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Esta a glória que fica, eleva, honra e consola.
Machado de Assis

Editorial
Marco L u cches i

A

presença da matemática na Revista Brasileira justi
fica-se por seus aspectos intrinsecamente estéticos e
culturais. Sobretudo por seu labor metalinguístico.
Não foi sem razão que Yuri Manin escreveu um livro intitulado Matemática como metáfora. Assim, as páginas seguintes não
trazem o demônio do cálculo, da prova e do resultado, diante do
qual o homem de letras sente-se tentado a exorcizar o monstro,
como quem apaga as memórias difíceis da escola.
Seria longa a enumeração dos poetas que ao mesmo tempo
se ocuparam com a poesia e a matemática. Cito somente dois
nomes do século XX. Joaquim Cardozo, com seu admirável
“Visão do Último Trem Subindo ao Céu”, edificado sobre
geometrias não euclidianas, com a famosa chuva de zeros a incidir nas janelas do trem, como fragmentos de infinito. Outro
nome seria o do romeno Ion Barbu, autor de Jogo segundo, para
quem a poesia se encontrava com a geometria em algum lugar
impreciso, descontínuo e luminoso.
Não poucos matemáticos admitem a beleza como última
prova de um teorema. Há quem utilize os estilos de época para
demarcar as diferenças entre a matemática antiga e a matemática barroca, a matemática iluminista e a dos conjuntos.
Nessa direção, a entrevista com Ubiratan D’Ambrosio, conhecido mundialmente pelos estudos pioneiros no campo da
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etnomatemática, reforça, com os ensaios relativos ao tema, a faixa cultural do debate, quando a reflexão sugere que a matemática e a poesia não
são inimigas. São antes dois fatos integrados da cultura humana.
A matemática apresenta-se, afinal, como repertório estético, exercício de cidadania e promotora da cultura da paz.

iconografia

Bruno Cury

E

ste número é enriquecido com as obras de Bruno Cury.
Pernambucano, morador do Rio de Janeiro há dez
anos começou a fotografar em 2011, após ir a Praia
com alguns amigos para surfar e um desses amigos levou uma
câmera à prova d`água, abandonou na hora a prancha para fotografar os surfistas, depois descobriu sua paixão em fotografar as ondas que quebravam na Costa. Foi então que resolveu
estudar e se aprofundar. Realizou o curso técnico de Fotografia no Senai-RJ, graduou-se em Fotografia pela Universidade
Estácio de Sá; e atualmente cursa pós-graduação em Fotografia e Imagem pela Universidade Candido Mendes. Suas fotos
já estamparam vestuários e quadros.
Existe um certo desafio nesse tipo de fotografia, que é a
“leitura” da onda, do momento e local onde ela irá quebrar,
o equipamento fotográfico tem que estar protegido por uma
caixa estanque que evita a infiltração de água. Não existe um
apoio ou algum tipo de colete para flutuação, o único auxílio
para enfrentar as ondas é um par de nadadeiras.

Surfistas depois de
um dia de Surf em
Maragogi, AL.

e n t r e v i s ta

Matemática como metáfora
U bi ratan D ’A mbro s i o

REVISTA BRASILEIRA O matemático romeno Solomon Marcus

afirmou recentemente que poesia e matemática coincidem na liberdade abso
luta que lhes é inerente, na imaginação criativa, bem como na forma de suas
respectivas ficções. Ainda com os romenos, o poeta Ion Barbu defendia uma
espécie de humanismo baseado no exercício profundo em torno da matemática.
Vejo nas páginas do Senhor uma preocupação análoga, por exemplo, da
matemática ajudando a formar uma cultura da paz...
Ubiratan D’Ambrosio Tanto Solomon Marcus quanto
Ion Barbu (pseudônimo de Dan Barbilian) são matemáticos
reconhecidos, com publicações sobre teorias das funções, álgebra, geometria diferencial e outras áreas de matemática abstrata. Marcus estendeu seu interesse para computação, semiótica
e linguística computacional, e Barbilian adotou o pseudônimo
Ion Barbu e distinguiu-se como um dos maiores poetas romenos. Lembro outros escritores com formação matemática
que se distinguiram na literatura. Alexi Bely, cuja obra-prima, Petersburg, é um exercício matemático sobre uma cidade, e
Eugene Guillevic, que faz uma leitura poética do Elementos, de
Euclides, no poema Euclideennes, que teve uma primorosa tradução/recriação por Marco Lucchesi. É importante lembrar
que, nas tradições da Índia, o clássico Sangitaratnakara (“Ocea
no de Música e Dança”), escrito por Sharngadeva, é considerado uma importante referência para a música e a prosódia
indianas, mostrando que poesia e aritmética, particularmente
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a combinatória, desenvolveram-se juntas. Poderíamos enveredar pelas
artes plásticas, pela música e por todas as manifestações de criatividade,
ilustrando como esses exemplos mostram que o imaginário e a ficção,
que transcendem a realidade natural, aproximam a matemática de todas
as formas de arte.
RB No livro Em defesa de um matemático, G.H. Hardy toma a beleza como primeira
prova da matemática. Mas onde se encontra, afinal, a beleza: na perspectiva múltipla de
um Portinari ou na garrafa de Felix Klein?
UD Hardy foi um dos mais destacados matemáticos do século XX. Suas

publicações são resultado de pesquisas muito formais em matemática
pura. O rigor de suas deduções é um critério de beleza matemática. No
visual, há o belo da faixa de Möbius e da garrafa de Klein ou de uma
pintura de Portinari ou de Picasso e de uma arquitetura de Gaudí. Todas
essas formas revelam coerência na sua elaboração. Coerência é a essência
de uma matemática intrínseca à mente humana, que se manifesta de forma muito diversa, tanto como um diamante lapidado, no caso de criativos com formação matemática, exemplo Hardy e vários outros, quanto
como um diamante bruto, no caso de criativos espontâneos, do homem
comum sem formação específica. Nada escapa ao reconhecimento e à
análise da matemática intrínseca à mente humana.
RB E aqui entra em contraponto a sua visão da matemática com a antropologia.
UD Minha pesquisa, que sintetizo no Programa Etnomatemática, re-

conhece as manifestações intrínsecas à mente humana, não sendo apenas
uma pesquisa sobre matemática de etnias, mas sendo muito mais ampla.
De fato, esse programa de pesquisa é sobre etno+matemá+tica, não
sobre etno+matemática, que seria a matemática das etnias. A palavra
etnomatemática é uma construção etimológica, um abus etymologique.
Construo a expressão tica (corruptela de techné, estratégias, artes e téc
nicas, modos e estilos) de matemá (lidar com fatos e fenômenos, explicá-los, reconhecê-los, entendendo-os, e ensinar) em distintos etno (o
ambiente natural, social, cultural, mítico e imaginário). Assim, surge a
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13

palavra tica+matemá+etno, modificada, por razões óbvias, para etnomatemática. Esse exercício etimológico permite entender como conceituo
Etnomatemática, infelizmente frequentemente confundida com matemática de etnias. Sem dúvidas, a matemática de uma etnia é a elaboração
e organização das ticas de matemá dessa etnia. Particularmente, a Matemática Acadêmica ou Escolar é a Etnomatemática de vários etnos da Bacia
do Mediterrâneo, que se influenciaram e se amalgamaram num processo
de dinâmica de encontros culturais. Foram elaborados e organizados
por vários autores, em especial Euclides de Alexandria, c.300 a.C., que
escreveu a obra Elementos.
RB Podemos falar sobre uma digital euclidiana, uma precisa forma mentis inscrita nos

limites de seu próprio mundo?
UD Uma característica da obra é o estilo de exposição, encadeando

noções primitivas, definições, afirmações de verdade (postulados) e afirmações demonstradas, que passou a ser chamado “estilo euclideano”.
Nenhum exemplar do Elementos foi preservado. Há excertos, compilações
de partes e versões comentadas. A obra foi assimilada em toda a região
do Mediterrâneo, elaborada pelos árabes e difundida pela Europa em
várias versões. A partir do século XV, tornou-se uma obra básica nos
círculos universitários e, a partir das grandes navegações, foi imposta
a todo o mundo. Sem dúvida, a Etnomatemática sintetizada nos Ele
mentos mostrou-se muito eficiente no desenvolvimento das ciências e da
tecnologia, serviu de base para um modelo econômico (capitalismo)
e foi ideologicamente assimilado na religião e na política. Em suma,
lançou as bases conceituais sobre as quais se construiu a Civilização
Moderna, cujos equívocos são gritantes e ameaçam a própria sobrevivência da espécie. Ao questionar o estado atual da civilização, não há
como deixar de examinar os alicerces sobre os quais
repousa essa civilização. A Matemática Grega, sintetizada nos Elementos, é o principal alicerce. O Programa
Etnomatemática examina esses alicerces. É um programa de pesquisa sobre a História e a Filosofia da
Matemática, em todas as suas nuances, em todos os
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cantos do planeta. É um programa de pesquisa transcultural e transdisciplinar, propondo uma teoria geral de conhecimento e comportamento
humanos, ao longo da evolução da humanidade em todas as regiões do
planeta. Uma proposta muito ambiciosa.
RB Uma paisagem fascinante, sem dúvida. Mas como você chegou à formulação

do conceito?
UD A ideia surgiu como resultado de minha análise das práticas de ob-

servar, de classificar e comparar, de representar e comunicar, de contar e
medir e de inferir que conheci em muitas visitas a vários países, e também a uma nova leitura de narrativas históricas, algumas maldosamente
distorcidas, outras rejeitadas ou esquecidas. Concluí que há muitas maneiras de entender, explicar e lidar com a realidade. Examinei a história
dos mitos e das religiões, das técnicas e das artes, da linguagem e das
atitudes pessoais e dos valores em várias culturas. Adotei um enfoque
holístico para essa análise, procurando entender o desenvolvimento de
todas essas manifestações da inteligência humana e as relações íntimas
entre cognição e cultura. Por razões explicadas acima, dei a esse programa de pesquisa o nome Programa Etnomatemática. É necessário adotar
um enfoque holístico para analisar a geração, a organização intelectual
e social e a difusão do conhecimento. No enfoque disciplinar tradicional, essa análise se faz subordinando cada etapa, de forma estanque, a
teorias de cognição, à epistemologia, à história, à política, à educação,
à comunicação, como se fosse possível considerar essas disciplinas isoladamente. O enfoque holístico reconhece que há influências mútuas
entre essas várias etapas.
RB Gostaria de ouvi-lo mais sobre esse ponto.
UD Considerando que a percepção de fatos e fenômenos é influencia-

da pelo conhecimento, estamos falando da própria história do homem,
do seu habitat e do seu imaginário, isto é, da realidade no sentido amplo.
Mas não há como falar da realidade no sentido amplo sem reconhecer a
visão que o próprio homem criou dela. No curso da história, indivíduos
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e grupos criaram suas visões de realidade, isto é, explicações que se
pretendem definitivas sobre a origem e a evolução das coisas naturais,
dos fatos e fenômenos, inclusive do Cosmos, da Terra e das espécies.
São consideradas “verdades finais” e negá-las é heresia. Defendê-las é
uma atitude de arrogância, que pode levar a ações extremas, inclusive
morte e mesmo genocídio, não só físico mas também cultural. O Programa Etnomatemática é uma proposta fundamentalmente transcultural e transdisciplinar, que rejeita a arrogância da verdade final e propõe
a humildade da busca incessante, o que exige respeito, solidariedade e
cooperação. Esse é um caminho para a paz.
RB Um desafio urgente e necessário para se pensar nesse caminho de paz. E, sobretudo,

o fato de que a matemática é, antes de tudo, forma de pensamento, integrada num sistema
transdisciplinar.
UD A Matemática Acadêmica, fechada em seu formalismo rígido, im-

plica a postura de se chegar a resultados que são verdades finais. Mas
o real significado e alcance da Matemática, como em todas as outras
formas de conhecimento, não está no resultado final, mas no processo
para se chegar a ele. Como diz o filósofo Akihiro Kanamori, “A argumentação é mais importante que o teorema; é a viagem, não o destino,
o que conta”. Este posicionamento é muito comum no Programa Etnomatemática, que é caracterizado por uma busca permanente, mesclada
com hesitações, com tomadas de decisão intuitivas, sempre prontas a
serem retomadas e revistas, e nos oferece oportunidades variadas de
conceituar beleza. Diferente do reconhecimento da beleza fria e austera
de uma fórmula matemática, como diz Bertrand Russell: “A matemática possui não apenas verdade, mas beleza suprema – uma beleza fria
e austera, como aquela de uma escultura”, Kanamori sugere a beleza
dinâmica, uma beleza viva, se assim posso dizer, da trajetória. Muitos
de nós tivemos experiências semelhantes ao fazer um trabalho artesanal,
ao escrever uma peça, ao argumentar, ao realizar uma experiência e, os
matemáticos, na busca de uma demonstração ou na resolução de um
exercício.
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RB A matemática moderna foi um passo importante dentro da escola. Mas até que

ponto ela terá sido absorvida a partir dos anos 70 aos dias de hoje?
UD De fato, o chamado Movimento da Matemática Moderna foi uma

tentativa de levar às escolas categorias que se tornaram critérios de boa
matemática acadêmica, representados pela obra do “matemático policéfalo” Nicolas Bourbaki, nome adotado por uma associação de jovens matemáticos franceses nas décadas de 20 a 50, e por matemáticos
contemporâneos. Embora muitas vezes não explicitado, a matemática
do após Primeira Guerra Mundial adotou o “estilo Bourbaki”, um
aprimoramento do estilo euclideano, como critério de rigor. Tentou-se,
após a Segunda Guerra Mundial, levar isso às escolas. A tentativa não
teve sucesso e foi logo abandonada. No mundo acadêmico ainda persiste, mas não sem contestações muito significativas.
RB Por que a história e a filosofia da matemática encontram ainda tanta oposição no

Brasil? E não apenas no ciclo básico e médio, como também no ensino superior.
UD A educação matemática reduz-se muitas vezes à simples compe-

tência da resolução de fórmulas, a um halterofilismo automático e pouco reflexivo. Essas duas questões estão muito ligadas. De fato, o ensino
da matemática dá enorme ênfase ao treinamento de técnicas, semelhante
ao taylorismo adotado por Henry Ford nas suas linhas de montagem.
O ensino de matemática é muito mais um treinamento, um halterofilismo nas suas palavras, do que educação. Dá-se pouca importância à
reflexão, à crítica e ao conceitual. Isto vem do estilo euclidiano, onde os
caminhos a serem traçados numa demonstração não oferecem opções e
aplica-se esse estilo à resolução de problemas. Procura-se treinar o estudante para aplicar esse estilo, e esse treinamento recorre aos chamados
problemas-tipo. São problemas artificiais que pouco têm a ver com situações reais. Quando o Movimento de Matemática Moderna, mencionado acima, estava sendo dominante, uma voz discordante fez-se ouvir.
O holandês Hans Freudenthal, da Universidade de Utrecht, um dos mais
destacados topólogos do século XX, propôs o que chamou de “Matemática Realística”, cujo foco era a abordagem de problemas ligados
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ao cotidiano dos alunos, uma proposta muito próxima à do Programa
Etnomatemática. Houve muita resistência de Educadores Matemáticos,
em sua maioria insistindo no caráter de treinamento, avaliado em função do sucesso em testes padronizados. De fato, o maior mal na Educação, não só Matemática, mas em todas as disciplinas, é subordiná-la
a testes padronizados. Isso nos remete a uma pergunta desta entrevista,
que é sobre oposição à História e Filosofia da Matemática.
RB Como se explica essa oposição?
UD Atribuo essa oposição a uma aceitação, sem crítica, do caráter

ortodoxo da matemática, aceitando padrões e normas estabelecidas.
A História e Filosofia da Matemática mais comum é uma descrição
dessa ortodoxia e é, portanto, fria e desprovida de crítica. Sua inclusão
nos programas é desnecessária e há um agravante, muitas vezes justificando a não inclusão por tirar espaço, número de horas, dedicado ao
treinamento oferecido pelas disciplinas tradicionais. Isso ocorre nos
ciclos básico, médio e superior. Muitas vezes a História e a Filosofia
são apresentadas como reforço laudatório às disciplinas tradicionais.
Acredito ser esse um dos aspectos mais criticáveis na Educação atual.
Não há espaço para desenvolver o espírito crítico dos estudantes. Seria
importantíssimo dar um amplo espaço para História e Filosofia críticas, concebidas no espírito dos novos enfoques à História, como, por
exemplo, as propostas dos Annales, da história das sociedades invisíveis
e do exame do completo ciclo do conhecimento, como proposto no
Programa Etnomatemática.

Praia da Macumba-RJ em
um dia de ondas pequenas.

Ode aos números primos
Os números primos oferecem à
poesia substância e estrutura

Sa r a h G la z

“N

enhum ramo da teoria dos números é mais
cheio de mistério e elegância do que o estudo
dos números primos”, escreveu Martin Gardner em seu ensaio “Padrões e Primos”. Portanto, não admira
que os números primos apareçam em outras tentativas humanas que investigam mistérios em busca de tais padrões e distinção – a poesia. Como matemática e poeta, há muito me
interessa essa confluência.
Alguns poemas, repercutindo o propósito dos tratados antigos de poesia sobre princípios científicos, tentam elucidar os
conceitos matemáticos que fundamentam os números primos.
Outros brincam com as suas associações culturais. Há, ainda,
outros que derivam sua estrutura de padrões matemáticos envolvendo os números primos. Seja qual for o modo de apresentação, o encontro de poesia e números primos – “aqueles números
inteiros exasperantes, indisciplinados que se recusam a ser divididos exatamente por qualquer número inteiro, exceto eles mesmos
e 1”, como Gardner descreveu – é frequentemente memorável.
Este artigo foi reeditado em julho/agosto de 2013 do volume 101 da revista American Scientist,
de quem a Revista Brasileira obteve autorização para sua publicação.
Tradução de Vania Maria da Cunha Martins Santos.
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 Matemática poética
Gardner citou muitas vezes poemas em sua coluna Jogos Matemáticos na revista Scientific American e escreveu vários ensaios sobre números primos. Ele dificilmente poderia encontrar um poema melhor
sobre o tema do que o de autoria de Helen Spalding, “Louvemos
agora os números primos”, que ele reproduziu no ensaio “Leis fortes de números primos pequenos”. O poema captura elementos que
tornaram os números primos um objeto de fascínio desde a época
de Euclides. A própria Spalding (1920-1991) é uma figura misteriosa
cuja vida é difícil de rastrear após sua última publicação na The London
Magazine em 1961.

Louvemos agora os números primos
Louvemos agora os números primos
Com nossos pais que nos procriou:
O poder, a glória peculiar dos números primos
É que nada os gerou,
Nem ancestrais nem fatores,
Adãos entre as gerações multiplicados.
Ninguém pode prever a sua vinda.
Entre os números ordinais
Eles não reservam seu lugar, chegam inesperadamente.
Ao longo das linhas dos cardinais
Surgem como pontífices imprevistos,
Cada um absoluto, inescrutável, autoeleito.
No início onde o caos
Finda e o zero decompõe,
Lotam o exuberante primeiro plano como selva,
Mas a distância intermediária os dilui,
Longa distância até a infinitude
Revela sua raridade como cometas sem volta.
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Números primos improváveis
Por longo tempo caçadores de fórmulas
Evaporam-se em abstração, desperdiçam a paciência do projeto
Permanecem inconformistas, estorvos,
Fenômenos irredutíveis
A sistema, sequência, padrão ou explicação.
Helen Spalding
A primeira estrofe do poema faz alusão ao Teorema Fundamental
da Aritmética. Esse teorema estabelece que cada número inteiro maior
do que 1 ou é um número primo ou pode ser expressado como um
produto único de números primos. Assim, os primos são os blocos
construtores dos inteiros e, consequentemente, do sistema de numeração real. Na segunda e terceira estrofes, Spalding insinua como os
números primos aparecem entre os outros números: dispersados sem
um padrão perceptível, espalham-se e ocorrem menos frequentemente conforme os números crescem. Contudo, apesar dessa redução da
frequência, existe uma infinidade de números primos. Os elementos
de Euclides sobre a infinidade de números primos, cerca de 300 anos
a.C., são considerados as provas mais elegantes da Matemática – um
poema por si mesmo. O espetáculo Proof, a Short Opera, de Michael
Szpakowski, apresenta a rendição poética e musical dessa prova. A
peça pode ser vista em www.somedancersandmusicians.com/proof/.
Na estrofe final do poema, Spalding toca em um dos profundos mistérios associados aos números primos: nossa incapacidade de prendê-los a uma fórmula. Números primos menores de um dado número N
podem ser encontrados em uma técnica conhecida como Crivo de Eratóstenes – nomeado por Eratóstenes (276-195 a.C.), matemático grego
que o descobriu. A “peneirada” consiste de um simples teste de divisibilidade e da exclusão sistemática de todos os múltiplos apropriados dos
números primos até o maior primo menor do que a raiz quadrada de N.
O método funciona melhor quando o próprio N é menor. Por exemplo:
em N = 100, a exclusão deixa no crivo os primeiros 25 primos:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
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Os números primos capturam a atenção de artistas plásticos e poetas. “Prime Mark”, um
trabalho de 2010 de Paul Ashwell, consiste de 72 pequenos quadros, cada um representando
um número. Números não primos são apresentados por combinações de símbolos que
indicam seus fatores primos. Veja mais em http://paulashwell.co.uk/.

Desde a época de Eratóstenes muitas técnicas foram inventadas para
“agarrar” números primos, mas até hoje nenhuma fórmula que abrigasse
todos eles foi encontrada. Particularmente, é notoriamente difícil produzir números primos muito grandes. Tampouco um padrão foi encontrado para predizer sua distribuição entre um dado intervalo de números.
Em 2000, o Clay Mathematics Institute listou sete dos problemas mais
importantes da Matemática. O Instituto ofereceu uma recompensa de
1 milhão de dólares para quem publicasse uma solução para um desses
Problemas do Prêmio Millennium. Um deles, a Hipótese de Riemann, formulado por Bernhard Riemann (1826-1866), celebrou seu 150.o aniversário
em 2010. É uma conjectura sobre os zeros da função zeta de Riemann.
A função ζ é definida para variáveis complexas, s, e um valor de s para o
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qual ζ (s) = 0 é chamado de zero de zeta. A função zeta foi apresentada
por Leonhard Euler no início do século 18 como uma função de uma
variável real. Riemann ampliou a função para números complexos e estabeleceu uma conexão entre seu conjunto de zeros e as propriedades
dos números primos. A Hipótese de Riemann é considerada o problema
aberto mais importante da Matemática Pura, e sua solução seria um avanço no nosso conhecimento da distribuição de números primos. O poema
de Tom Apostol “Onde estão os zeros de zeta de s ?” mostra de maneira
divertida a agitação gerada pela caça à solução. Começa assim:
Onde estão os zeros de zeta de s ?
G. F. B. Riemann fez uma benesse:
Eles estão todos na linha crítica, diz ele,
E sua densidade acima de 2pi log t.
Esta declaração de Riemann foi um disparador
E muitos homens bons, com força e com vigor,
Têm tentado encontrar, com matemático rigor,
O que acontece ao zeta quando o mod t fica superior.
Tom Apostol, fragmento de “Onde estão os zeros de zeta de s ?”
Muitas outras perguntas sobre números primos continuam sem resposta. Alguns desses problemas e suas soluções parciais, bem como a
fascinação exercida pelos primos nos matemáticos que os estudam, também abriram caminho para a poesia.

 Cultura prima
Os números primos são aplicados nas áreas computacionais, inclusive em criptografia e em estatística e, ainda, em muitos domínios científicos, tais como engenharia e física. Oferecem, também, o que Richard
Crandall e Carl B. Pomerance chamam, em seu livro Números Primos: uma
perspectiva computacional, “conexões culturais”. Essas conexões culturais se
manifestam na poesia de várias formas.
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O conceito de número primo é empregado em poemas como uma
metáfora para os mistérios inebriantes da vida e do comportamento
humano. Um exemplo desse fenômeno é visto em “Números primos”,
de Jim Mele.

Números primos
Números primos,
Lembro deles
Como bebidas
Seguidas de complicadas leis populares.
Na Califórnia
um amigo visita uma praia
de seixo, indivisível
nesta vida incerta.
          Jim Mele
A profundidade da conexão cultural entre números primos e a poesia
torna-se mais aparente quando examinamos a sua inclusão em poemas.
A afinidade entre números e palavras tem raízes na invenção da escrita alfabética pelos fenícios no 2.o milênio a.C., quando os números
passaram a ser representados por letras do alfabeto. Na poesia antiga,
especialmente no campo da magia, misticismo e adivinhação, cada palavra adquiriu o valor do número da soma de suas letras, e cada número
obteve os valores simbólicos de uma ou mais palavras em cuja soletração
aparecia. Historiadores do matemático David Eugene Smith observaram que 3 e 7 “eram os chefes entre os números místicos de todos os
tempos e entre todas as pessoas”. Isso ocorre, explica, porque “3 e 7 são
os primeiros números primos – singulares, não fatoriais, desconectados
de qualquer raiz comum, detentores de propriedades peculiares”. Em
outras palavras, 3 e 7 adquiriram uma importância especial exatamente
por sua primalidade. Vestígios de tal importância, associados a camadas de significados culturais, sociológicos e históricos, permitem aos
números primos evocar imagens de emoções poderosas, tanto pessoais
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quanto coletivas. Os poemas que retratam o número primo 7 exemplificam esse efeito. Talvez mais notavelmente, o 7 aparece em textos-chave
religiosos. Aparece no primeiro poema do Gênesis, o primeiro livro da
Bíblia, bem como no Novo Testamento, no Alcorão e outros. Aparece,
ainda, na Epopeia de Gilgamesh – um dos primeiros trabalhos conhecidos
da literatura, datado de 2.000 a.C. Os poemas contemporâneos “Razões
dos números”, de Lisel Mueller, e “Como ganhei o sorteio”, de Dannie
Abse, refletem as camadas de história e mistério que o número 7 carrega
com ele até hoje: ambos são descritos a seguir.
7
Porque a sorte
é sempre casual
e a divisão
da história
em
magros e gordos
anos
misteriosa
   Liesel Mueller, fragmento de “Razões dos números”
Eu escolhi 7 porque aqueles dez homens costumavam dançar
ao redor da cova nova sete vezes.
Também por causa das pirâmides do Egito;
dos jardins suspensos da Babilônia;
do Templo de Diana em Éfeso;
da grande estátua de Zeus em Atenas;
do mausoléu de Halicarnasso;
do Colosso de Rodes;
e do farol de Alexandria.
    Dannie Abse, fragmento de “Como ganhei o sorteio”
Um poema ainda mais antigo retrata o 7 como um número da sorte.
Langston Hughes, em seu poema “Adição [1]”, emprega o modelo de
um problema matemático para comentar a adição de “amor” e “sorte”.
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Adição [1]
7 × 7 + amor =
Uma quantidade
Infinitamente superior a:
7 × 7 – amor.
						   	
Langston Hughes
O clássico poema de Lewis Carroll, “A caça do Snark”, faz alusão
ao 7 acompanhado de outros números para obter um efeito matemático
divertido. Faça a matemática!
“Ao pegarmos o Três como objeto afoito –
Um número conveniente de se mencionar –
Adicionarmos Sete e Dez e então o multiplicar
Por Mil diminuindo Oito.
O resultado que obtivemos para dividir, como pode ver,
Por Novecentos e Noventa e Dois:
Em seguida subtrairmos Dezessete, a resposta deve ser
Exatamente e perfeitamente verdadeira depois.”
					 Lewis Carroll, fragmento de “A caça do Snark”

 Estética e estrutura
Os poemas raramente recorrem a números primos por seu apelo
visual. Uma exceção notável é o poema imagista de William Carlos
Williams, O grande número.

O grande número
Entre a chuva
e as luzes
vi o número 5
em ouro
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em um vermelho
caminhão de bombeiros
em movimento
tenso
despercebido
por tinidos de gongo
uivos da sirene
e rodas ressoando
pela cidade escura.
       Williams Carlos Williams
O poema de Williams torna clara a qualidade estética do número 5
que descreve. A pintura do artista americano Charles Demuth, “Vi o
número 5 em ouro”, foi inspirada no poema. Uma série de trabalhos multimídia baseada no poema está disponível no site www.poemsthatgo.com.

Charles Demuth (1883-1935) pintou o quadro “Vi o número 5 em ouro” numa referência ao
poema de William Carlos Williams.

Os números contribuem mais frequentemente para a estrutura de
um poema. A musicalidade da poesia depende não somente das palavras, mas também dos elementos estruturais quantificáveis, e a poesia
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formal conta com o cálculo: pés métricos, rima das palavras, comprimento da linha, número de linhas numa estrofe, número de estrofes do
poema e mais. Uma certa quantidade de cálculo matemático, formal ou
intuitivo, está envolvida nos versos livres também. E algumas estruturas poéticas e procedimentos não tradicionais dependem explicitamente
das propriedades matemáticas dos números primos.
Técnica semelhante utiliza o Teorema Fundamental da Aritmética.
Para construir um poema usando esse teorema, decide-se sobre o comprimento do poema e, em seguida, o número de linhas do poema consecutivamente, de baixo para cima, começando pelo 2. Em seguida, escolhe-se
uma palavra que signifique multiplicação e uma palavra que signifique exponenciação. O próximo passo é escrever as linhas marcadas por números
primos. Cada linha numerada com um primo é um bloco de construção
de outras linhas da maneira como os números primos constroem os números inteiros positivos. O primeiro poema escrito com essa estrutura foi
o poema do Carl Andre “Sobre a tristeza”. Apliquei essa abordagem no
meu poema “Treze de janeiro de 2009”. A forma não requer que o escritor observe a matemática que o sustenta, mas neste exemplo a notação é
parte do poema.

13 				Janeiro de 2009

12=22×3 		Anuk está morrendo porque Anuk está morrendo
na alvura do inverno
11 			 O mês mais frio
10=2×5 		 Anuk está morrendo na neve que cai
9=32 			 A alvura do inverno porque Anuk está morrendo
8=23 			 Anuk está morrendo pela alvura do inverno
7 			A duna do tempo
6=2×3 		 Anuk está morrendo na alvura do inverno
5 			A neve caindo
4=22 			 Anuk está morrendo porque Anuk está morrendo
3 				A alvura do inverno
2 				Anuk está morrendo
1 				.
																Sarah Glaz
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A palavra na significa multiplicação e a palavra porque significa exponenciação. O poema é criado a partir das linhas numeradas dos primos
2, 3, 5, 7 e 11, que são escritas, primeiramente, como se segue: decomponha cada linha de números não primos em um produto de potências de
primos distintos. Por exemplo, 12 = 22 × 3. Os primos que aparecem no
número 12, dispostos em ordem crescente, são 2 e 3. A linha 2 é: Anuk
está morrendo e a linha 3 é: A alvura do inverno. Para construir a linha 12,
substitua o número 2 pela linha 2, o número 3 pela linha 3, multiplique
por na e exponencie por porque. A linha 12 fica assim:
Anuk está morrendo porque Anuk está morrendo na alvura do inverno. O mesmo
procedimento é usado para produzir cada linha do poema. Quando o
poema é lido em voz alta, o eco criado pela repetição das linhas com
números primos evoca uma disposição elegíaca.

Lighght Prime

Jason Earls
Outro método utiliza a manipulação estética de números primos grandes. O poema concreto de Jason Earls, “Lightght Prime” (apresentado
acima), baseia-se no poema “Lightght”. (A história desse poema, que
causou bastante controvérsia ao ser publicado, vale a pena ser lida.)
Earls usou zeros e uns para criar uma representação visual do poema. A palavra “lightght” aparece no interior de uma matriz retangular
de dígitos, que são 0s e 1s. Se levarmos os dígitos dessa matriz retangular e os colocarmos na mesma ordem em uma linha reta, um longo
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número será criado. Se multiplicarmos esse número por 101280 e depois
subtrairmos 1, um número primo muito grande será revelado. Para
verificar se esse número é realmente primo, é necessário um programa
de computador. O livro de Earl The Lowbrow Experimental Mathematician
traz informações adicionais sobre essa forma poética e poemas primos
mais concretos.
Outra técnica para a construção de poemas envolve o número primo 7. Esse método, chamado algoritmo n + 7, foi inventado pelo poeta
oulipiano Jean Lescure. O movimento literário conhecido como Oulipo – Le Ouvroir de Litterature Potentielle (Oficina de Literatura Potencial) – foi fundado em 1960 por Raymond Queneau. Seus membros inventaram as restrições que produziram literatura; muitas dessas
restrições são matemáticas. O algoritmo n + 7 substitui cada substantivo
em determinado poema pelo sétimo substantivo que o segue em um
dicionário específico. Matematicamente, o procedimento é uma função
de um conjunto de substantivos – que “traduz” cada substantivo por
7 unidades. Os resultados são frequentemente divertidos. Programas de
computador facilitam o processamento desse algoritmo em textos mais
longos e utilizam números diferentes de 7. Esse procedimento pode ser
utilizado com um dicionário ou em www.spoonbill.org/n+7/.
Se eles são chamados de números da sorte, empregados como restrições generativas ou apenas elogiados por serem incontroláveis, os números primos, em poesia, fornecem tanto a elegância quanto a imprevisibilidade. Esta dupla natureza – exemplar e irritante – é familiar aos
amantes da poesia. “Permanecer inconformado, incomodado,” Spalding
recomenda os números primos. É uma diretiva que os melhores poemas
frequentemente também seguem.
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Notas sobre a inexatidão
da Matemática
Ana M ari a Hadda d Ba pti sta

O imaginário
{nuvem bosque pensamento}
é o atalho cristalino da matemática
Marco Lucchesi
O matemático é o único em nosso círculo a quem receamos desagradar.
Goethe

 Matemática e imaginário
Ao lermos o famoso diálogo entre Guimarães Rosa e Günter Lorenz, realizado em 1965, percebe-se, entre tantas outras
coisas, a abrangência da linguagem matemática. O nosso grande mestre da literatura faz uma leitura, à época, sobre o futuro
da Europa e da humanidade nas seguintes palavras: “É como
uma equação com várias incógnitas. A Europa é pequena, mas
seus habitantes são ativos e, além disso, têm a seu favor uma
grande tradição. E, entretanto, os europeus não têm qualquer
influência sobre essas incógnitas que determinam o futuro de
seu continente. O ‘x’ e o ‘y’ dessa questão decidirão o amanhã,
tanto é assim que quase já se pode dizer hoje. A América Latina
talvez não seja a incógnita principal, o ‘x’, mas provavelmente
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será o ‘y’, uma incógnita secundária muito importante. Pela matemática, sabe-se que uma equação não se resolve se uma segunda incógnita
não for eliminada. Suponhamos agora que a América Latina seja a tal
incógnita ‘y’. Com isso a Europa está em um ponto culminante para o
seu futuro. E não estou falando apenas das necessidades e do potencial
econômico de meu continente. Você sabe que para nós, os latino-americanos, nos sentimos muito ligados à Europa. Para mim, Cordisburgo
foi sempre uma Europa em miniatura. Amamos a Europa como, por
exemplo, se ama uma avó. Por isso espero que a Europa reconheça a
equação e leve em conta o ‘y’”1. E com isto me vem o prazer de pensar
as incógnitas, as variáveis, os conjuntos infinitos e tudo que me carregue
às incertezas, ao imponderável, aos paradoxos, às impossíveis verdades
e, finalmente, às indeterminações. Porque levam-me ao grande reino das
improváveis. Das inconstâncias. E que, no final das contas, são sempre
próximas do que é imprevisível e das irresponsabilidades contidas na
liberdade. Onde o reino de variedade da vida se mostra mais rica e as
grandes novidades brotam. Descobertas inesperadas. Assim como prefiro pensar na intensidade inexata de uma qualidade do que na pretensa
(sempre) exatidão da quantidade.
Gosto de lembrar das equações de Dirac, na leitura dos grandes lúcidos, uma equação de primeira ordem. Adensa a questão da probabilidade. Enfraquece a determinação. Desafia as incertezas. Na leitura poética de Bachelard, “as matrizes solidarizam dialeticamente os fenômenos
propagados dando a cada um o que lhe cabe, fixando exatamente a sua
fase relativa. Em vez da melodia matemática que outrora acompanhava
o trabalho do físico, é toda uma harmonia que romanceia matematicamente a propagação”2. E, desta perspectiva, o matemático, na verdade,
deve ter a direção de um quarteto. “Em suma, a arte poética da Física
faz-se com números, com grupos, com spins, excluindo as distribuições
monótonas, os quanta repetidos3.
1 Guimarães

Rosa, Ficção Completa, Volume I. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 61.
Gaston Bachelard, Ensaio sobre o conhecimento aproximado. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de
Janeiro: Contraponto, 2004, p.20.
3 Idem.
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As invariáveis, as constantes, os conjuntos finitos, as equivalências,
em grande parte, me amarguram. Embora saibamos necessárias para a
estruturação, sob o ponto de vista da física, do real. Mas já apontam, via
de regra, para um resultado quase final.
A matemática permeia, de longe e de perto, o universo plural que
nos rodeia. “O caminho e os caminhos... Dezenas de viagens por todo o
país, centenas de fitas cassete gravadas, milhares de metros de fita. Quinhentos encontros; depois parei de contar, os rostos desapareceram da
memória, só as vozes ficavam”4. Entre os universos, claro, em diversos
graus, o da literatura. Prosa. Verso. Quantidade. Qualidade.
Na maioria das vezes, a matemática é percebida como uma área isolada e reduzida somente a números e cálculos. Isso faz com que estudantes e pessoas em geral tenham um verdadeiro horror a ela. A matemática, ainda nos dias de hoje, é a vilã. Um primo indesejável. Professores da
área (a maioria) fazem questão de agudizar o terror pelos cálculos imediatos. Complicam as avaliações para embaralhar os estudantes. E, com
isso, adicionando outros fatos e multiplicando as variáveis, apesar dos
esforços de muitos lúcidos em colocá-la em permanente diálogo com
outras áreas, a situação ainda é bastante precária em todas as dimensões.
Naturalmente existem muitas exceções. Lembremos de Ubiratan
D’Ambrosio em sua luta constante por uma matemática humanizada.
Buscando, sempre, o diálogo necessário entre a matemática e outras
áreas do conhecimento.
Lembremos, com muita alegria e satisfação, de Inácio de Loyola
Brandão quando nos relata (em tom irônico e delicioso) que, em grande parte, tornou-se um escritor graças a um professor de matemática.
Quando, em uma entrevista, lhe perguntaram por que era um escritor,
declara5: “Escuto essa pergunta muitas vezes. A verdade é que tive uma
experiência fantástica. Eu tive grandes professores. Um deles me marcou
profundamente.” E relata um dos motivos pelos quais deve sua carreira
de escritor a um professor. Brandão diz que quando cursava, em sua
época, o científico (atualmente o ciclo denominado ensino médio) teve
4

Svetlana Aleksiévitch, A guerra não tem rosto de mulher. Tradução de Cecília Rosas. São Paulo: Cia. das
Letras, 2016, p.45.
5 Ignácio de Loyola Brandão, Ofício da palavra. Belo Horizonte: Autêntica, 2014, p. 115.
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uma grande experiência. Embora fosse uma nulidade em química, física,
matemática e biologia, a escolha pelo científico se deu por uma opção
de comodidade (o autor declara que a fila, no último dia da matrícula,
do científico era bem menor e ele não queria perder um jogo de futebol
de salão) e, desta forma, optou pelo curso científico.
Declara Brandão que no último ano do curso teve que fazer um exame oral de matemática. Os famosos exames orais de antigamente, em
que aluno e professor tinham que se encarar frente a frente. Observe-se,
de acordo com o escritor, que o curso cuja duração era de 3 anos, ele
havia feito em 5. O professor de matemática, Ulisses, “era severíssimo,
bravíssimo, mas muito irônico”6. O professor perguntou ao escritor de
quanto ele precisava para passar. E ele precisava “apenas” de 9,7. O professor fez uma proposta: ou tudo ou nada! Em outras palavras: 0 ou 10!
Brandão, que nada tinha a perder, topou a parada. O professor Ulisses
disse que lhe daria para resolver uma equação muito difícil que teria
resolvido em sala de aula enquanto Brandão lia um livro (e o autor
confirma, dizendo que era Moby Dick). E, nessa medida, o professor
coloca a equação na lousa. Havia um público. “Um grupo de meninas,
todas lindas, frescas e perfumadas, que ficaram me olhando”7. E, de repente, a equação na lousa para ser resolvida. Brandão confessa que não
tinha noção de como iria resolver aquilo. Mas teve uma ideia. Colocou
no quadro todos os símbolos matemáticos que lhe vinham à memória.
Raiz quadrada, chaves, colchetes, logaritmo de senos e cossenos, triangulozinhos e tudo que conhecia em termos de linguagem matemática.
Teve, inclusive, a audácia de chegar a um resultado.
Concluído o exercício, chamou o professor Ulisses que olhou para o
quadro (parecia, segundo Brandão, um livro de matemática ilustrado).
Após o professor ter conferido o resultado como um todo, colocou,
(no próprio quadro) , a nota 10. E nisso as meninas ficaram maravilhadas! Comenta que até hoje as meninas daquele tempo, hoje vovozinhas,
lembram o fato (o professor Ulisses morreu). Brandão, naturalmente,
não acreditou na nota. Mas o professor confirmou: 10! E, finalmente, a
6 Idem,

p. 116.
p. 116.

7 Ibidem,
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sentença definitiva do mestre8: “É 10, 10 pela fantasia, 10 pela invenção,
10 pelo delírio, 10 pela imaginação. Vai embora, Ignácio, porque o seu
mundo não é o da exata. Teu mundo é o da imaginação.” Desde aquele
ano (1956), segundo o escritor, vive da imaginação e da fantasia, e é isso
que dá grande prazer.
Como podemos avaliar a atitude do professor Ulisses? Parece quase
uma fantasia de Brandão o ocorrido, visto que estudou em uma época
em que as concessões eram quase impossíveis. No entanto, o professor
de matemática conseguiu se despojar de várias máscaras e intuir que
estava diante de um possível escritor que, sem dúvida, veio a se tornar
Ignácio de Loyola Brandão. O espantoso na atitude do professor é que,
mesmo sendo da área de matemática, percebeu que ali estava um caso
potencial de literatura. Por um outro lado, o professor Ulisses desprezava, pelo relato do escritor, a imaginação, a inexatidão e, sobretudo, a
poesia da matemática.

 Da qualidade, da quantidade, da diferença:

a inexatidão
Alterna-nos Bachelard de que uma das grandes infelicidades do filósofo da qualidade é se ver obrigado e estar submetido a uma linguagem
que “exalta a clareza das qualidades nitidamente quantificadas como número e extensão”9. Em diversos momentos do conjunto de suas obras,
declara que devemos adotar como um postulado da epistemologia o processo inacabado do conhecimento. Na verdade, não podemos atingir,
jamais, a totalidade de um conhecimento, inclusive, nas denominadas
ciências exatas. Há uma impossibilidade diante do real de o apreendermos em seu todo. E com isso nada escapa das aproximações. Inclusive
a matemática. O conhecimento está sempre em movimento, fluxo e daí,
entre outros fatores, a reorganização diante do real. Como se o real fosse
uma dimensão insubmissa à pretensa exatidão. Continuamente inesgotável! Diante do exposto há uma questão, bastante intrigante, ou seja,
8 Op.

cit., p. 117.
Bachelard, Ensaio sobre o conhecimento aproximado, op. cit., p. 37.

9 Gaston
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a famosa discussão, mas, sempre atual, em torno de quantidade e qualidade. Ora, num primeiro momento somos seduzidos a pensar que a
quantidade expressa a qualidade. Grandes pensadores já pensaram nisso
(entre eles Bergson). Mas como escapar de tal “armadilha”? A qualidade
nos remete ao conceito de qualidade pura, pode-se pensar na apreensão
direta da musicalidade, na apreensão direta do tempo da memória e, em
especial, pensarmos, na delicadeza conceitual, da primeiridade de Peirce.
O inanalisável. Intocável. No entanto, se caminharmos pelas trilhas (verdadeiras melodias) de Bachelard, nada escapa da admissão de que a qualidade pura possui em si uma característica que a leva à classificação10.
Conclui-se, parcialmente, que a percepção não possui acuidade e nem
exatidão que possam justificar a classificação no qualitativo, se pensarmos, de acordo com Bachelard, que o contínuo qualitativo se traduz pela
mudança. O nosso grande pensador vai mais longe quando declara que
a matemática que insiste em submeter as relações sensíveis a uma adaptação à medida é, simplesmente, pobre. E, no entanto, adverte, a medida
é traduzida como a base da aritmetização da experiência, o que, de certo
prisma, justificaria a ontologia científica, que, por sua vez, não justifica
sua solidez devido à pobreza de seu princípio.

 Das possíveis conclusões
Lembro, não sem alguma amargura, da advertência de Sabato. Ou
seja, de que estamos condenados a contemplar verdadeiras grosserias
das encarnações das formas puras (em especial as colocadas por Platão). As grosserias estão em nosso universo cotidiano, e como se sabe,
fluente e cheio de contradições. As pretensas ciências exatas do peso,
dos cálculos e da medida, a todo momento estão nos alertando, verdade
seja dita, que existem muitas ilusões, erros e incertezas diante das cobiçadas exatidões. A magnitude de um pensador, seja ele de qualquer
10 Nas

palavras de Bachelard: “Afirmar o caráter primordial da ordem é reavivar uma velha discussão.
Embora em aritmética os defensores da precedência do número ordinal sobre o número cardinal tenham
apresentado argumentos muito consistentes, é costume referir a ordem ao número. Por isso na matemática o conceito de medida é introduzido como conceito básico, e essa ciência é definida como a ciência
da quantidade, discreta ou contínua” idem, p. 34.
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área do conhecimento, consiste em admitir de que estamos muito distantes de um conhecimento acabado e já concluído. O que não invalida,
certamente, a leitura do que nos é permitido, do real. Nessa medida, a
matemática é muito mais inexata do que se supõe.
Perceber a matemática em sua grandiosidade e abrangência ainda é
um desafio. A poesia da matemática que está naturalmente contida nos
meandros de todas as linguagens. Adverte-nos Paz, com dezenas de
exemplos, que a imagem poética, aquela que preserva a pluralidade das
significações, sempre conjuga e aproxima realidades opostas. A imagem,
o diferencial da imagem na extensão de sua intensidade que dá o contorno maior à qualidade, se traduz em aproximar realidades separadas e
distantes entre si. A submissão da unidade à pluralidade do real como
nos lembra Paz. E mais: de tal submissão não escapam os conceitos e
as tais das leis da ciência. O grande problema das ciências, do discurso
racional, é não perceber que existe uma unidade estranha no discurso poético, mas que se traduz pela intensidade do sensível, como, por
exemplo, no seguinte fragmento de poema:
Nas centenas de franjas das águas amargas de um rio esquecido em
sua curvatura
milhares de cavalos desmemoriados
milhões de crinas azuladas
cintilam
sob o brilho incomensurável das galáxias matemáticas.11
Pensamos (e isso não se traduz em nenhuma novidade) que seria
urgente a recuperação de leituras, em todos os âmbitos, que, finalmente, unissem sensibilidade e razão. Parece-nos que somente desta forma
poderemos sonhar com a fluidez da liberdade. Sob uma equação esconde-se uma resolução que tenta provar o desconhecido. A poesia das
linguagens bifurcadas permite admirarmos o poder oculto das equações
ao descortinar certas propriedades do universo e da poesia matemática
que ressoam na incapturáveis fendas do real.
11 Marie-Joulie

Chamie, Cavalos sem memória. Lisboa: Apenas Editora, 2016, p. 81.
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Que pena eu não entender de física e de matemática
para poder, nessa minha divagação gratuita,
pensar melhor e ter o vocabulário adequado
para a transmissão do que sinto.
Clarice Lispector
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ontar se confunde com narrar. Raiz etimológica. Do
latim computare, o verbo congrega em seus significados tanto contar, calcular, quanto narrar, relatar. Para
quem ainda não se deu conta, eis o desvelar de um mistério:
a matemática é irresistível contadora de histórias para aqueles
que se permitem fascinar por suas narrativas numéricas repletas de deliciosos agenciamentos de fatos históricos e culturais.
Seus temas preferidos? Medidas, cálculos, quantidades, espaços, estatísticas... Mas também a vida. A exemplo da sedutora
Sherazade, que contava para viver, a matemática vive para contar seus temas e sua história, aliadas íntimas da vida.
Signos numéricos e poéticos têm sido parceiros de relacionamento discreto, quase velado, na contemporaneidade. Culpa da sempre vigilante e inoportuna, porque desarticuladora,
cultura moderna. Ainda assim, letras e números se rendem, de
vez em quando, a enamoramentos fortuitos sempre que alguns
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raros, ousados poetas-prosadores-matemáticos resolvem promover encontros. É quando testemunha-se, prazerosamente, espécie de retorno
ao passado clássico em que tais encontros eram não somente desejáveis,
porém mais que bem-vindos. Aprovados por deuses como Prometeu
que, cantado pelos aedos Hesíodo e Ésquilo, presenteou os homens com
o fogo e as artes da civilização, dentre elas, a Matemática e a Escrita.
Tales, Pitágoras, Euclides, no fazer matemático, Hesíodo, Homero, no
fazer poético, entre tantos outros, renderam-se à ardência do fogo transportado por Prometeu.
Todavia, quando a lei é o rigor da métrica, Apolo, assistido por Eros,
é quem dita as regras do enamoramento entre matemática e poesia.
Versos decassílabos e alexandrinos, preferidos dos poetas clássicos, alternam-se então nesse jogo em que se permite um espaço limitado às
possíveis influências de Dionísio. Rigorosa, posta sob o olhar vigilante
de Apolo, essa aliança matemático-poética também abriga poemas com
versos de uma até onze sílabas ou mais. Alguns de seus nomes, porém,
tão dificultosos à lembrança quanto o próprio uso de sua expressão pelo
poeta em flerte matemático: heptassílabos, octossílabos, eneassílabos,
endecassílabos... entre outros.
Jogo matemático-poético entre deuses e homens, inspirados pelas
Musas, zelosas guardiãs da forma e filhas da Memória, no resgate desse passado possível, eis que no presente dá-se novo, ousado, rebuliço
mítico: Prometeu se põe de repente a encontrar Apolo e Dionísio, todos aliados em vertiginosa delicadeza de aproximação patrocinada por
Lucchesi, humano eleito imortal, e cúmplice de Eros nesse encontro
dos deuses, ao anunciar, em Hinos matemáticos, que “Serpeiam por difuso
sortilégio / dois amorosos números solares / de mãos dadas: o 220 /
com o 284 / Bastou que se encontrassem e disseram / os versos que de
pronto os definia: / eu morro em mim para nascer em ti”1.
Àquele disposto a identificá-lo, é sempre generoso o espaço-tempo
da poesia na matemática, tanto quanto aquele da matemática na poesia. Mesma aproximação identificável pelo olhar igualmente generoso
1

LUCCHESI, Marco. Hinos matemáticos. Prefácio de Ubiratan D’Ambrosio. Rio de Janeiro: Dragão,
2015. p. 24.
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D’Ambrosio. Também a ele se reserva lugar especial entre os humanos
tocados pelos deuses, a começar por seu próprio nome, oriundo da
mesma raiz de ambrosia (manjar dos deuses), e que significa divino
e imortal. Ao seu exercício de matemático-poeta-prosador se rendem
homenagens, pois sua matemática não é somente aquela dos signos
numéricos, mas também a dos signos de mensurações poéticas, humanas, universais. Na expressão de seu contar matemático, D’Ambrosio
se faz também poeta. Seus cálculos, expandidos para além da matemática e da poesia, miram o humano, a vida e o universal pelos caminhos
da Etnomatemática. As veredas do Grande sertão, de Rosa, elevam o
sertanejo ao mito. As veredas matemáticas de D’Ambrosio resgatam,
do mito (mythos) para o homem (homo), seu ambiente natural, social,
cultural (etno), seu conhecimento aplicado à vida (matema), suas técnicas e artes (ticas).
Lucchesi e D’Ambrosio, humanos tocados pela imortalidade dos
deuses – respectivamente, lembremos, por eleição e nome próprio –,
mostram-se cúmplices inspirados pelas Musas, direcionados pelas consequências do encontro amigável entre Apolo e Dionísio, promovido
por Prometeu. Talvez, por tudo isso, vejam-se imbuídos de um desejo
tão natural de desafiar, feito titãs, a vigilante cultura moderna, essa espécie de Górgona da desarticulação dos saberes. Seus escudos intelectuais,
tão polidos quanto aquele com que Atena presenteou Perseu para se
defender da Górgona Medusa, refletem a urgente necessidade contemporânea da religação dos saberes.
Para ambos, a contrapelo de boa parte do pensamento moderno,
evidentemente que matemática e poesia não se apartam. E eis que o
contar matemático se faz poético, tocado de perto não somente por
Apolo, mas igualmente por Dionísio. A métrica matemático-poética,
apolínea por princípio, rende-se finalmente à embriaguez dionisíaca do
verso livre, da forma indócil, em outros tantos belos poemas dos Hinos
matemáticos. Em harmonia complementar, ambos os deuses se põem a
patrocinar não somente tais poemas, mas também a ensaiar, quem diria,
passos geométricos ao som ritmado das Euclidianas, de Guillevic (versão
matemático-poética das Bachianas, de Villa Lobos?). Em meio à dança
das Euclidianas, declama-nos o eu lírico do triângulo escaleno: “Bom
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para dançar, / Viravoltar / Na minha base, no meu vértice, / Nos meus
lados, meus outros ângulos. / Eu sigo sempre / Agitado, esticado, /
Pelos ângulos, pelos lados / Unidos pelo acaso / E desiguais”2. Lados
desiguais unidos pelo acaso. Apolo e Dionísio. D‘Ambrosio e Lucchesi.
Matemática e Poesia.
Tomados de inveja e ira, emoções menos nobres, mas não incomuns
entre os deuses – e que talvez os humanos tenhamos herdado destes
–, alguns deuses orientais, observadores distantes, porém atentos e incomodados pelo seu esquecimento na cultura ocidental, também eles
quiseram participar desse ludus logos poeticus.
Manifestado por uma base de tempo-memória não linear, a mesma
requerida às influências e encontros repletos de idas e vindas entre mitos e homens, nesse jogo matemático-poético logo reivindicam presença
outros tantos deuses e personagens mesopotâmicos, egípcios, persas,
islâmicos, árabes, chineses, hindus, africanos, aborígenes. Miríades de
preciosidades de contação-narração entre deuses e homens.
Por uma dessas tantas, labirínticas, sendas orientais é que se conta,
por exemplo, o apreço pelo rigor da métrica pelos deuses da mitologia
hindu. Também oportuno nesse contar se faz o esclarecimento de que
o adjetivo “hindu” advém da religião e dos mitos ligados aos Vedas
(textos sagrados, poéticos), e não se confunde com “indiano”, referente ao povo e à cultura da Índia. Tão íntimos dos deuses e narrativas
quanto os aedos gregos, os videntes védicos, rishis, são autores do Rigveda
(Livro dos Hinos), primeiro e mais importante dos quatro Vedas. O rigor
numérico dos metros poéticos, chandas, para além de uma marcação de
ritmo (da mesma raiz etimológica grega de aritmética, ou fluir), como
o entendemos na cultura ocidental, tem conotação mais dramática na
poesia védica, pois os metros são a roupagem com que os deuses se
vestiram para se aproximar do fogo sem se ferirem. Signos de hinos
e fogo também aqui se fazem presentes. O rigor matemático-poético
dos chandas é questão crucial, instrumento tradutório e conservador do
sagrado imemorial védico.
2

GUILLEVIC, Eugène. Euclidianas. Tradução, apresentação e notas de Marco Lucchesi. Posfácio de
Ubiratan D’Ambrosio. São Paulo: Berlendis & Vertecchia, 2013. p. 61.
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Nesse jogo matemático-poético entre Ocidente e Oriente, apresenta-se, de súbito, Prajapati, ser primordial, manifestado antes mesmo
do surgimento dos deuses hindus, espécie de equivalente a Zeus para
os gregos. Querendo exibir-se mais poderoso do que Prometeu, que,
a seu ver, limitara-se apenas a roubar o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens, Prajapati reivindica-se criador do fogo antes mesmo
de os deuses o haverem conhecido. Se o rigor matemático da métrica
poética tem importância como proteção aos deuses hindus, deve-se
isso, em ampla medida, à presença primordial de Prajapati, criador
do fogo que cortava feito navalha, mas que os metros limitaram. Por
mais que se possa reclamar alguma vitória nesse jogo, vê-se como não
há, de fato, vencedor. Ambos os deuses – Prometeu e Prajapati – operam, de alguma maneira, com fogo sagrado: aquele do número, aquele
da poesia.
Enquanto tiveram de lidar com o poder de
Prajapati, os deuses hindus foram mortais. Sabiam que a imortalidade estava no céu, por isso
viviam a apontá-lo, sem saber como alcançá-la.
Gayatri, ousado ser feminino, foi quem conseguiu a façanha de lhes conceder a imortalidade
subindo ao céu disfarçada de pássaro. Representação feminina de gayatra (música, hino) e o mais
apropriado dos metros védicos, com 24 sílabas
(aksaras) – com 3 versos (padas) de 8 aksaras cada –,
Gayatri trouxe do céu o soma, ou essência imortal, aos deuses até então mortais. Anteriormente,
Jagati – 48 aksaras, com 4 padas de 12 aksaras – e
Tristubh – 44 aksaras, com 4 padas de 11 aksaras – haviam tentado o mesmo, sem sucesso. Com o heroico feito, Gayatri uniu-se então aos demais
metros – Jagati e Tristubh – passando a seguir Soma, agora transformado em rei consagrador da poética-matemática védica. Assim, por
meio da matemática e da poesia é que os deuses védicos alcançaram a
imortalidade e tocaram os humanos mortais.
Com o tempo, porém, o excesso do rigor no uso dos metros pelos rishis, para o registro das façanhas dos deuses e, posteriormente,
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pelos homens, seus imitadores, levou sua intensidade poética a sentir-se ameaçada porque enfraquecida. Os metros haviam sido responsáveis pelo alcance da imortalidade pelos deuses, mas somente o rigor
numérico dos metros não estava sendo suficiente para manter aceso
o fogo advindo de Prajapati, agora dominado. Seria necessária também alguma embriaguez para recuperar a intensidade ameaçada dos
metros. Hinos, os Vedas são afeitos ao canto. Como para os gregos,
celebradores da embriaguez de Dionísio, também para os hindus o
canto é embriaguez (mada). Insinuam-se Apolo e Dionísio mais uma
vez, bem a seu modo, estendendo sua ocidental dança amigável ao
Oriente, agora para encontrar Gayatri, com sua voz métrica rigorosa
na forma, mas embriagadora no canto, fazendo-se por isso presente
nos quatro hinos Vedas.
Mas quem teria, afinal, iniciado essas evoluções matemático-poéticas? Índia? Grécia? Ou alguma das outras tantas civilizações cujos
deuses e homens certamente também lidaram com letras e números?
Mesopotâmicos, egípcios, persas, islâmicos, árabes, chineses, africanos,
aborígenes... Pouco importa. Mitologias que deixamos de explorar, por
limites de espaço-tempo, se fazem também aqui celebradas em suas potências matemático-poéticas. Afinal, a base de tempo que ora se desenha
não é cronológica, tampouco histórica, sujeita às regras newtonianas da
linearidade. Trata-se de um tempo-memória imemorial, poético, mitológico, portanto submetido às regras não lineares do contar matemático
poetizado pelo contar narrativo.
Ao longo desse oscilante sobrevoo, observado e tocado por deuses
e homens do Ocidente ao Oriente, sem exigências de lugares definidos,
posto que tomado por uma liberdade poética em que contar se confunde
com um narrar matematicamente tendendo ao infinito, os deuses ocidentais e orientais se entreolham, reconhecendo-se ainda em pleno jogo, e
lançam, por fim, seus olhares mais uma vez à terra brasilis.
Quando o uso da matemática e da ciência proporcionou que os portugueses aportassem por essas terras e descrevessem sua chegada pela
poética epistolar de Pero Vaz de Caminha, sabemos que por aqui também já havia matemática e poesia sofisticadas. Pelas veredas etnomatemáticas, tão bem ensinadas por D’Ambrosio, é que se reconhece, por
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exemplo, a bela mitologia perpassada por referências poético-matemáticas da Tribo Xavante, ou “Povo Autêntico” – A’uwe Uptabi – como se
autodenominam. Seus deuses, tão imponentes quanto os gregos e hindus, além daqueles de outros tantos povos, também reivindicam espaço-tempo de criação e influência sobre os homens. Um deus primordial,
o Sol, impõe-se, glorioso, sobre os demais deuses xavantes. Fogo, hinos
e danças também encontram lugar nessa celebração de tempo-memória
ancestral. Prometeu, Apolo, Dionísio, Prajapati, Gayatri e também o
Sol reconhecem ali ressonâncias. Pelo canto dos anciãos, preservam-se
os hinos xavantes. Pela presença da onça, a memória do fogo que, um
dia, em uma lenda, ela os levara a conhecer.
Poeticamente também é que se conta que os dois homens que deram
origem à tribo, Butséwave e Tsa’amri, surgiram na terra por uma força
vinda do alto, de um arco-íris. Assim, carregam os xavantes, por direito
de ancestralidade mitológica, a perspectiva dualista de mundo, em que
tudo se divide em metades complementares. Ajudados por uma voz
também vinda do alto, provavelmente a do Sol, criador supremo, e a
mesma que lhes dera nome, os dois receberam companheiras e povoaram a terra xavante. Certo dia, já povoada a aldeia, receberam a visita de
uma moça-estrela que escolheu um noivo. Na época ancestral em que
ambos se casaram, o céu ainda abaixava e subia, mas com o tempo foi se
afastando até ficar distante.
Por essa cosmologia é que se sustenta o universo cupular-geométrico-poético dos xavantes: acima, o céu e as estrelas; no meio, a aldeia, centralizada; abaixo, um plano habitado por pessoas diferentes às da tribo.
Também por geometria circular é que os xavantes entendem o mundo
e sua posição dentro dele. Sendo a terra circular, a aldeia xavante está
no centro do semicírculo superior. O sol ilumina-os durante parte do
dia. Quando surgem a lua e as estrelas, é porque o sol está iluminando
o mundo abaixo deles, onde habitam os Sarewai (povo que não se deixa
ver). Os dois mundos são compostos de círculos concêntricos, sendo
o dos Sarewai paralelo e inferior ao dos xavantes. Nessa cosmologia,
números são constantes, mas de modo indireto, quase disfarçado. Por
isso não há preocupação com marcações de tempo precisas. As relações
numéricas não são exatamente quantitativas, mas qualitativas, advindas
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de relações e observações da natureza. Não faz sentido, por exemplo,
separar as pessoas da família para contá-las, pois se trata de unidade
singular, inseparável. Folhas, caule, frutos de uma árvore também não
podem ser contados porque são um todo único.
O mito do arco-íris traduz, assim, a poética circular da formação do
povo xavante. Círculo e semicírculo, esfera e semiesfera têm para eles
significados especiais ligados a deuses, homens e mitos de criação. Por
meio dessa geometria poética é que entendem e explicam o formato de
suas aldeias e de suas relações entre si, com os deuses e a natureza, todas
de base circular.
Deuses e homens, orientais e ocidentais, agora mais aproximados,
como convém à desejável religação de saberes contemporânea, entreolham-se mais uma vez, cientes da beleza do jogo com que se disfarçam
letras e números em diferentes personagens. Como eles próprios, participantes ativos, embora nem sempre explícitos, nos imemoriais agenciamentos poético-matemáticos perpassados por uma liberdade expressiva
em que contar se confunde com narrar.

p r ê m i o m ach a d o d e a s s i s
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ediu-me a Academia que, nestes breves minutos, agradecesse em nome de todos os agraciados. Olho para
o professor Maximiano de Carvalho e Silva e imagino
que ele, do alto de seus 90 anos, esteja a me contemplar, pensando: por que o menino vai agradecer em meu nome? E eu, a
refletir: realmente, o que sou diante deste filólogo, professor
emérito, especialista em crítica textual e linguística portuguesa, diretor do Centro de Pesquisas da Fundação Casa de Ruy
Barbosa, diretor bibliotecário do Liceu Literário Português,
membro do Real Gabinete Português de Leitura, mestre de
educandários como o Colégio São Bento, Colégio Pedro II
e Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia?
E quando contemplo o engenheiro Carlos Alberto Serpa
de Oliveira, vejo que não posso medir forças com ele, nem
em tamanho físico nem em currículo. Presidente da Fundação
Cesgranrio, diretor da Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa,
do Conselho Diretor das Faculdades Católicas, reitor e vice-reitor da PUC Rio, especialista em pesquisas educacionais,
capacitação de professores, pesquisadores. Síntese sumaríssima do que são estes dois homens que vão receber a Medalha
João Ribeiro. Aqui estou dizendo obrigado em nosso nome.
A alegria e emoção é a mesma para os três. E há uma ligação
entre nós. Os dois são professores. Eu, sem alguns professores
especiais, não teria sido escritor.

Nasceu a 31 de
julho de 1936
em Araraquara,
SP. Jornalista e
escritor, é autor
de 43 livros
entre romances,
contos, crônicas,
viagens e
infantis Seus
livros mais
conhecidos são
Zero, Não verás
país nenhum,
O verde violentou
o muro, Cadeiras
proibidas, O mel
de Ocara e o
Beijo não vem da
boca.
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Quando a acadêmica Nélida Piñon afirmou que o Prêmio Machado
de Assis confere ao autor o título de Mestre da Narrativa, alegrei-me e
preocupei-me. Mestre? Eu? Eu sou um contador de histórias, nada mais.
Assim fui moldado por pessoas que considero fundamentais à minha
carreira. Como meu pai, Antonio, ferroviário, humilde, salário minguado, montou uma biblioteca com mil volumes, na década de 1940, em
uma Araraquara que não tinha livrarias.
E Lourdes Prado, professora do primário que me ensinou a ler e
escrever, dava-me 100 em redação e, quando os outros reclamavam que
eu inventava muito, justificava a nota: “O menino está certo, a fantasia
é o que nos faz suportar a vida.” Um dia, deu-me a primeira lição de
técnica literária, que obedeço até hoje: “‘Quando o final de uma história
surpreende, ou espanta, ela foi bem-sucedida”.
Havia ainda Jurandyr Gonçalves Ferreira, professor de Português do
Instituto Bento de Abreu, com seu mantra: “Quanto mais curta a frase,
menor é a possibilidade de errar” ou “Cuidado com o lhe. É perigoso,
pode destruir uma bela frase.” E ainda: “Ponto e vírgula são para quem
tem coragem e sabe escrever.”
Em Araraquara, onde nasci, devo ter sentido os eflúvios que vinham
da chácara de Pio Lourenço Correa, fazendeiro abastado, linguista, ensaísta a quem Mário de Andrade chamava de “tio”. Nessa chácara, que
se situava na ponta da rua onde nasci, Mário escreveu Macunaíma, publicado em 1928, e costumava, no fim da tarde, contar trechos do que tinha
escrito naquele dia a uma ouvinte fascinada, a menina Gilda de Mello
e Souza – depois casada com Antonio Candido e mãe de Ana Luisa
Escorel, também escritora e editora, presente nesta sala.
Meu primeiro romance foi lido pelo professor Cândido, que sentenciou: “Você tem onze personagens e todos falam igual. Reduza. Mas
não vai adiantar, é bem ruim.” O ato generoso me salvou de vexames,
certamente.
Lembro, ainda, dona Olga Ferreira Campos, altiva, entre as melhores
professoras de Português da cidade. Deu aulas a um jovem de nome Celso
Lafer, hoje acadêmico neste cenáculo. Enfim, consegui encaixar essa palavra. Nos dias em que eu publicava minha crônica de cinema no jornal
O Imparcial, ela me esperava na varanda – as tardes eram quentes e calmas –, me chamava para dentro e, impiedosa, analisava o texto, ainda que
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explicasse as normas gramaticais com ternura. Se algum estilo criei, ele
me veio pelas aulas vespertinas de dona Olga. Que professor faz isto hoje?
A chácara de “tio” Pio, com quem Mário trocou mais de 400 cartas,
continua lá. Símbolo de uma cidade que produziu Livio Abramo, Lelia
Abramo, Judith Lauand, Ruth Cardoso, Gilda Mello e Souza, Zé Celso
Martinez Correa, Sidney Sanchez, depois presidente do Supremo Tribunal Federal, Ondina Ferreira, Luiz Roberto Salinas Fortes, filósofo,
professor, tradutor de Sartre, Maria Helena Moura Neves, linguista, e
Dante Moreira Leite. Não posso esquecer que a cidade abrigou, entre
1961 e 1964, Jorge de Sena, fugido de Salazar. E Araraquara sempre acariciava a cabeça de Celso Lafer.
Este Prêmio Machado de Assis que a Academia Brasileira de Letras me
concede, e que recebo comovido e orgulhoso, quero dividi-lo com Lygia
Jobim, mulher que teve a coragem de editar meu Zero, em 1975, provocando
a ditadura e catapultando minha carreira. Dividir, ainda, com meus editores há 30 anos, Luiz Alves e seus filhos, Jefferson e Richard, da Global.
Acima de tudo, compartilho com os companheiros de minha geração, chamada de 70, década em que nos consolidamos. Anos pesados,
de censura, repressão, luta armada, tortura, medo constante, desaparecimentos, violência desatinada. Desta geração faziam parte escritores
desta Academia como Nélida Piñon, Ana Maria Machado, Antônio
Torres, Cicero Sandroni, Carlos Nejar, e João Ubaldo Ribeiro e Moa
cyr Scliar, que já se foram. Mas também Raduan Nassar, Marina Colasanti, Affonso Romano de Sant’Anna, Roberto Drummond, Osvaldo
França Junior, Luis Vilela, Vander Piroli, Juarez Barroso, Ivan Angelo,
Luis Fernando Veríssimo, Ruth Rocha. Os omitidos que me perdoem,
é instante de emoção. Judith Scliar, viúva de Moacyr, assim definiu este
nosso grupo: “Uma geração de escritores e intelectuais cuja vida foi
pautada por ideais e sonhos de um mundo melhor e que sempre se
manteve fiel a um conjunto de princípios éticos, morais e sociais. Um
grupo unido, solidário e que se apoiava mutuamente.”
Esta geração, vinda dos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, publicidade, moldou o escritor brasileiro contemporâneo. Desde
1975, a partir do “Encontro Contra a Censura” no Teatro Casa Grande
aqui no Rio de Janeiro, até hoje escritores percorrem o país contando histórias, falando do processo de criação, discutindo a formação de

52

Ignácio de Loyola Brandão

leitores, comentando ações culturais ligadas à literatura, falando principalmente de política. Como não falar em um momento como este?
Atravessam – atravessamos – o Brasil conversando, ouvindo, levando
informações, aprendendo as diferenças de linguagem, usos, costumes,
comida, música e necessidades.
Viajam – viajamos – de avião, ônibus, jardineira, carro. Entram e
saem de hotéis, falam em teatros, circos, auditórios, igrejas, grêmios
universitários, quadras esportivas, estações ferroviárias desativadas, em
centros culturais, praças públicas.
Claro, este prêmio consegui com a paciência de Marcia, minha esposa, e dos filhos Daniel, André e Rita. Um escritor não é pessoa fácil.
Dentro de onze dias farei 80 anos. Comecei em jornal aos 16, publiquei meu primeiro livro aos 27. Nunca parei nem pretendo parar. Nem
posso. Impossível viver sem projetos, sonhos. Tudo o que escrevi foi a
verdade; desafiei normas, mantive minha liberdade de criação. Defendi
este Brasil que senti, vivi e continuarei a defender em tempos atuais tão
complexos, angustiantes e descabidos, marcados por toda sorte de despautérios. Machado de Assis faria o mesmo.
Termino lembrando que certa vez, no pré-universitário, Jurandyr
Gonçalves Ferreira pediu à classe. “Façam uma redação e coloquem em
uma frase a ideia de atmosfera perfumada, sem usar a palavra perfume,
cheiro, odor e outros sinônimos. Podem ir aos livros buscar inspiração.”
Mexi, remexi, li, reli, busquei e encontrei. Copiei a frase, encaixei:
“A noite desceu coroada de murta e de rosas.” Estava tudo ali, sem usar
perfume. É de Machado de Assis, no capítulo 17 de Helena. A lição estava
dada: criar uma imagem. Tirei dez por seis meses, compensei na média
geral a minha ruindade em matemática.
Muito obrigado, Machado de Assis.
Muito obrigado, Academia, por este Prêmio Machado de Assis.
Obrigado também em nome dos ilustres Maximiano de Carvalho e
Silva e de Carlos Alberto Serpa de Oliveira. Glórias quentes, como diz
Lygia Fagundes Telles, são as que nos interessam. Deliciosas, elas que
nos cheguem em vida, não depois que estivermos cobertos por mármore, nosso nome em bronze.
Obrigado, senhoras e senhores acadêmicos. A noite de hoje destes
três homenageados se viu coberta de murtas e de rosas.
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densidade de uma cultura se mede pelo reconhecimento dos “lugares sociais” de um “ver e ser visto”,
em que se venha a decantar a nossa identidade coletiva. De início, este imperativo concentra-se na fruição do próprio grupo. O grande surto das academias do período colonial
exprime este vis-à-vis, num jogo de supremacias e exclusões.
É o tempo da Academia dos Seletos, como dos Felizes, dos
Esquecidos e dos Relembrados, dos Generosos e dos Secretos,
no Rio de Janeiro, como na Bahia, ou em Pernambuco, no
recorte que é todo o desse faccionismo da estrita confraria,
que pede o contraste e se marca de seu contraponto. Esta ratificação passaria ao podium consagrado no protocolo definitivo
da figuração.
Significativamente entre nós, as Academias fenecem ao começo do Império, tanto aquela função passa à Corte ampliada,
e a um jogo de elencos chegados, de pronto, à sua liturgia e às
suas etiquetas e mesuras.
A Academia volta à ribalta na República, buscando, já, a reverberação nacional dos nossos primus inter pares na convergência das iniciativas de Lúcio de Mendonça, Joaquim Nabuco,
Machado de Assis ou do Visconde de Taunay.
A voz fundadora é de Nabuco, ao assentar o marco de 97.
A surgir, antes, o sodalício, teria que reunir-se em Paris, lugar
natural do encontro dos grandes espíritos, sede do consórcio
de sua alma, por fora do acanhado espaço brasileiro. Seria a

Ocupante da
Cadeira 35
na Academia
Brasileira de
Letras.

54

Candido Mendes de Almeida

Academia de Gonçalves Dias, de Porto Alegre, de Odorico Mendes,
de João Francisco Lisboa, de Varnhagen, Joaquim Caetano, de Maciel
Monteiro, de Gomes de Souza ou de Pereira da Silva.
A garçonnière de Eduardo Prado é o ponto de encontro repetido, e nele
nasce o propósito da criação da “Revista”, a cristalizar a primeira “ideia
de obra” que resultaria na Academia. Mas, de saída, pensada como a das
Belles Lettres, na rígida inspiração francesa, que nada tem de uma sociedade de amigos, como em nosso registro colonial, mas busca um reconhecimento de gerações, e, de logo, o mais ambicioso. Permanece, sempre,
o numerus clausus dos 40. Nabuco insistirá, no convite, a que se deixem as
“antiqualhas” apenas com metade das cadeiras. Este recrutamento parte
de Nabuco, Machado de Assis, Taunay e Teixeira de Melo. A busca do
novo plantel vai a Olavo Bilac, Guimarães Passos, Valentim Magalhães
ou França Júnior. Aos quinze fundadores somam-se, ainda, Inglês de
Sousa, José do Patrocínio, Medeiros de Albuquerque, José Veríssimo,
Rodrigo Otávio e Silva Ramos. Passa-se ao critério da cooptação. E o
grupo já convida Afonso Celso Júnior, Manuel Garcia Redondo, Pereira da Silva, Rui Barbosa e Urbano Duarte. Faz-se, depois, a eleição
dos últimos cinco, e, nesta dispersão de votos, sufragam-se Eduardo
Prado, Magalhães de Azeredo, Aluízio Azevedo, Oliveira Lima e Salvador de Mendonça. De pronto, se defende a homogeneidade do Panthéon,
furtando-se aos cientistas, e é, afinal, na abertura aos jornalistas que
o sodalício acolhe o mais generalizado trabalho da nossa pena. Mas
Nabuco vai, de logo, aos juízos críticos, que buscam a autenticidade da
nossa produção, fora do autoelogio e dos condorerismos comparativos.
Nascerá do próprio contexto o primeiro corpus do nosso labor literário,
no que repete a mesma constatação de Mitre, na falta do opus magnus
argentino, ao contrário de outras culturas latinas, onde estão os nossos
Lusíadas, a Divina Comédia ou Dom Quixote?
O meio acadêmico que se contrapõe, então, às “antiqualhas” reflete
em cheio a dita geração boêmia do Rio de Janeiro, do Café Francês e
seus rebrilhos, como que ratificando, à mesma época, o conteúdo da
poesia, entre o vaudeville e a produção planfetária dos jornais cariocas,
na sua leitura saturada. Mas as guirlandas de um Valentim Guimarães,
de um França Júnior ou de um Guimarães Passos vêm de par com a
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reivindicação de um pensamento nosso, visto de fora, aberto à realidade
internacional, no propósito de Nabuco: “aproveitarei a Embaixada de
Londres para refletir e saber, de vez, quem tinha razão na guerra dos 70,
entre a França e a Alemanha.”
É esse arranque de uma visão crítica que marca Oliveira Lima, ao
amparo de estrita e aparatosa erudição, na amplitude de seus lavores,
que a brecha do mundo “lá fora”. Impunha-se à imunidade carioca, e a
sonetilha de Bilac lhe serve para afirmar a sua nítida convicção socialista. A visão de um Brasil voltado à “vida do espírito” e à filosofia, sem
concessão, chegaria através de Arthur Orlando. O podium não escaparia
ao protagonismo evidente dos varões da República, a emergir na ênfase
militar no novo regime. Impõem-se os galões na trilha da Guerra do Paraguai, e, de logo, na vinda do general da hora e do almirante jubilado. É
Dantas Barreto, após Jaceguai. Entra este, quebrando toda a convenção,
de falar sobre o antecessor e dedicando à sua própria biografia a oração
excelsa. Porém a glória não desarma inimigos. Mesmo que as fatalidades
das sucessões se extremassem, às vezes, até o grotesco. Tais impasses
atrabiliários levaram à implantação da censura prévia dos discursos de
posse. E a demasia foi a Emílio de Meneses, à guisa de palavras chulas,
em “jargão de meretrícios”, no intento de exprobrar Salvador de Mendonça. Verbera a insignificância da obra do antecessor, porém o texto
nunca se pronunciou com a morte inopinada do novel acadêmico.
O formalismo do discurso é de uma verdadeira segunda natureza
da Belle Époque, no protocolo rigidíssimo do dizer e do ouvir. No soneto nos leques, nos livros de ouro ou nas gazetilhas, o debruar do parnasianismo se transforma em cláusula pétrea da alocução acadêmica.
A Hélade ou o Parnaso, a evocação do coro das musas, declinam-se no
elaborado das frases, nas cornucópias, acantos e
remates, na pletora de um Coelho Neto. É no
esplendor de toda contrafação que se refinam as
nossas Belles Lettres. Depararíamos até o fenômeno
da transmimesis, ou seja, o clamor pelo encontro do
contexto assentou-se no pseudoconteúdo dessa
realidade. Alcides Maya, na força do seu discurso
inaugural, e já em nova geração acadêmica, pede,
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em nome da “verdade autóctone brasileira”, que se rompa o parnasianismo para voltar ao Guarani, a José de Alencar ou a Maciel Monteiro.
Caíamos em pleno curto-circuito redutor, fora de toda natural dialética,
em que despontaria uma verdadeira consciência crítica.
Demoraria, na conquista da nossa contemporaneidade, a legítima irrupção contextual da dita realidade circundante, e da literatura como a
manifestação do seu sentido, e da configuração histórica. Esta realidade
só emerge como uma impostação, e o epos, que é o seu contar desimpedido, que não se vive ainda como memória, mas pelo estrito transplante da
crônica.
Não é outro o repertório intocado de Santa Rita Durão, Araújo
Porto Alegre ou Gonçalves de Magalhães, de cujo embalo sonâmbulo
tenta se desgarrar Gonçalves Dias, por sua vez, também colhido pela
fatalidade de uma contrafação crescente, viveu-a da “Canção do Exílio”
à “Confederação dos Tamoios”.
Significativamente, é esse romantismo que repta a consciência crítica
de Euclides da Cunha: “não tinha esta proposta o abrigo de uma cultura”. Nessa mesma superficialidade, encontra Valentim Magalhães e
pode enfeixar sua obra com um só título: Bric-à-brac.
E é, finalmente, como anti-epos, que a realidade brasileira, como
narrativa, encontra a sua representação a partir de Euclides da Cunha.
O conselheiro exprime esta contrafigura de um insólito errante, sem causa
nem bandeira, mas na quebra, de vez, do contexto, do pano de fundo
inercial da nossa gesta.
O contramito de Canudos encontrou o desenho naturalista de Euclides, sem levá-lo à contragesta. É o que faz Varga Llosa, com a vantagem
da distância, no repertório em que, no inconsciente coletivo latino-americano, a emergência do grotesco é escape do onírico do mundo primordial, como o vê a literatura andina, na peregrinação final dos anticlímax
trazidos ao anti-epos. Mas Os sertões desrepresam um imaginário guardado,
até então, pelo só portento da sua imensidão virgem, como habitat de excluídos, loucos e romeiros. Invade a obra de Euclides a ribalta do mundo
interior da Academia, por entre as galas e os acantos da Belle Époque, superguarnecida frente ao contexto. A tal ponto que contrafariam à sua própria
ruptura, no modismo invencível do copismo anacrônico.
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Viveríamos da convenção do revide, e do que foi, na dita Semana de
Arte Moderna, o encore de Marinetti, de 1910, na repetição cansada do
espetáculo de Blaise Cendrars e Graça Aranha. Aguardaríamos, sim, o
tempo dos “olhos de ver” em que o impacto temático abriria o caminho
para o dito romance nordestino, inteiramente à margem da trama, em
que a nossa narrativa começara a se desprender do escalpelo do quarto,
de Machado de Assis.
A busca da obra literária brasileira vai atravessar, pois, os estágios
distintos da mimesis e da retórica da impostação que desvirginou o onírico colonial, sem emprestar-lhe uma narrativa.
Toda a fenomenologia da recepção, nesse desempenho cultural que
ocupa o grosso do século XIX, remete à síndrome da atitude pautada
na imitação do padrão externo. A perspectiva de universalização de seu
reconhecimento, na verdadeira originalidade, refuga o exotismo, mas sucumbe, ainda, à tirania do eclético no reconhecer a obra-prima. Mostra
a superação do provincialismo da informação, sem escapar ao cerco do
dernier cri exterior. Começa a valorizar o local, ou o que, à ótica do prosélito estrito, permanecia como opaco e sem relevo.
O significativo em Machado é o quanto percebe muitos desses percalços. Dá-nos a denúncia argutíssima do espírito de imitação, mas sem
lhe contrapor a interrogação do emergente; o que fosse aquele específico de uma coletividade, já, à busca de seu delineio identitário.
Na dimensão mais profunda da conquista deste “em si” nacional,
Machado condena o imitativo, sem chegar, ainda, à sua purga. Na crítica aos literatos do seu tempo, vai ao abate dos fascínios pela cultura
dominante no seu olimpo compulsório.
O avanço de nosso referencial supera o discurso, passa pela denúncia
do discurso da mera recensão da memória e da narrativa de Domingos
de Magalhães, Porto Alegre e Gonçalves Dias. Penetra-se, aqui, Machado, da premonição epistemológica do Instinto de nacionalidade, que remata
um legítimo percurso da nossa nascente “vida do espírito”, presa na
específica inércia do sistema colonial que vicia a própria procura da
autenticidade, no espelho de sua contrafação.
O caminho de seu tempo interior não passaria pela paisagem, mas
pela ascese da rotina do cotidiano do burocrata, no itinerário invariável
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da repartição, do bonde do Cosme Velho ou do subevento da crônica
oficial do país.
É no caminho de Xavier de Maistre, e da lupa da viagem em torno
do quarto, ou dos doces da sala de jantar, que Machado depara o natural dessa magreza do fato, e seus atores, propiciando a ponta seca e a
gravura corrosiva do seu desenho.
Não há, por outro lado, um cosmopolitismo de princípio neste Machado, árbitro do seu tempo, na conjugação desimpedida da crônica
do Senado, ou da vida literária no “à vontade”, em que se avantajara
o homem das leituras, e de um “à vontade”, à distância do eixo Paris-Londres. E, isso, a ponto de tornar, naturalmente prescindível, qualquer viagem ao exterior sob um inequívoco sentimento de mundo, em
que precedera, quase de um século, outro prisioneiro das quatro paredes
interiores, Drummond, seu competidor no jejum da paisagem para dar
à reflexão, no seu mais largo compasso, a genuína interrogação de seu
tempo.
O começo do século nos tornou cativos de um espaço de figuração,
onde a pobreza objetiva do cotidiano se refugia na teatralidade anódina e na arquitetura da insuportável leveza do frívolo. O cânon de 97
coexiste com a ribalta, a passagem da intriga à repetição do óbvio, na
trama desopilante do voyeurismo resignado e da razão de ser que Urbano Duarte dá às suas peças: “Rir...rir...rir”. O “Fru-fru”, de Valentim
Magalhães, resistiu, ainda, no verso do leque, no cursivo dos bilhetes
furtivos ou no arabesco parnasiano. Permanece a reverberação da glosa,
mais que do repente, da rima da hora, como permitiu o parnaso do
Café Cruzeiro, e canonizações periódicas da revista “O Malho”.
O cânon de 97 introduz, também, uma nova e exigente retórica ligada à liturgia da convivência, celebrada pelos recém-chegados. Vai à
justificativa, num discurso pelas elaboradas invocações ao demérito do
pretendente, e à generosidade dos acadêmicos. É Osório Duque-Estrada que propõe à Casa o reconhecimento e a indigência de suas energias
intelectuais. Sousa Bandeira se reconhece “o mais obscuro representante
da Escola do Recife”, tal como Dantas Barreto proclama que a Academia contempla o mais obscuro dos seus associados. E Osvaldo Cruz se
vê como um modesto homem de laboratório. Afonso Arinos só justifica
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o seu acesso pela sua convivência com Eduardo Prado. João Ribeiro vê,
na chegada à Academia, a sua “primeira e grande humilhação”. Lauro
Müller acede, no confronto entre os que lhe “fizeram justiça”, reconhecendo a incapacidade, e, de outro lado, os que lhe dispensaram benevolência, dando-lhe o voto. Hélio Lobo falará dos seus desamparos do
saber e soma dos deméritos. O refrão de muitos outros é o de chegar à
vaga da cadeira, jamais a de substituir o seu antecessor. Ainda que a busca pelo podium fosse uma reivindicação generalizada, por vezes definia-se
uma clara recusa, não obstante a garantia tranquila do acesso à Casa.
Foi exatamente essa a resposta do padre Leonel Franca diante da oferta
poderosa do cardeal Leme à sua indicação. Da mesma forma, Alceu, de
saída, recusou-se, também, à investidura, mas acabou por aceitar o comando do cardeal. Pedro Lessa, crítico contumaz da Casa de Machado
de Assis, termina por converter-se e ingressa no sodalício, igualmente.
Em procura de um pensamento próprio, escaparíamos desta saineta
de imitação, através do lance criador e epistemológico da Ilusão Americana, de Eduardo Prado. Chegaríamos, de fato, ao contextual, como
descoberta, em todas as retomadas da vivência do sertão, das mediações
entre o inalcançável e o verdadeiro inóspito, como o fez o primeiro
Afonso Arinos. Viveríamos aí, ainda, um álibi para o encontro do nosso
real concreto, quando antecipou-se à representação dos nossos desequilíbrios sociais, o pathos da lamentação, e um idealismo inexpugnável, ao
negar a miscigenação brasileira, deixando de lado o manancial representado pelo imenso influxo africano.
No levante de nossos panteões, nos interditamos, de saída, pelo Romantismo canonizador do século XIX, ao reconhecimento da nossa
formação, pelo convencionalismo exacerbado da inserção social, regido
pela pertinácia prosélita. O “Fruto amoroso de três raças tristes”, de Olavo
Bilac, nos brinda, ainda na Belle Époque, quando idealiza a composição
do cenário social. A negação de uma realidade primeira, sepultada pelo
aluvião mimético, reduz a presença escrava, tanto a pobreza do cotidiano e a emoliência da dominação paralisavam qualquer pathos da exclusão
pela ausência de rebeldia organizada.
Todo o primeiro esforço de autorreconhecimento que marca o cânon de 97 enfrentou, quase à exaustão, a pressão da mimesis, que levou à
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própria contrafação da autenticidade, no clamor das rupturas dos anos
20, marcados pela repetição da Semana de Arte Moderna. Esse cenário,
entretanto, desvelaria o nosso “ser no mundo”, em que a narrativa defronta a descoberta de seu dizer, do romance nordestino até às Veredas
de Cordisburgo.
A noção de Academia diante do processo de cultura, à procura de
uma individuação, afirma-se no reconhecimento pertinaz da nossa coletividade. As Academias buscam uma efetiva aristocracia nascida de um
valor próprio, e não de um prévio estatuto outorgado. O empenho implica um revisionismo radical do pensamento recebido, como reclamou
Henri Michaux: “Oh! Os países coloniais sempre em reflexo, nunca em
reflexão.”
Num quadro como o brasileiro, o conteúdo do pensamento acadêmico viverá toda essa dialética de uma tomada de consciência, sempre
ao confronto com a permanência da imitação ou da pregnância dos
centros definidores de paradigmas. Começamos no Brasil exatamente
pela repetição do número da Academia Francesa, no campo da aventura
do espírito, tanto quanto, a partir de Rui Barbosa, assumimos, acriticamente, no Estado emergente, o modelo americano. Mas é exatamente
como sede ou lugar social do amadurecimento como cultura, vivemos
sucessivos lances em que ganhou vigência a reflexão brasileira. Chegamos, inclusive, à sua própria tomada de consciência, no horizonte da
denúncia de Graça Aranha. Fomos o lugar de uma primeira percepção da realidade, no entendimento de Sílvio Romero, e no seu natural
contraponto com Euclides da Cunha. Enfrentamos, também, o risco
das canonizações prematuras, no culto imediato a Machado de Assis,
num destaque marcado na produção nacional literária emergente. Ainda
dentro do padrão do reconhecimento da obra, oriundo do tradicionalismo da cultura jurídica, permanecia, na sua recepção, o paradigma do
comentário e da práxis da lei.
Permanece o cânon de 97 na nossa Casa mais que centenária, na evidência, também, de Machado de Assis como o primeiro de nossos escritores. Na contemporaneidade, emergem Clarice Lispector e Guimarães
Rosa, no olimpismo reconhecido, mas sem disputar a presença matricial
do nosso fundador. Nossas características da maturação cultural não se
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revestiram de um epos de identidade nacional, nem de uma revivescência
fundamentalista diante de um confronto com coletividades fronteiriças.
Régis Debray nos lembra, por outro lado, que uma cultura maior é
a que se apossa de exemplos agonísticos de enfrentamento da morte,
porém nos falta ainda, nesse marco único, o justo raconto do suicídio
de Getúlio Vargas, bem como, na de escritores, a antologia dessas situações-limite, nas mortes, como de Raul Pompeia e Pedro Nava. O cânon
de 97 assegurou à Academia guardar o nosso arcano. Pouquíssimos os
que, de fato, se esquivaram ao panteão compulsório do reconhecimento
coletivo. Nossos primórdios tampouco registram contra-academias ou
réplicas da hora, ao que a Casa lastreou, de logo, com Machado e Nabuco, o caminho obrigatório. Na emergência histórica do país, a criação
da ABL, em 97, responde ao despertar desse olhar interior, que se define
como a arquitetura da subjetividade emergente.
Por que o cânon de 97, sobretudo, nos permitiu uma primeira perspectiva de nosso “ser no mundo”? E, mais uma vez, pelo horizonte de
Nabuco, que enlaçou uma crescente dialética da diferença ao assento
do lembrar-se, com a Minha formação. De 97, partiu um primeiro reconhecimento praxístico do outro, nas memórias de Rodrigo Otávio,
ainda que demandasse o trabalho da diferença frente a um elaborado
prontuário da memória. Fomos à pressa do Pantheón ao risco consentido
do simulacro, na primeira busca de excelência, ainda que num código
de cumplicidade. Ganhamos um primeiro consenso, de toda forma, do
que fosse o medíocre, no delineio, já selvagemente democrático, de uma
aristocracia da “vida do espírito”.
A glória da chegada à Casa, mais que consolo, no dizer de Machado,
é a de um fruir, se de sempre mantido na sua vigília.

Gota de “cristal” no Recreio
dos Bandeirantes, RJ.

O mestiço brasileiro
Nél i da P i ño n

A

Gamboa foi a geografia inicial. Ali nasceu Joaquim
Maria em meio aos escombros urbanos, a cidade maltratada, as circunstâncias adversas, um conjunto de
acasos que ensejou, no entanto, a construção dos alicerces da
estética brasileira. Dali emergiu este genial Machado de Assis,
cuja obra encerrou em sua narrativa vestígios da elite capitalista, da classe média em formação, do desterro negro, da
miscigenação germinada, dos atônitos passageiros das naus
de Pedro Álvares Cabral cujos fantasmas perambulavam pelas
ruas cariocas, da esgarçada utopia dos imigrantes que atracaram nas costas brasileiras a partir do final do século XIX, em
busca do ouro convertido em sangue brasileiro. Um escritor
que, afundado nas adversidades provindas de sua origem étnica, adquiriu a autoridade de falar por nós, de haver se tornado
um pedaço indissolúvel da psique brasileira. Um mulato cuja
obra fertilizou um país carente de reparos sociais, de combater
o horror da pureza étnica, e cujo retrato, distribuído por diversos recantos da nossa Academia Brasileira de Letras, revela
comedimento, feições aparentemente plácidas, talvez empenhado em impedir que lhe surpreendessem o assomo da paixão, a turbulência dos sentimentos que, como nenhum outro
escritor, soube descrever. Senhor de uma trajetória existencial
e narrativa que decorria enquanto a sua alma, de aparência
livresca, jazia, sob rigoroso resguardo, nos livros taciturnos,
irônicos, ambíguos, dissimulados, de falso determinismo, que
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ia concebendo. E sempre sob o amparo de uma linguagem que, conquanto de rara clareza, refletia o peso da idade da terra. Pouco sabemos
de seu enredo privado, mas importa reconhecer que ao se aliar com Joaquim Nabuco, com o jovem Lúcio de Mendonça, e com outros grandes
brasileiros, formando uma feliz conjuração, fundaram esta Casa que
completa nesta data 119 anos. Sem terem certamente previsto que de tal
aventura intelectual surgiria uma instituição agasalhada pelo imaginário
brasileiro. Pois como poderiam eles conceber que, a despeito das vicissitudes históricas circundantes, o ideal acadêmico, ainda no nascedouro,
forçara-os a sonhar, a acreditarem em uníssono ser o Brasil um lugar
para se nascer, onde fincar estacas que resistissem à passagem do tempo,
às provocações da barbárie sempre atraente e atuante.
Ao pensarem assim, estes homens, sob o impulso da própria grandeza, assumiram uma empreitada prestes a alçá-los a um inesperado patamar histórico. Sem deixarem de ter em mira um país onde eles próprios
nasceram e que os forjara. Uma terra dotada de um talento pronto a
aflorar desde que seu povo, seviciado, fosse um dia alforriado.
Ignoro que classe de desprendimento pautava seus recônditos espíritos. Se por se sentirem confinados a uma urbe depauperada, de horizontes estreitos, agiram por ambição, ou, simplesmente nostálgicos,
como se estivessem em Paris, capazes portanto de reproduzirem no Rio
de Janeiro o palacete da Academie Française.
Contudo esta Academia Brasileira de Letras nasceu pobre, sem um
telhado que a protegesse das intempéries. Uma penúria, porém, que,
ao pô-la à prova nestes anos, reforçou a convicção de que tal gênese
revigorou os postulados fundacionais desta instituição, seus emblemas
culturais a serviço dos intelectuais brasileiros, tornou-a zelosa da sua independência. Uma Casa que abrigava livros, manuscritos, documentos
preciosos, ideias, movimentos estéticos inspiradores, alguns paralelos
à história do Brasil. E ainda intelectuais que, à simples menção, sempre confirmaram a solidez cultural de um país. Uma instituição, enfim,
fecundada por símbolos que propagaram desde os primórdios civilizatórios a ânsia de perenidade. Daí a crença desta instituição ser parte
intrínseca do Brasil. De sermos o que o país é. Na expectativa, contudo,
de sermos sucedidos pelos ribeirinhos, camponeses, meninas e meninos
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urbanos e rurais que, em vigília cívica, estarão um dia aptos a defender
seus direitos e a esta Casa, que tem em seus estatutos, como cláusula
pétrea, a defesa da língua e da literatura brasileira.
Somos guardiões da língua. Uma tarefa, porém, que não cerceia a
imaginação popular, mas valoriza a língua que procede da criação literária e dos inventos oriundos da carência popular.
E isto por estarmos cientes de que a língua é de quem a fala, de quem
defende sua cidadania, sua tradição, seu passado, sua memória, sua contemporaneidade. É de quem preenche as lacunas havidas na fala e no
pensamento com experimentos linguísticos e audácia.
Senhoras e Senhores reunidos hoje no Petit Trianon. A Academia
Brasileira de Letras homenageou o filólogo Maximiano de Carvalho e
Silva, e o educador Carlos Alberto Serpa, com a Medalha João Ribeiro,
condecoração reservada a eminentes brasileiros. E outorgou, em nova
e generosa versão, o prêmio Machado de Assis ao escritor Ignácio de
Loyola Brandão.
O nome de Maximiano de Carvalho Silva, professor emérito e livre-docente de filologia portuguesa da Universidade Federal Fluminense,
foi proposto pelo Acadêmico Antônio Carlos Secchin e aplaudido pelo
plenário da Casa. Um intelectual que, além de exercer o magistério com
irrestrita devoção ao longo de 71 anos, de ser membro da Academia Brasileira de Filologia, dedicou-se a estudos e edições críticas de grandes
criadores como Camões, Anchieta, Vieira, Alencar, Taunay, Bandeira,
Drummond e Pessoa. A ele se devendo uma brilhante edição crítica e
comentada do romance Dom Casmurro, constituída de introdução filológica e glossário, de fortuna crítica, de extenso levantamento bibliográfico de Machado de Assis. Um mestre a cuja consciência pedagógica
e domínio da literatura devo tanto, uma vez que tive o privilégio de
tê-lo tido como mestre na PUC, do Rio de Janeiro, ocasião em que
tanto me estimulou a amar a língua portuguesa. Apresento-lhe, neste
momento privilegiado, minha gratidão, querido professor. O nome de
Carlos Alberto Serpa, submetido ao plenário pelo Acadêmico Arnaldo
Niskier, ganhou irrestrita aceitação. Afinal tratava-se de um educador
que, à frente da Fundação Cesgranrio, como seu presidente durante
45 anos, dedicou-se à área de educação em admirável escala nacional.
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Um empreendedor da educação que criou a Universidade Cesgranrio e
recém inaugurou seu moderno teatro. E nos últimos anos, expressando
seu amor pelas artes cênicas, criou relevantes prêmios para artistas, propiciou a montagem de peças e de recitais, agrupou em torno de si e de
sua mulher, Beth, atores em início de carreira, dando-lhes a oportunidade de desenvolver seus talentos na Casa de Cultura Julieta Serpa e agora
no palco do novo teatro. Apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro,
revelou-se um homem de ação, empenhado em participar de atividades
culturais, de fazer parte de vários conselhos culturais, de disseminar por
onde seja seu espírito visionário e generoso.
Ignácio de Loyola Brandão é uma biografia nacional que acumulou,
no curso de longa carreira, prêmios, traduções, ocorrências prestigiosas.
Autor prolixo, com extensa obra, aceitou desde cedo o desafio de enveredar por diversos gêneros literários, em todos havendo destacado seu
enorme talento, enquanto aperfeiçoava os limites da linguagem e dos
inovadores pontos de vista.
O crítico Antonio Candido definiu Loyola como “o dono de um
realismo feroz", a que o escritor faz jus, embora agregasse à linguagem
criadora elementos do real que se entrelaçam com ousadias poéticas,
com visões nem sempre palpáveis e visíveis.
Aplaudido no Brasil e no exterior, em especial na Alemanha, onde
viveu graças à bolsa que lhe concedeu a Fundação Alemã de Intercâmbio Cultural, sua qualidade literária ganhou rubrica que transcendeu às
fronteiras nacionais. Como consequência, seu trabalho tem sido objeto
de reflexões, como dissertações de mestrado e teses de doutorado.
Seu maior sucesso público adveio dos romances Zero e Não verás país
nenhum, que, além de conceituarem uma proposta estética provocadora
por meio de veredas inovadoras, abordou a realidade sem apelações ou
condescendências. Por meio de fecundos recursos palmilhou ficcionalmente o Brasil que tinha em mente, o seu povo com quem estabeleceu
cumplicidade criadora.
Podemos, pois, asseverar que Ignácio de Loyola Brandão, intérprete
maior da literatura brasileira, se credenciou amplamente a receber o Prêmio
Machado de Assis que a Academia Brasileira de Letras ora lhe concedeu.
Senhoras e Senhores, esta é a ABL de todos nós. A Casa do Brasil.

h o m e n a g e m a s á b at o m a g a l d i

Sábato: o amor ao mundo
Antoni o Carlo s Secchi n

N

ão me estenderei sobre o grande crítico e historiador de nossa dramaturgia, autor do fundamental
Panorama do teatro brasileiro e de outras 17 obras, dentre
elas as 1223 páginas que compõem Amor ao teatro, de 2014, finalista do Prêmio Jabuti, e que congrega centenas de críticas de
peças nacionais ou estrangeiras encenadas entre 1966 e 1988.
Esse livro, aliás, foi fruto de um exaustivo e amoroso trabalho
de pesquisa e seleção de sua esposa, a escritora Edla van Steen,
querida companheira de décadas, e que com ele viveu uma bela
história plena de livros, palcos e paixão.
Não me estenderei sobre seu legado à cultura brasileira,
sob forma de ensaios que incorporaram Nelson Rodrigues a
nosso cânone, reavaliaram de modo positivo a dramaturgia de
Oswald de Andrade, e, pioneiramente, destacaram a importância de Ariano Suassuna e de Plínio Marcos. Tampouco me
deterei no tesouro inédito que conservava em casa, e que será
doado ao Arquivo da Academia: 49 cadernos manuscritos, de
400 páginas cada, com os bastidores da vida teatral brasileira
por detrás das cortinas, numa espécie de diário crítico sem
paralelo em nossas letras.
Gostaria, sim, de ressaltar a doce figura de Magaldi, sempre disposto a ouvir com atenção e respeito seus interlocutores, a incentivá-los em seus acertos, e a ajudá-los na superação de fragilidades e percalços. Desprovido de inveja, revelava
entusiasmo com o talento e o sucesso alheios, e, provido de
modéstia, nunca exaltava seus próprios méritos.
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Conheci-o na década de 1980, quando Edla organizou uma festiva
reunião de escritores vinculados à sua prestigiosa coleção Os melhores, da
editora Global. À época, eu havia sido convidado a organizar o volume
Os melhores poemas de João Cabral de Melo Neto, e Sábato dirigia a série
dedicada aos dramaturgos brasileiros. Desde então, estreitamos nosso
convívio, em reiterados encontros com ele e com Edla, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no outro lado do Atlântico. Momentos de bons
vinhos e boas conversas, quase sempre em torno do teatro, da literatura
e da Academia. Meu amigo demonstrava enorme interesse por tudo
que dissesse respeito à ABL. Até pouco antes do período em que seus
problemas de saúde se avolumaram, era presença constante em nossas
sessões semanais, mesmo residindo em São Paulo.
Dele conservarei as lições de sabedoria não só da arte teatral, mas da
arte de um generoso convívio humano. Amor ao teatro, sim, conforme o
título de seu livro, mas também, ou sobretudo, amor ao outro e amor ao
mundo, em sua pulsante pluralidade.

Lembrança do amigo
D omi ci o Proenç a Fi l ho

S

ábato era a presença do Teatro na Academia. Não sem
razão. A gente do Teatro sabe da importância de sua
profícua atividade crítica e o sabem os amantes do Teatro, e o reconhece o Brasil. E ele me propiciou dois privilégios:
o grato convívio na Casa de Machado de Assis e a sua amizade
fraterna, à primeira vista. A ela cheguei, como muitos de nossos confrades, por Edla van Steen, sua companheira dedicadíssima. E aprendi a admirá-lo na sua tríplice e mineiramente
conciliatória condição: a de paulista por adoção, a de carioca
por devoção entusiasmada, e sobretudo a de mineiro, dentro
e fundo.
Não teremos mais o prazer da companhia do ser humano mineiramente afável, de sorriso franco, emoldurado pelos
olhos apertados, prudente nas palavras. Não ergueremos junto
com ele e Edla, como lembrou Cicero Sandroni, as gratíssimas
taças do seu generoso vinho, um dos seus prazeres de sempre.
Não choro sua partida. Ele não gostaria. Mesmo porque se
permitiu sair da cena existencial aos poucos, discretamente,
como se nos preparasse para a despedida, com a discrição dos
filhos das Minas Gerais.
Nos deixou seu legado de crítico sagaz, de professor, de
ensaísta ao longo de uma existência dedicada à arte teatral.
Cumpriu galhardamente o seu destino. De seus feitos se dirá
e se escreverá para além do seu percurso existencial. Essa é a
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efetiva garantia da sua imortalidade. Mas ele nos deixa, aos seus companheiros de Academia, a sensação estranha da impotência do vazio diante
da fatalidade do inexorável.
Perde o Teatro, perde a Academia, perde a cultura brasileira.

Boa noite, doce príncipe
Cí cero Sa nd ro ni

E

sta é uma sessão da saudade.
Jornais, revistas, rádio e televisão já anunciaram
ao Brasil a perda de um erudito, por todas as razões,
membro desta Academia.
Mas Sábato transcendia a condição de um operário cuja
ferramenta era seu vasto saber. Sempre proletário ao serviço
da cultura do Brasil, atuou de forma significativa a revelar as
virtudes de um até então considerado apenas um autor pornográfico, Nelson Rodrigues. De um Ariano Suassuna a partir
do Auto da Compadecida, a mostrar que o teatro pernambucano,
tão pouco conhecido além do Nordeste, afirmava-se como um
dos pilares do teatro brasileiro.
Mas esta é uma sessão da saudade.
Então lembro-me de quando recém-chegado ao Rio de Janeiro vindo de Minas, a bordo da diáspora de escritores mineiros, passou a escrever críticas de teatro do Diário Carioca,
onde foi substituído por Paulo Francis, a sua antítese. Jean Paul
Nathan, do New York Times.
Sábato criticava as peças de teatro, sem ofender ninguém, a
apontar os erros e elogiar os espetáculos de seu agrado. Saiu
do DC ao aceitar o convite do Estado de São Paulo e logo tornou-se uma referência sobre o teatro brasileiro. E conjugava seu lavor na imprensa (lembrar o jornalista de banca) com a cátedra
de teatro na USP.
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Estudioso, sempre interessado em saber mais, leitor ávido dos grandes autores estrangeiros, de Calderón de La Barca a Arthur Miller,
passou todo seu conhecimento para os alunos, que o admiravam e
veneravam.
Mas esta é uma sessão da saudade.
Não cabe aqui um ensaio sobre Sábato, apenas lembrar o homem
casado com Edla.
Do seu espírito emanava o leite da bondade humana na frase de
Shakespeare inspirada pela Torá. Certa vez, aprendendo com ele algo
sobre Shakespeare, disse-lhe que estranhava aquela frase no texto de
Hamlet, quando Polonio ao receber os atores disse ao príncipe que todos seriam tratados como mereciam, ao que Hamlet responde: “como
merecem, não. Se todos fossem tratados como merecem, quem escaparia
da chibata?”
Sábato respondeu: “Shakespeare estava de mau humor naquele dia.
Boa noite, doce príncipe.”

Onda em Porto
de Galinhas, PE.

Sapere aude
S ergi o Paulo Ro ua net

F

ilho e neto de jurista, Evaristo de Moraes Filho tinha
tudo para tornar-se ele próprio um jurista. Jurista e
acadêmico, no duplo sentido de professor universitário
e membro da ABL, daí ele ter sido justamente ser chamado
de intelectual humanista por um dos seus biógrafos. Evaristo
sofreu influência de três professores de esquerda, como Leônidas Rezende, Hermes Lima e Castro Rebelo. Foi também
essa a opção política de Evaristo, o que explica que tenha sido
aposentado compulsoriamente pelo regime militar em 1964.
Com a redemocratização, participou da Comissão Afonso
Arinos instituída para redigir um anteprojeto de Constituição (Comissão de Notáveis). O abundante trabalho teórico
de Evaristo ajudou a desmistificar este caráter nacional brasileiro como o mito da cordialidade do Estado benfeitor, paternalista. Evaristo não entende o sindicato, não como uma
concessão do Estado, uma outorga, e não vê a legislação trabalhista como um dictat do poder e sim como um conjunto
de normas e reivindicações emanadas da própria sociedade.
A legislação trabalhista não vem basicamente de um ditador
benevolente, mas de lutas sociais espontâneas, pelo resgate
das instituições costumeiras anteriores a Vargas. Em suma, o
Direito, inclusive o trabalhista não surge do Estado, mas da
sociedade. Com isso, Evaristo devolve aos trabalhadores a sua
maioridade: rejeitando a infantilização a que o operário foi
jubilado: SAPERE AUDE!
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Para José Murilo de Carvalho tudo isso faz de Evaristo um pensador
modular, para cujo pensamento contribuíram três variáveis: o socialismo
democrático, a interdisciplinaridade e a unidade da teoria e da prática.
Regina Morel, filha de Evaristo, é casada com o biólogo Carlos Morel; foram meus amigos em Genebra, onde também conheci Evaristo.
Reencontrei-os em Brasília quando a dissertação de mestrado de Regina,
sobre a Política Científica do Governo Militar, orientada por Barbara
Freitag, foi defendida na UNB. Evaristo e o casal Morel foram, assim,
os mediadores (cupidos) do meu encontro com Barbara em Brasília.

O perfil intelectual de
Evaristo de Moraes Filho
Alberto Vena nc i o Fi l ho

E

ste trabalho procura destacar a personalidade de Evaristo de Moraes Filho, os méritos de professor universitário, detentor de uma cultura enciclopédica bem
elaborada, com a visão completa dos problemas sociais, bem
como vocação de historiador, de crítico literário e de ensaísta.
No espaço desse artigo não se poderia tratar com extensão dos vários campos com que palmilhou com segurança e
cultura, mas apenas dar, numa síntese sucinta, a indicação dos
pontos mais expressivos dessa brilhante carreira intelectual.
Nasceu Evaristo de Moraes Filho na cidade do Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1914, filho de Antônio Evaristo de Moraes e de Flávia Dias de Moraes. A figura de seu pai marcaria
toda a sua vida, e no prefácio do livro Apontamentos de Direito
Operário, ele traçaria com emoção o perfil comovido do seu
inspirador. Não há quem tenha conhecido na tribuna do júri
Evaristo de Moraes, que não relate o que era aquela figura
extraordinária do “rábula criminalista”, que durante várias décadas atingiu as culminâncias da advocacia criminal entre nós.
Evandro Lins e Silva, em trabalhos em preparo, está traçando
com mão de mestre a presença nesse período de um dos grandes vultos da advocacia brasileira.
No curso secundário, no Ginásio 28 de Setembro, de Liberato Bittencourt, o diretor do colégio atestava em documento
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que ele era “forte de corpo, forte de cabeça e fortíssimo de caráter”.
O professor de filosofia, assunto pelo qual se interessara desde cedo,
o saudoso general Moreira Guimarães, dizia: “Prossiga. Há de vencer.
Porque não lhe falta o essencial para essas lutas do pensamento – talento e amor aos livros.” No discurso de paraninfo, em dezembro de 1959,
revelara o prof. Hélio Tornaghi que o diretor do Ginásio costumava
dizer que Evaristo fora o melhor aluno que por ali passara.
Ingressando na Faculdade Nacional de Direito em 1933, iria participar de período de grande ebulição ideológica, e cuja sede física era o velho casarão da rua do Catete, sendo, inclusive, a sua turma a última que
ali realizou seus estudos. O convívio e contato com Leônidas Rezende,
Castro Rebelo e Hermes Lima, que ficaram seus amigos de toda vida e
por quem nutria filial amizade, marcaram profundamente o seu espírito
das convicções socialistas, que já herdara do pai e que solidificaram para
o resto da vida, na convivência com aqueles três luminares do “socialismo de cátedra”. Sobre o assunto, escreveria recentemente para o volume
da Biblioteca do Pensamento Republicano da Editora da Universidade
de Brasília, O socialismo brasileiro, uma primorosa introdução, tratando do
assunto em toda a sua extensão, como jamais fora feito entre nós.
Pertenciam a essa turma, na época em que as faculdades de Direito ainda atraíam os melhores elementos egressos do curso secundário,
dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Antônio Neder e Cordeiro Guerra, um ministro do Superior Tribunal Militar, aliás orador da
turma, Jorge Alberto Romeiro, um professor titular, colega de Evaristo
na Faculdade Nacional de Direito, Hélio Tornagui, vários embaixadores
como Carlos Alfredo Bernardes, Donatelo Crieco, Edmundo Pena Barbosa da Silva, escritores como Marques Rebelo e Rosário Fusco.
Marques Rebelo, além disso, descreveria a cerimônia de formatura:
“Foi no Teatro Municipal, numa remota tarde de dezembro, tão abrasadora que, de noite, redundou em trovões e chuvarada. No palco, onde
tantas óperas me deslumbraram ou me entediaram, desfilava eu, representando uma das comédias da minha vida – o recebimento do canudo
de bacharel. Passo a passo ia a fila para o juramento formal, e na minha
frente, por artes das ordens alfabéticas, estava o imberbe Donatelo Grieco, a quem o velho e caro Agripino apadrinhava. Fizera-me rir o terrível
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satírico quando contemplara a plateia e me dissera: “Que assistência
para uma conferência paga!” E, na verdade, estava à cunha o teatro,
orgulhoso mundo familiar a que não faltava a presença presidencial,
levada ali também por razões paternais, tanto assim que aquela fornada
jurídica cognominada foi de “a turma da Alzirinha”.
Decerto, por influência do pai, que fora um dos colaboradores na
obra de implantação do direito do trabalho no Brasil, Evaristo de Moraes Filho se volta para o direito do trabalho, ingressando na Procuradoria da Justiça do Trabalho. Não lhe atraíram as lides forenses, que se
revelavam incompatíveis com seu espírito científico, com a sua inquietação intelectual e com o seu saber desinteressado. Não teve precipitação
em começar a publicar obras. Embora tivesse escrito artigos desde a sua
fase acadêmica – foi um colaborador, ainda nesse período, do “Boletim
de Ariel”, excelente revista que Gastão Cruls organizou – os primeiros
livros são posteriores.
A sua vocação seria evidentemente o magistério e o trabalho intelectual, pois, como diria mais tarde Jorge Alberto Romeiro, por ocasião
da posse como professor catedrático, “na quadra saudosa da nossa vida
acadêmica, quando V. ainda não era professor, era, não obstante, meu
caro Evaristo, metido a tal. A propósito de tudo, por dá cá aquela palha, V. doutrinava, discutia, abstraía, filosofava... Enchendo a todos os
colegas infensos à vocação do magistério. Formado – indiferente, frio
às seduções do Pretório, onde somente o nome que herdou do grande
criminalista que foi seu pai Evaristo de Moraes, nome que por si só
bastaria para assegurar-lhe êxito e fortuna em qualquer dos ramos da
advocacia – envereda V., ao invés, por um caminho radicalmente oposto,
inteiramente diverso, labutando na penumbra dos gabinetes das bibliotecas públicas, onde algumas vezes o encontrei, tão empoeirado quanto
absorto, para se fazer-se muitas vezes professor: professor de Filosofia,
professor de Sociologia e, finalmente, professor de Direito. Você outra
coisa não tem sido até agora senão professor. Professor hifi, como se diz
modernamente. Nasceu professor, viveu professor, e só desapontaria,
choraria mesmo aos seus colegas de turma se não estivesse, hoje, aqui,
tomando posse de uma cátedra que há muito lhe pertencia não de direito, mas de fato, embora cátedra de direito seu.”
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Logo que se formou em Direito, em abril de 1939 ingressava na Faculdade Nacional de Filosofia, licenciando-se em filosofia somente em
dezembro de 1949, interrompido o curso no período quando na Bahia
lotado como Procurador Regional da Justiça do Trabalho. De 1943 são
seus dois primeiros livros, um indicando as duas grandes vertentes do
seu pensamento, o Direito, através do Trabalho a domicílio e contrato de trabalho, e outro de crítica literária, Profetas de um mundo que morre. Apresentando as ideias de Alex Carrel, Keyserling e D’Annunzio, era no fundo um
protesto da mentalidade antifascista e contra o pensamento conservador de três escritores que se puseram a serviço da reação.
No campo da crítica literária e filosófica, escreveria “Proustiana Brasileira”, em 1950, “Proust e o realismo dos dois lados”, os estudos sobre
“Francisco Sanches na Renascença portuguesa”, em 1953 (Cadernos de
Cultura do Serviço de Documentação do Ministério da Educação), “A
Contribuição de Joaquim de Carvalho para a compreensão de Sanches”
e o estudo para o volume da literatura brasileira organizado por Afrânio
Coutinho sobre as relações da filosofia com a literatura no Brasil. Entre
os seus ídolos literários está a figura de Goethe, sobre quem prepara há
longos anos uma monografia sobre a teoria do conhecimento e a concepção do mundo goetheano.
Formado pela Faculdade Nacional de Filosofia, um dos alunos
destacados do padre Maurilio Teixeira Leite Penido, ilustre professor
de formação universitária europeia, que tentou trazer para o Brasil os
métodos do ensino filosófico europeu, a sociologia e filosofia participam do seu interesse (Veja Alceu Amoroso Lima, Memórias improvisadas,
Editora Vozes, Petrópolis, 1973, p. 205). Matricula-se no doutorado de
filosofia e escreve tese que não chega a publicar. Em dezembro de 1955 é
aprovado na livre-docência de sociologia com uma tese depois publicada em livro com o título A sociologia dos opúsculos de Augusto Comte, traduzida
para o espanhol e publicada pela Universidade do México.
Participa da organização do Instituto de Ciências Sociais da então
Universidade do Brasil, oriundo de projeto apresentado pelo prof. Themistocles Brandão Cavalcanti, criando pela primeira vez nessa universidade um instituto de caráter interdisciplinar, dirigido por Conselho de
representantes das várias unidades interessadas. Seu primeiro presidente
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foi o prof. Victor Nunes Leal durante o ano de 59, ocupando Evaristo
de Moraes Filho a Vice-Presidência. Foi eleito Presidente, proibida a
reeleição, nos anos de 1962, 1965 e 1967, quando se extinguiu o Instituto,
dando lugar ao atual Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Nesse período, publica no campo da filosofia dois opúsculos, O ensino da filosofia
no Brasil (edição da Biblioteca Nacional), em 1959, e A história do positivismo
no Brasil, São Paulo, 1965.
No Direito do Trabalho, em 1944, divulga O contrato de trabalho e, em
1946, A justa causa na rescisão do contrato de trabalho, do qual pode declarar
sem falsa modéstia: “ao que saibamos, é a primeira monografia que se
publica sobre o assunto, em forma de livro, em todo o mundo”. Prepara
o concurso para a livre-docência de introdução à ciência do Direito da
Faculdade Nacional de Direito com trabalho também voltado para o
Direito do Trabalho, “A Natureza Jurídica do Direito do Trabalho”,
concurso que não chega a se realizar, pois submete-se, em 1953, à livre-docência do Direito do Trabalho na mesma Faculdade. Em entrevista
ao O Jornal, em março do mesmo ano, data do concurso, declarou o
prof. Joaquim Pimenta, catedrático da disciplina e presidente da banca
que, em trinta e cinco anos de carreira universitária, jamais vira um concurso tão brilhante como o de Evaristo, aprovado com a média de 9,75.
Finalmente, em dezembro de 1957, obtém a cátedra de Direito do Trabalho com a tese sobre “O Contrato de Trabalho como Elemento da
Empresa”, numa banca constituída de ilustres mestres da especialidade,
como Orlando Gomes, Edgard Ribeiro Sanohes e Henrique Stodieck,
e ainda dos professores da casa José Ferreira de Souza e Lineu de Albuquerque Melo, aprovado com a média 9,55. Seu antecessor na cátedra,
Joaquim Pimenta, contaria que quando passou a ensinar a cadeira de
Direito do Trabalho, o prof. Hahnneman Guimarães lhe dissera esta
frase: “Você vai ensinar um Direito que você viveu...” Diria Joaquim
Pimenta que Evaristo ia reviver o mesmo Direito que seu pai também
vivera no mesmo campo ideológico das reivindicações.
No discurso de posse, Evaristo se refere à frase, que gosta sempre de
citar, de George Scelle, em 1922, que “enquanto o romancista disseca
um cadáver e o civilista cuida de um velho, o tratadista do Direito do
Trabalho assiste ao crescimento de um adolescente...” Traçaria um perfil
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excelente do papel do Direito do Trabalho em face da economia planificada, da produtividade, do desenvolvimento econômico e da industrialização, e da reforma agrária.
Em 1950, publica o livro Problema de uma Sociologia do Direito, abordando um ponto de vista praticamente inédito no Brasil, o problema da
sociologia jurídica, e analisando em profundidade e extensão esse importante assunto. Em 1952, o volume O problema do sindicato único no Brasil,
com expressivo subtítulo de Os seus fundamentos sociológicos, analisa a nossa
estrutura sindical, fazendo a análise crítica da estrutura corporativa implantada durante o Estado Novo.
A sua produção intelectual não para e, em 1960, publica a tese de
concurso, como livro inteiramente novo, Sucessão nas obrigações e a teoria da
empresa, trabalho que não se limita ao estudo de Direito do Trabalho,
mas que abarca a matéria em toda a sua extensão, desde a teoria geral
do Direito e tratando do Direito Comercial e do Direito Civil com a
maestria de um grande especialista. Do mesmo ano é o Tratado elementar
do Direito do Trabalho, Vol. I, 2.a edição, 1965, que não chegou a prosseguir.
O ministro da Justiça, João Mangabeira, em outubro de 1962, solicita-lhe a elaboração de um “Anteprojeto do Código de Trabalho”,
que representa uma renovação do nosso Direito do Trabalho, com a
inclusão das grandes conquistas da legislação anterior e inovando em
muitos pontos, sendo confirmada da mesma posição pelo ministro Milton Campos, a quem entrega, a 15 de julho de 1965, o projeto, revisto
pelo próprio autor e pelos professores Mozart Victor Russomano e José
Martins Catarino. Pertenceu à Comissão Permanente do Direito Social
do Gabinete do Ministro do Trabalho, tendo sido seu presidente em
1961. Lineu de Albuquerque Melo, consultor jurídico do Ministério e
Presidente da Comissão, diria que os “pareceres (de Evaristo) ali, eram
sempre cuidadosos e esgotavam os assuntos. Foi aí que comecei a admirar vossos trabalhos, a intensidade de ação que neles se revelava, como
identificação de um temperamento”.
Estava Evaristo de Moraes Filho dedicado às atividades como professor catedrático de Direito do Trabalho, quando surgiu inopinadamente, em 1969, o episódio de sua arbitrária prisão e, posteriormente,
de sua escandalosa aposentadoria. As suas próprias palavras, contidas,
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não escondem a emoção do choque e a violência da agressão, e estão
reproduzidas na bela carta que escreveu ao sub-reitor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, recusando a sua volta à Universidade, quando
da anistia em 1979.
O professor aposentado se refez logo do choque, embora lhe deixasse cicatrizes profundas. No campo do Direito, passa a ser o jurisperito
chamado a toda hora para proferir pareceres nas mais intrincadas questões no campo do Direito do Trabalho, reunidos sucessivamente em
vários volumes dos Pareceres de Direito do Trabalho.
Uma racionalização amável poderia, entretanto, falar das vantagens
da aposentadoria forçada. Liberado das atividades rotineiras e com a
disponibilidade de tempo, aliada à notável capacidade de trabalho, passou a produzir incessantemente, sobretudo no campo da crítica e do
pensamento sociais. Nesse período, com risco de incorrer em sérias
omissões, pode-se apontar na seleção de alguns trabalhos a introdução
ao volume As ideias fundamentais de Tavares Bastos, Digel, 1978; Tobias Barreto, intérprete de caráter nacional no volume A Questão do poder moderador e
outros ensaios brasileiros, coleção Dimensões do Brasil, Editora Vozes, 1977;
O pensamento político e social de Sílvio Romero no volume Realidades e ilusões no Brasil, parlamentarismo, presidencialismo e outros ensaios, coleção
Dimensões do Brasil, Editora Vozes, 1979; a introdução ao volume de
Comte, da coleção de Sociologia coordenada por Florestan Fernandes
(Editora Ática, 1978) e a introdução do volume As ideias sociais de Jorge
Street, coleção Ação e Pensamento da República, organizada por Francisco de
Assis Barbosa e Leornado Leite Neto (Senado Federal e Fundação Casa
de Rui Barbosa, Vol. XLIII, 1916, Tomo 1, Embaixada a Buenos Aires. Em
todos eles as características são as mesmas: a clareza do pensamento, a
originalidade de interpretação, a erudição exaustiva e a abrangência total
do exame dos assuntos.
Em 11 de agosto de 1981, falando ao Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil na comemoração do centenário dos cursos
jurídicos, ele tratava do tema “O Direito e a Ordem Democrática”,
dizendo em determinado passo: “Num país, como o Brasil, de tantos
injustiçados, e de tantos miseráveis, está quase tudo ainda por se fazer.
Como pretender manter e defender o status quo, se a sociedade brasileira
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ainda se encontra em plena formação, mas mantendo privilégios e subordinações, herdadas da escravidão? A ordem que aí está é supinamente injusta, não merecendo ser perpetuamente nem defendida, como se
fosse um estágio final da evolução social.” E sobre o mesmo tema, num
ângulo mais filosófico, voltava a falar sobre “A Perenidade da Justiça”
na aula magna dos cursos da Faculdade Nacional de Direito em 1982,
voltando àquela Casa, de onde saíra injustamente punido, e em consagração apoteótica.
Evaristo de Moraes Filho prosseguiu na sua obra, e a bibliografia
se extendeu por outras obras, tanto e tão célere é a sua produção intelectual.
Dele se pode dizer, na verdade, o que disse em relação ao pai, citando
os versos de Alfred de Vigny:
Qu’est-ce qu’une grande vie?
Une pensée de la jeunesse, executé
par l’âge mûr

Evaristo, o exemplo, a lição
Eduardo Po rtel la

H

oje estamos aqui para registrar e reverenciar a par
tida de um intelectual pleno que, com a sua presença, tanto dignificou esta Casa de Machado de Assis.
Evaristo de Moraes Filho, o professor de Direito, de Filo
sofia, de Humanidades, de História, distinguiu-se como o
intelectual pluridimensional, dotado de uma visão multidisciplinar.
Seu livro Medo à utopia, o pensamento social de Tobias Barreto e Silvio
Romero, retirou o tema da utopia da nossa banalização cotidiana para inscrevê-lo na instauração superlativa de Thomas
Morus e chega à revisão criativa de Ernst Bloch, o hermeneuta
da utopia concreta. Poucas vezes assinei, com tanta emoção, o
texto de uma apresentação.
Sempre admirei nele o intelectual cidadão, nem partidário
nem “orgânico” ou aparelhado, e jamais um comissário. Mas
um militante da cidadania.
Foi punido pela brutalidade de 64. O destino me concedeu
o privilégio de assinar a sua anistia, em meio a um governo
carregado de contradições.
Perco a sua companhia iluminadora. Mas guardarei comigo
a sua amizade, o seu exemplo e a sua lição.
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João Guimarães Rosa e os

Upaniṣads: “Cara de Bronze” e o
“Quem das Coisas” da Palavra Poética1
D i l i p L o u nd o
 João Guimarães Rosa e a Índia
Parte integrante da coletânea Corpo de Baile, originalmente publicada em 1956, o conto “Cara de Bronze” de Guimarães Rosa
trata-se de um evento literário ao mesmo tempo singular e emblemático. Segundo o crítico Benedito Nunes, “Cara de Bronze” constitui uma “composição exemplar, verdadeira síntese da
concepção do mundo de Guimarães Rosa, onde certas possibilidades
extremas de sua técnica de ficcionista se concretizam” (Nunes
2009, p. 173). Propomo-nos investigar, neste artigo, a dupla dimensão de sentido que permeia, em nossa opinião, a “síntese da
concepção do mundo” de Guimarães Rosa que se faz presente,
de forma privilegiada, no conto “Cara de Bronze” e que atravessa a totalidade da obra do autor enquanto memorialismo crítico
ou, talvez, “peripatetismo” crítico: (i) uma ontologia da linguagem
poética enquanto princípio fundacional da unidade do mundo
(poiesis); (ii) uma metodologia de transformação existencial enquanto viagem semântica de realização contemplativa das “coisas do mundo” e transcendência do relacionalismo utilitarista.
1 As palavras transliteradas do sânscrito seguem as normas do International Alphabet of
Sanskrit Transliteration (I.A.S.T.). As traduções das citações das obras em sânscrito foram
realizadas pelo autor.
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Pretendemos, ademais, amparar essa possibilidade interpretativa
num diálogo com a tradição filosófico-religiosa indiana dos Upaniṣads,
que se desdobra até os dias de hoje enquanto contemporaneidade soteriológica. A pertinência dessa dialogia crítica possui uma dupla fundamentação. Em primeiro lugar, ela assenta numa afinidade pós-colonial entre
os espaços asiáticos e latino-americanos no que tange a uma imunidade
relativa com relação à racionalidade cartesiana/iluminista (Mignolo
2000, p. 49-88). No que se refere às esferas de constituição de sentido,
essa afinidade se expressa numa instrumentalidade discursiva que tem
na poesia e na narrativa ficcional formas plenas de investigação radical
filosófico-religiosa conducentes à transformação do sujeito. Em segundo lugar, essa pertinência comparativa assenta numa postura consciente
e explícita do próprio Guimarães Rosa. Com efeito, a centralidade declarada da problemática religiosa – conforme ao dito “sou profundamente, essencialmente religioso” (Rosa 2003, p. 90) – confere ao espaço
mágico do sertão de Guimarães Rosa o caráter singular de território
de exercício de uma espiritualidade que envolve, aqui e agora, uma radicalidade cognitiva e a busca de uma condição de beatitude – vide, por
exemplo, o caso de Riobaldo, inquiridor do fundamento ontológico do
Mal do Grande sertão: Veredas e de Segisberto, inquiridor do “quem das
coisas” do “Cara de Bronze”. Na retaguarda desse processo criativo,
profundamente religioso, está o encontro implícito de uma pluralidade
de tradições filosófico-religiosas que poderíamos subsumir sob o rótulo
genérico de proposituras gnósticas2 e/ou místicas.
Ressaltam, dentre essas tradições, as religiosidades orientais com
destaque significativo para o hinduísmo. Em várias passagens de suas
cartas e entrevistas, Guimarães Rosa afirma sua condição de “impregnado de hinduísmo” e sua opção de querer “ficar (...) com os Vedas e
Upanixades” (Rosa 2003, p. 90). Das obras citadas por Guimarães Rosa
e outras localizadas em sua biblioteca-espólio – conforme o meticuloso
estudo de Suzi Sperber (1976) – constatamos a presença dos Upaniṣads,
textos fundacionais das soteriologias hindus, e, mais especificamente,
2 As

palavras “gnóstico(a)” e “gnose” serão usadas neste artigo no sentido genérico de um empreendimento cognitivo-filosófico de caráter soteriológico.
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uma versão francesa do Chāndogya Upaniṣad traduzida por Émile Senart
e publicada em 1930, texto sobre o qual nos debruçaremos abaixo; o
Mānava Dharma śastra ou Manu Smṛti, texto básico do bramanismo que
trata primordialmente dos direitos e deveres rituais das diferentes comunidades ou castas, dos princípios constitutivos do cosmos e da metempsicose; textos sobre as quatro principais variantes da tradição meditativa do Yoga, a saber, o Karma-Yoga, o Bhakti-Yoga, o Jñāna-Yoga e
o Rāja-Yoga; obras de grandes mestres hindus contemporâneos, como
é o caso de Swami Vivekananda (1863-1902), Rabindranath Tagore
(1861-1941) Jiddu Krishnamurthi (1895-1986); e obras contemporâneas
de caráter comparativo entre religiões orientais e ocidentais.
É precisamente no conto “Cara de Bronze” que a parceria gnóstica
de Guimarães Rosa com a Índia e o hinduísmo assume uma transparência e uma explicitação singulares. Ao invés de uma “influência”, o
sertão do Urubuquaquá encontra na Índia dos “Vedas e Upanixades”
um companheiro de destino indispensável. A nota de rodapé contendo
citações significativas do Chāndogya Upaniṣad dá testemunho inequívoco
desse fato (Rosa 1976, p. 124). Além das especificidades de conteúdo
que analisaremos abaixo, há que destacar inicialmente o enquadramento
narrativo das inúmeras notas de rodapé que tão peculiarmente distinguem o conto e que incluem, além dos “velhos textos hindus” (Rosa
2003, p. 90), citações dos diálogos de Platão e das Enéadas de Plotino,
entre outros, e listas exaustivas de nomes de “coisas” vegetais e animais.
Instado pelo tradutor italiano a removê-las parcial ou integralmente na
versão italiana – pelo risco de “enfraquecerem o alegorismo da estória, acentuando sua intencionalidade” (Bizzarri in Rosa 2003, p. 88) –,
Guimarães Rosa nos brinda com uma resposta esclarecedora de seu sentido profundo de inserção. Ao concordar parcialmente com o pleito,
ele observa que, de fato, “em arte, não vale a intenção” (Rosa 2003,
p. 91) e que o sertão da narrativa “é de suma autenticidade, total” (Rosa
2003, p. 90). “Eu, quando escrevo um livro, vou fazendo como se o
estivesse ‘traduzindo’, de algum alto original, existente alhures, no mundo astral ou no ‘plano das
ideias’, dos arquétipos, por exemplo” (Rosa 2003,
p. 99). Mais adiante, entretanto, ele esclarece que
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a “suma autenticidade” permeia o “Cara de Bronze” em sua integralidade, aí se incluindo o texto-base e as notas de rodapé. Estas últimas não constituiriam, portanto, uma mera suplementação explicativa
determinada pela intencionalidade do autor, mas extensões de sentido
seminalmente atinentes ao texto-base. Como sentencia Benedito Nunes:
“O sentido da estória foge ao narrador; ela se completará independentemente dele, nos
horizontes longínquos e vagos, onde a viagem de Grivo se projeta miticamente. (...) Há dois
outros recursos, a que particularmente se deve o processo de projeção mitopoética, a partir
da experiência sensível, que ainda mais singulariza a estrutura de “Cara de Bronze”: o
interrogatório de Grivo e o uso, comum à ensaística, de glosas, notas e citações marginais,
que complementam, enriquecem e autentificam o texto.” (2009, p.180, grifos nossos)

 O “Cara de Bronze” como narrativa de iniciação
Numa atmosfera marcada pela atipicidade formal, mais próxima
às artes performáticas do teatro, do cinema, das cantigas de viola e
ladainhas, o conto “Cara de Bronze” trata, nas palavras de Guimarães
Rosa, da busca da Poesia (Rosa 2003, p. 94). A literalidade da narrativa desenvolve-se em torno de um rico fazendeiro de gado, Segisberto Saturnino Jeia Velho, conhecido pelo apelido de Cara de Bronze,
que comanda um séquito de “quarenta vaqueiros” (Rosa 1976, p. 99).
Através do diálogo continuado entre os vaqueiros – a palavra direta
de Segisberto não aparece em momento algum –, o leitor fica ciente
da condição de envelhecimento de Segisberto. Ao invés de senilidade
mental, o envelhecimento é marcado por uma mudança radical de hábitos. As preocupações quotidianas de gerir “suas posses” ou “saber
de estórias de dinheiro enterrado em alguma parte” (Rosa 1976, p.
100) dão lugar a uma compulsão reflexiva, profundamente filosófica –
“ele pensa sem falar, dias muito inteiros” (Rosa 1976, p. 89) – que o
fazia indagar “engraçadas bobeias” sobre a “brotação das coisas” e o
“porquê de tudo nesta vida” (Rosa 1976, p. 100). Com esse espírito e
após processo criterioso de seleção, Segisberto ordena a seu vaqueiro
Grivo que empreenda uma viagem pelo mundo – em especial, pelo
mundo originário de sua terra natal – em busca do “quem das coisas”, de
“ver o que no comum não se vê: essas coisas de que ninguém não faz
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conta...” (Rosa 1976, p. 101 & 105). O dia do diálogo entre os vaqueiros
que constitui o tempo de durabilidade da narrativa é, precisamente,
o dia do retorno de Grivo. Após comunicar ao patrão o ocorrido e
entregar-lhe o tesouro consigo trazido, Grivo reparte com os demais
vaqueiros sua experiência de errâncias.
O tesouro trazido por Grivo, a “viagem dessa viagem”, o “quem das
coisas” tão obcessivamente buscado, a “moça” amada outrora abandonada a ser finalmente “desposada” por Segisberto – não é senão a Poesia, a
Palavra Poética que funda e reúne em si, enquanto essência, a totalidade
do mundo. Diz Guimarães Rosa: “O “Cara de Bronze”, pois, mandou
o Grivo... buscar Poesia. Que tal?” (Rosa 2003, p. 94). Em sua dimensão
maior, portanto, o conto “Cara de Bronze” visa projetar, no instante
eternalizado da Palavra Poética, a totalidade do Real, convergência de
sentido das temporalidades passada, presente, e futura – “o dia de uma
vida inteira” (Rosa 1976, p. 97) – do protagonista Segisberto. A Palavra
Poética, revelação definitiva do “quem das coisas”, constitui (re-)apresentação da totalidade do mundo em seu nível profundo – o mundo tal como
ele é enquanto reunião ontológica sempre presente de todas as coisas.
A reconciliação de todas as coisas em torno da Palavra Poética tem
como requisito existencial uma mudança de perspectiva: tal qual a realização do “perto” que é “mais longe do que o fim” (Rosa 1976, p. 96), a
transmutação que se opera em Segisberto elimina o mundo fantasioso,
fragmentado e egocêntrico das “suas posses” e “suas perdas”, e faz brotar, re-conhecido, o mundo real e unicista da Poesia, coexistência originária
de todas das coisas. O caminho de desapego e sabedoria, mediado pela
viagem purificadora e (re-)memorializadora de Grivo, é a profilaxia definitiva de todos os males e todas as dores, a expiação do “pecado original” que não é senão a desconsideração pela poesia das coisas e cujo
símbolo narrativo é o (falso) parricídio de Segisberto. Grivo descreve,
com estas palavras, a beatitude alcançada por Segisberto ao receber as
instruções da Palavra Poética: “Falei sozinho com o Velho, com Segisberto. Palavras de voz. Palavras trazidas. De agora, tudo sossegou. Tudo
estava em ordem...” (Rosa 1976, p. 124).
É precisamente no final da frase acima transcrita, momento dramático e apoteótico da narrativa, que Guimarães Rosa insere a nota de
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rodapé referente aos Upaniṣads. Mais especificamente, a nota contém
três citações distintas de um mesmo Upaniṣad, o Chāndogya Upaniṣad,
um dos maiores e mais antigos (séc. VII ou VI a.C)3 e cuja autoridade,
prestígio e representatividade soteriológica faz-se presente até os dias de
hoje. Como acima mencionado, Guimarães Rosa teve acesso a uma versão completa em francês do referido Upaniṣad. É, portanto, altamente
significativo que a nota contenha citações pertencentes a três capítulos
distintos do Chāndogya Upaniṣad. Em conformidade com a meticulosidade crítica que lhe é amplamente reconhecida na utilização de fontes,
tal fato sugere que Guimarães Rosa estava bem ciente do contexto mais
amplo da narrativa e do projeto soteriológico que a institui. Não se tratam, portanto, de citações casuais, frutos de um encantamento fortuito
com belas palavras. Muito pelo contrário, uma imersão mais profunda
na narrativa específica do Chāndogya Upaniṣad, e de foma mais ampla, na
literatura dos Upaniṣads em geral, revela princípios estruturais e situacionais afins, grande potencial comparativo.
São essas, por certo, razões suficientes que teriam, por um lado, viabilizado a parceria espiritual de Guimarães Rosa com os Upaniṣads e
que justificam e recomendam, por outro, sua utilização como instrumental crítico e chave hermenêutica privilegiada do conto “Cara de
Bronze”.4 É este último aspeto que nos instiga ao exercício crítico e,
mais especificamente, à explicitação de um viés hermenêutico que reivindica para o “Cara de Bronze” o caráter de uma narrativa de iniciação aos
mistérios da existência. Para tanto, ele contemplaria quatro dimensões
fundamentais: (i) uma ontologia da palavra, (ii) um diagnóstico da condição alienada da existência; (iii) uma metodologia gnóstica de superação dessa condição,
aqui e agora; (iv) um perfil da condição de realização.
3 A questão da datação dos Upaniṣads em geral é altamente controversa, ainda que não haja dúvida
quanto à antiguidade pré-budista do Chāndogya Upaniṣad. A datação aproximada aqui reproduzida
segue a estimativa de Olivelle. (in The Upaniṣads 2008, xxiiii-lvi)
4 As intertextualidades de Guimarães Rosa com os universos orientais têm merecido pouca atenção
da crítica, com a exceção de algumas sugestões de Suzi Sperber (1976, p. 63) e Benedito Nunes (2009,
p. 182-7). Sua identificação depende, é claro, de (i) uma familiaridade mínima com os pensares do
Oriente – fato raro na crítica literária brasileira – e (ii) uma adesão hermenêutica mais ampla a uma
perspectiva filosófico-espiritual e/ou gnóstico-soteriológica.
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 Os Upaniṣads e a Ontologia do Palavra/Verbo

Fundacional (vāc)
Antes de adentrarmos as especificidades conteudísticas do Chāndogya
Upaniṣad e, mais especificamente, as citações rosianas e seu contexto de
inserção crítica, faz-se necessário apresentar, inicialmente, uma panorâmica geral da literatura dos Upaniṣads, parte integrante dos textos sagrados hindus, os Vedas, originalmente escritos em sânscrito. De acordo
com a tradição, os Vedas comportam dois níveis ou degraus de evolução religiosa ou espiritual conducentes à resolução definitiva da problemática do sofrimento. O primeiro nível, denominado dharma (“dever
moral”), compreende fundamentalmente os textos dos Brāhmaṇas e é
dedicado à prática do ritual e outros deveres correlatos que objetivam
a obtenção de uma condição existencial superior numa outra vida, simbolicamente identificada com a aquisição do (objeto) “paraíso” (svarga). A expectativa de retribuição futura, que peculiarmente identifica
este nível, justifica sua designação de “seção atinente à ação interessada
(karma)” (karma-khaṇḍa).
O segundo e derradeiro nível da escada espiritual dos Vedas é denominado mokṣa (“libertação”) e compreende fundamentalmente os textos dos Upaniṣads. Em estilo dialógico, alternando porções em verso e
prosa, os Upaniṣads constituem um conjunto de ensinamentos (upadeśa) de
grande antiguidade cuja transmissão se dá segundo linhagens de mestres e discípulos.5 Sua missão precípua é conduzir os neófitos ao (re-)
conhecimento ou realização do princípio ontológico não-dual (advaita),
monista/unicista (ekatva), que permeia a realidade como um todo –
Brahman. A ignorância (avidyā) circunstancial em torno de Brahman
manifesta-se na percepção equivocada de uma pluralidade fragmentada
e, mais especificamente, de uma dualidade reificada que institui sujeitos,
5 Essa

dimensão pedagógica está patente na própria etimologia da palavra, composta da raiz sad (“sentar”) e os prefixos upa (“próximo, ao pé de”) e ni (“para baixo”): upaniṣad é o ato do discípulo de
sentar-se junto ao mestre para dele receber os ensinamentos salvíficos. A tradição registra uma lista de
aproximadamente 108 Upaniṣads, originalmente escritos em sânscrito, e cujo período de redação varia,
enormemente, desde os tempos mais remotos do século VII a.C até os dias de hoje. Desse total, treze
adquiriram uma prominência especial (mūkhya upaniṣads) e estão na origem, mais imediata, da constituição da escola Vedānta.
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de um lado, e objetos, de outro. Com isso, tal qual mônadas ontológicas
carentes, sujeitos-agentes são sistematicamente impelidos a empreender a apropriação ou privatização de objetos-pacientes. A precariedade
inarredável dessa condição, fundada que está numa ignorância sobre
a verdadeira natureza de ambos – i.e., de sua condição ontológica de
coimplicância existencial na essência imanente-transcendente de Brahman – é a causa-raiz do todo o sofrimento humano (ver Loundo 2015,
p. 65-96).
O encaminhamento específico da soteriologia dos Upaniṣads consubstancia-se numa reflexão radical sobre os fundamentos de toda a
ação interessada e, mais especificamente, sobre os fundamentos da dualidade que lhe é inerente, marcada pela reificação dualista – ou alteridade substantiva – sujeito/objeto. Isso requer, como condição, a presença
de uma disposição radical, fundada na reiteração e no esgotamento das
experiências de sofrimento, de suspender toda e qualquer expectativa
existencial de fruição objetiva, presente ou futura, aí se incluindo as expectativas paradisíacas. Essa disposição assume a forma de uma angústia
positiva (viṣāda) que absolve, de imediato, toda a objetividade percebida
de responsabilidade pelo prazer e sofrimento experienciados e que tem,
por correlato cognitivo, a desconstrução e neutralização dos conteúdos
apropriativos atinentes ao componente “meu” do sujeito interessado.
Nasce, daí, a suspeita e a convicção – referendada pela tradição, pelos
mestres, e pela “sugestão” do princípio da unicidade de Brahman – de
que o imbróglio da existência, i.e., a totalidade do processo transmigratório (saṃsāra) com seus paraísos e infernos ineficazes, assenta numa
ignorância fundamental sobre a natureza última de ambos, sujeito e
objeto. Com isso, a problemática existencial requer não apenas a renúncia aos conteúdo do “meu” – os objetos de propriedade do sujeito
interessado – mas também e fundamentalmente a renúncia ao “eu”, i.e.,
ao próprio sujeito interessado (ver Loundo 2015, pp. 65-96).
O caminho soteriológico de realização de Brahman como supremo
Si-mesmo de todas as coisas, traduz-se, pedagogicamente, no reconhecimento da não-diferença ontológica entre (i) sujeito e (ii) objeto, i.e.,
entre (i) Ātman, princípio veiculador da imediaticidade do sujeito ou si-mesmo, e (ii) Brahman, princípio congregador da totalidade dos objetos
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– tudo isso em conformidade com a sentença máxima do Chāndogya
Upaniṣad (VI.viii.7, p. 481) “Tu (Ātman) és Isso (Brahman)” (tat tvam
asi).6 A realização da unicidade em Brahman não constitui experiência
nova e/ou transcendente, mas evento de compreensibilidade, aqui e agora, do
fundamento e condição de possibilidade de todo o aparecer, de toda a experiência passada, presente e futura. Ela inaugura a ação responsável fundada
no conhecimento das coisas tais como elas são, i.e., enquanto determinações
finitas e interdependentes, partícipes de uma ontologia não-dual. Repousar em Brahman é, portanto, “desfrutar” da totalidade das coisas, numa
condição de compartilhamento universal. É percebê-lo como princípio
simultaneamente transcendente e imanente – imanente a todas as coisas e
transcendente a cada uma delas separadamente.
Das múltiplas vertentes hermenêuticas da escola filosófico-soteriológica Vedānta7 – literalmente “a parte final dos Vedas”, i.e., os Upaniṣads
–, que se constitui em torno dos ensinamentos dos Upaniṣads, uma
é particularmente significativa pelo aprofundamento e sistematização
crítica da plena identificação entre Brahman e a Palavra ou Verbo originário – vāc, em sânscrito (palavra feminina) – uma das teses dominantes dos principais Upaniṣads – e.g., Chāndogya, Bṛhadāraṇyaka, Maitrī ou
Maitrāyanīya, Praśna, e Māṇḍūkya Upaniṣads. Seu maior representante foi o
filósofo, gramático e poeta Bhartṛhari (séc. VII) cuja filosofia da linguagem veio a exercer grande influência no desenvolvimento das tradições
teísticas8 que tanto influenciam a religiosidade hindu até os dias de
hoje. Segundo Bhartṛhari, o Brahman não-dual dos Upaniṣads é Palavra
originária (vāc) num sentido muito peculiar: vāc é causa material e formal de toda manifestação que dela decorre através de um processo de
6

As chamadas “grandes sentenças” (mahāvākya) ou “sentenças de unidade Ātman/Brahman” (ātmabrahma-ekatva-vākya) sintetizam, de forma privilegiada, todos os ensinamentos dos Upaniṣads. São
elas: (i) “Tu és Isso” (tat tvam asi) (Chāndogya Upaniṣad 6.8.7). (ii) “Eu sou Brahman” (aham brahmāsmi)
(Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.4.10); (iii) “Este Ātman é Brahman” (ayam ātmā brahma) (Muṇḍaka Upaniṣad 2.2);
(iv) “Consciência é Brahman” (prajnānam brahma) (Aitareya Upaniṣad 3.3).
7 A subescola iniciada por Śankarācārya (séc. VIII) – kevala-advaita-vedānta – tem concentrado as atenções
de estudiosos contemporâneos pela força de sua argumentação e pelo fato de abrigar os comentários
sistemáticos mais antigos aos Upaniṣads que nos restam. Entretanto, a sistematização da escola Vedānta
data de alguns séculos antes de Śankarācārya (ver Nakamura 1990, p. 9-126).
8 É o caso da escola conhecida como “Shivaísmo da Caxemira”.
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emanação (parināma). Portanto, a palavra originária não apenas cria, sustenta e congrega em torno de si todo o universo, mas constitui, também
e fundamentalmente, a essencialidade material e formal de todas coisas9
(ver Loundo 2014, p. 165-80).
O processo de manifestação emanacionista é concebido como diferenciação ôntica entre palavras (significante) (nāma) e seus respectivos
significados (rūpa) cujas articulações relacionais se dão no interior das
funcionalidades sintáticas da linguagem. Se para o homem comum,
mergulhado na ignorância, as diferenciações linguísticas de significados e significantes são percebidas como entidades autossubsistentes,
susceptíveis da experiência de apropriação fruitiva, para o homem esclarecido, livre dos apegos egocêntricos, essas mesmas diferenciações
são percebidas como aparências dependentes, i.e., como emanações
de Brahman, a Palavra originária. Esses dois níveis de ser – o homem
comum e o homem esclarecido – correspondem, respectivamente, a
outros tantos níveis de compreensão da mesma e única Palavra originária (vāc): (i) a Palavra inferior (apara-vāc), audível, que admite as diferenciações entre nomes e formas, significantes e significados, ainda
que reunidas em contextos de congraçamento sintático; (ii) e a Palavra
superior (para-vāc), a “protopalavra”, “inaudível”, que transcende essas diferenciações.10

 O Chāndogya Upaniṣad e o “Cara de Bronze”
Destaque nas notas de rodapé de Guimarães Rosa em “Cara de
Bronze”, o Chāndogya Upaniṣad constitui uma dos principais fontes da
ontologia da Palavra (vāc) da escola Vedānta. A temática de Brahman
9 No

início de sua obra máxima, Vākyapadīya, Bhartṛhari afirma: “O Brahman imperecível, sem começo
nem fim, cuja natureza essencial é a Palavra (vāc), manifesta-se na forma de objetos e é a fonte da criação do universo.” (“anādinidhanaṃ brahma śabdatattvaṃ yadakṣaraṃ / vivartate’ rthabhāvena prakriyā
jagato yataḥ”) (Bhartṛhari 1971, p. 1).
10 Esses dois níveis da Palavra originária estão claramente expressos na seguinte passagem do Praśna
Upaniṣad: “Com efeito, Satyakāma, a sílaba Om [vāc] constitui tanto o Brahman superior quanto o
Brahman inferior”. “etadvai satyakāma paraṃ cāparaṃ brahma yadoṃkāra”. (5.2, p. 64). Note-se que o
mantra Om, também conhecido como udgīta – lit. “aquilo que é cantado/recitado” –, é a denominação
mais recorrente da Palavra originária (vāc).
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como Palavra originária é uma de suas orientações dominantes. Ela costura a unidade de sentido
que atravessa a narrativa marcada por uma pluralidade e polissemia eventiva. Seus oito capítulos
abordam, alternadamente, (i) aspetos estruturais,
prosódicos e rítmicos da Palavra originária – encarnada no mantra/sílaba Om (ver nota 11); (ii)
meditações imaginativas que apontam para as
implicações cósmicas da Palavra originária; (iii) e
diálogos de iniciação que tratam discursivamente
da ontologia não-dual da Palavra originária. Não
deve, por certo, ter escapado a Guimarães Rosa a surpreendente convergência intelectiva e sensória entre o Chāndogya Upaniṣad e os desígnios
intentados da narrativa do “Cara de Bronze”: também naquele a Palavra
originária é poesia, recitação, canto, conversação, diálogo – tudo isso
ambientado numa atmosfera bucólica e pastoral. Note-se que a palavra
chāndogya11 refere-se, precisamente, ao caráter rítmico, versificado, poético das palavras que integram o Upaniṣad.
Passamos, agora, à apreciação detalhadas das três citações rosianas
do Chāndogya Upaniṣad que aparecem numa única nota de rodapé após
a fala “beatífica” do Grivo acima mencionada (Rosa 1976, p. 124). Elas
foram selecionadas e traduzidas para o português por Guimarães Rosa
a partir da versão francesa de Émile Senart que é, por sua vez, uma
tradução direta do original sânscrito. Para cada uma delas, apresento,
suplementarmente, uma tradução direta do sânscrito de minha autoria.
Primeira Citação (Chāndogya Upaniṣad 1.13.412)
(texto do “Cara de Bronze”)
A palavra dá-lhe seu leite – o que é o leite da palavra –, e ele tem alimento, ele se nutre amplamente, o que conhece esta doutrina dos sāman
– esta doutrina.
11 A palavra chāndogya deriva, precisamente, da palavra chandas, que significa “métrica (poética)”, “prosódia (védica)”.
12 Ao invés de I.13.4, Guimarães Rosa menciona equivocadamente I.13.5. Pode ter sido um erro de transcrição ou da própria versão em francês.
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(minha tradução)
Aquele que conhece, desta forma [anteriormente apresentada], este
Upaniṣad [i.e., meditação] sobre os sāmans [i.e., hinos ou cânticos métricos védicos], ele recebe da Palavra (vāc) o leite que constitui a Palavra. Ele se torna um (co-) possuidor de alimento e um consumidor de
alimento – aquele [apenas] que conhece este Upaniṣad [i.e., meditação
sobre os sāmans].13
Segunda Citação (Chāndogya Upaniṣad 4.5.1)
(texto do “Cara de Bronze”)
“Um touro falou-lhe assim: / – Satyakāma / – Senhor? / – Já somos
mil. Reconduz-nos à casa do Mestre.”
(minha tradução)
“Em seguida, um touro lhe falou: / – Ó, Satyakāma. / Ele [Satyakāma]
respondeu dizendo: / – Sim, nobre Senhor! / O touro retrucou: / –
Meu caro, já alcançamos [um total de] mil [cabeças de gado]. Leva-nos
de volta à casa do Mestre.”14
Terceira Citação (Chāndogya Upaniṣad, 5.1.8)
(texto do “Cara de Bronze”)
“Então a palavra se afastou. Depois de uma ausência de um ano, ela
voltou e disse: – Como pudeste viver sem mim?”
(minha tradução)
“Então a Palavra (vāc) se afastou [do corpo]. Depois de viver longe por
um ano, ela voltou e perguntou: “Como pudeste viver sem mim?”15
As citações acima contêm chaves hermenêuticas privilegiadas para a
compreensão do conto “Cara de Bronze”. Isso decorre de sua articulação implícita e/ou explícita com as quatro dimensões fundamentais em
13

“dugdhe’smai vāgdohaṃ yo vāco doho’ nnavānannādo bhavati ya etāmevaṃ sāmnāmupaniṣadaṃ
vedopaniṣadaṃ dedeti”. (Chāndogya Upaniṣad, I.13.4, p. 94)
14 “atha hainamṛṣbho’ bhyuvāda satyakāma iti bhagava iti ha pratiśuśrāva prāptāḥ somya sahasraṃ smaḥ
prāpaya na ācāryakulam.” (Chāndogya Upaniṣad, IV.5.1, p. 269)
15 “sā ha vāguccakrāma sā saṃvatsaraṃ proṣya paryetyovāca kathamaśakatarte majjīvitumiti” (Chāndogya
Upaniṣad, V.1.8, p. 316.)
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que se desdobra, como já anteriormente sustentado, o referido conto e
seu caráter eminente de narrativa de iniciação: (i) uma ontologia da Palavra, (ii)
um diagnóstico da condição alienada da existência; (iii) uma metodologia gnóstica
de superação dessa condição, aqui e agora; (iv) um perfil da condição de realização. Analisemos, em detalhe, essas articulações.
A ontologia da Palavra (vāc) domina o contexto upaniṣádico mais amplo
da primeira e da terceira citações. De um lado, a narrativa propõe-se a
instruir os neófitos a visualizar meditativamente a onipresença da Palavra
originária em toda a realidade cósmica. Em sua forma tradicional, a saber,
o mantra Om ou udgīta (ver nota 11), a materialidade da Palavra originária
é percebida permeando as quatro direções do espaço, os três mundos
(humano, divino e infernal) e a imediaticidade da alma, do si-mesmo, em
seus níveis sensório, mental e intelectual. A imagem da Palavra que se dá
a si-mesma enquanto leite, que tudo cria e nutre, aproxima a Palavra originária da simbologia da vaca sagrada, a vaca cósmica, matriz do universo.
Os entes assim nutridos encerram em si a presença visceral da Palavra
originária, estando com isso aptos a comungar com todas as demais criaturas. Por outro lado, a narrativa instaura igualmente procedimentos argumentativos visando demonstrar, através do método da “concomitância
invariável de presença e ausência” (anvaya-vyatireka), o caráter essencial de
presença da Palavra originária na constituição das coisas. Como o ilustra
a terceira citação, a ausência da Palavra (vāc) – e, mais especificamente, o
alento vital (prāṇa) – impede a subsistência dos entes.
As sugestão ilustrativas dos princípios acima enunciados abundam
no “Cara de Bronze”. O “quem das coisas”, compulsivamente buscado pelo protagonista Segisberto, o Cara de Bronze, revela-se como
ontologia da Palavra Poética, das “palavras muito trazidas” por Grivo
de sua viagem re-memorialista. É a palavra que habita o coração, que
traz consigo as “coisas igual ao que nem nunca em mão não se pode ter
pertencente: as nuvens, as estrelas, as pessoas que já morreram, a beleza
da cara das mulheres” (Rosa 1976, p. 86). É a voz que “poucos puderam
ouvir” da moça dispersa pelo cosmos, pela natureza, “Branca de todas
as cores”, “a moça de olhos verdes com um verde de folha folhagem,
da pindaíba nova, da que é lustrada” (Rosa 1976, p. 98). É a palavra
que guarda o mistério do aparecer, da “brotação das coisas”, conjunção
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indissolúvel de um sujeito que manifesta e de um objeto manifestado. É
a palavra que revela a “rosação das roseiras. O ensol do sol nas pedras e
folhas. O coqueiro coqueirando. (...) O virar, vazio por si, dos lugares”
(Rosa 1976, p.100). Em síntese, o “mundo da viagem” do Grivo é a Palavra que traz consigo todas as coisas enquanto nomes se “demudam”
“quase que em cada palmo de légua” (Rosa 1976, p. 108). A ”demudação” inevitável das coisas aponta para uma interdependência entre elas e
sua reconciliação na Palavra Poética. As notas de rodapé contendo lista
extensa de nomes de árvores e animais – em especial os nomes compostos – de uma “Gerais” que “não tem fim”, não sugere apenas a nominalidade plural inerente aos existentes mas, acima de tudo, a nominalidade
unicista da Palavra Poética que tudo reúne e interliga ontologicamente.
A passagem da dimensão inferior para a dimensão superior da Palavra originária, i.e., da palavra representativa que aponta, equivocamente,
para uma pluralidade substantiva das coisas, para a palavra apresentativa
que desvela a Verdade como totalidade interdependente das mesmas, é
o que propriamente poderíamos designar por pedagogia de iniciação.
Ela envolve um diagnóstico da condição alienada da existência e uma
metodologia gnóstica de sua superação. Essas duas dimensões dominam o contexto upaniṣádico mais amplo da segunda citação. A iniciação
de Satyakāma – lit. “aquele que aspira (ao conhecimento da) Verdade”
– a Verdade tem por lastro o cumprimento do requisito da renúncia
a qualquer aspiração de posse apropriativa dos objetos deste e doutros mundos. Sua ocorrência, não obstante a condição de filho de pai
desconhecido, ratifica a meritologia do processo. A metodologia soteriológica do renunciante (sannyāsin) inclui, num primeiro momento, o
exercício do desapego que se expressa na obrigatoriedade de ampliar de
quatrocentos para mil as cabeças de gado que lhe foram confiadas para
a guarda, não para a posse. O aumento da riqueza compartilhada – i.e.,
as “mil cabeças de gado”, símbolo da totalidade do mundo, que são humildemente restituídas ao mestre Hāridrumata Gautama em seu retorno – tem como contraparte, portanto, um exercício de descentramento
do ego. Num segundo momento, Satyakāma é instruído pelo mestre na
gnose ou ciência de Brahman (Brahma-vidyā), princípio não-dual e Si-mesmo (Ātman) de toda a realidade fenomênica, presença eterna nas
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quatro direções do espaço, nos três mundos, nos diversos planetas, nos
sentido externos e internos, nos cinco elementos etc.
O quadro iniciatório ilustrado pela citação upaniṣádica dá igualmente
o tom substantivo do “Cara de Bronze”. Os requisitos necessários para
a mudança radical de perspectiva sobre a natureza das coisas do mundo
encontram-se presentes, integralmente, no protagonista Segisberto, um
rico e bem-sucedido fazendeiro. Depois de uma vida de prazeres e sofrimentos, marcada pelos anseios egóicos próprios de um agente interessado nos “relatos da campeação, do revirado da lida: as querências das
vacas parideiras, o crescer das roças, as profecias do tempo, as caças e a
vinda das onças, e todos os semoventes, os gados e pastos” (Rosa 1976,
p. 100), Segisberto, envelhecido, decidiu “tirar a cabeça para fora do doido rojão das coisas proveitosas” (Rosa 1976, p. 105) e adotar, nos moldes
de Satyakāma, uma atitude de renunciante (brahmacārin/sannyāsin) às aspirações apropriativas, ao apego aos objetos do mundo. Essa condição
diferenciada reflete-se, simbolicamente, na situação de clausura em seu
próprio quarto e na percepção dos vaqueiros de que ele era o “homem
mais sozinho neste mundo...” (Rosa 1976, p. 79). Entretanto, ao invés
de se apartar do mundo, Segisberto desenvolveu uma vontade férrea de
empreender, aqui e agora, nesta vida, uma investigação dos mistérios
‘saturninos’ – um dos nomes de Segisberto –, um esclarecimento sobre
a real natureza desse mesmo mundo, uma busca do “quem das coisas” e
do “porquê de tudo nesta vida”. Transcurso da ignorância à sabedoria,
a expansão almejada por Segisberto de seu horizonte cognitivo assumiu a forma de um exercício de “imaginamentos de sentimento” (Rosa
1976, p. 86) e de uma inquirição gnóstica visando “ver o que no comum
não se vê” e “ficar sabendo o tudo e o miúdo” (Rosa 1976, p. 101). No
testemunho dos vaqueiros, a condição inquisitiva de Segisberto possuía
todas as marcas de um vitalismo atípico na velhice: “ele parece que está
pensando e vivendo mais do que todos” (Rosa 1976, p. 88).
A personalidade de Grivo é marcada por uma bissemia de sentido. De
um lado, ele é a personificação da energia dinâmica do próprio Segisberto,
filósofo-buscador. Com efeito, é sob as ordens deste último, e após um
processo de seleção criteriosa, que Grivo empreende a viagem redentora
de Segisberto. A viagem de Grivo constituiria, portanto, a contraparte
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“corporal” das viagens “mentais” de Segisberto, um complemento necessário visando a realização da condição totalizante da existência. Mas,
de outro lado, e acima de tudo, Grivo constitui o verdadeiro mestre ou
alter ego espiritual de Segisberto, cumprindo na vida deste último a função
que Hāridrumata Gautama cumpre na vida de Satyakāma. Sua aptidão
para a maestria espiritual está estampada nas palavras por ele proferidas
que tanto teriam impactado Segisberto: “sou triste por ofício; alegre por
meu prazer. De bem a melhor! DE BEM-A-MELHOR!” (Rosa 1076,
p.103). Na opinião dos próprios confrades vaqueiros, a sabedoria da Grivo
fundava-se num aprendizado daquilo que ele “já sabia” e numa riqueza
de “sofrimentos sofridos passados” (Rosa 1976, p. 103). É de se notar aqui
uma convergência intertextual no que tange ao perfil sapiencial de Grivo.
No conto “Campo Geral”, também incluso na coletânea Corpo de Baile,
Grivo é o mestre da Palavra Poética que tudo reúne, o “encantador de
palavras”, o “menino dotado da força formativa da imaginação poética”
(Souza 2006, p. 69), o “menino das palavras sozinhas” que se notabiliza
por contar “uma história comprida, diferente de todas” (Rosa 2011, p.
100). Portanto, a decisão de Segisberto de confiar a Grivo a missão de
realizar a viagem redentora não se tratou de uma mera discricionaridade
do primeiro, legitimada por sua condição de fazendeiro-patrão. A escolha
de Segisberto foi um ato de fé, fundado objetivamente na convicção plena
da “força formativa da imaginação poética” de Grivo. Se Segisberto é o
mestre de Grivo nos assuntos mundanos, Grivo é o mestre de Segisberto
nos assuntos espirituais.
A função precípua do mestre espiritual é a de mediação iniciatória, gnóstica, aos mistérios do mundo. Grivo, o mestre, traz consigo da
longa viagem pelos confins da terra – i.e., o mundo originário da terra
natal de Segisberto – a Palavra Poética que cria e sustenta o mundo,
Totalidade acolhedora das coisas e convergência de sentido das temporalidades passada, presente e futura. Grivo restitui a Segisberto a terra
natal de todos nós: o lugar de onde emana o “surto original da linguagem” em sua “potencialidade criadora” (Nunes 2009, p. 176). “Unindo
e congregando em diferentes círculos de existência, o Grivo desempenha
função mediadora, a favor da ordenação cósmica, da atividade criadora,
e da pacificação dos homens” (Nunes 2009, p. 177). Esse esclarecimento
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cognitivo, gnóstico, permite a Segisberto enxergar a realidade de uma
nova forma, desinteressada e contemplativa, valendo-se, para tanto, dos
“olhos [do Grivo] que não se cansavam” “de ver, ouvir e sentir” (Rosa
1976, p. 113). Em outras palavras, a poesia trazida por Grivo são os olhos
definitivos de Segisberto, os olhos da atenção plena aos quais as coisas
aparecem tais como elas são. O que “o Velho [Segisberto] carecia, por demais, antes de morrer” (Rosa 1976, p. 82) era, afinal, o conhecimento
que esclarece a própria natureza da morte – o apego à fantasia da monadologia das coisas – e que, por conseguinte, a transcende. Segisberto se
inunda, aqui, das qualidades do mestre Grivo: ele “sabe não ter medo”,
“como pessoa que tivesse morrido de certo modo e tornado a viver”
(Rosa 1976, p. 123). É de notar, finalmente, que a personificação da Poesia em Grivo, o “jovem mestre”, o “Menino mítico, um dos arquétipos
do sagrado” (Nunes 2009, p. 177), tem sua razão de ser: o vigor e a
juventude de Grivo são símbolos da presença inata, eterna, inarredável,
da Palavra Poética em todo o ente.
O perfil existencial da condição de realização da ontologia da Palavra Poética tem, como marca de destaque, o sentimento de beatitude
e o “desfrute” da totalidade dos objetos, em regime de compartilhamento universal. É o epílogo narrativo do empreendimento iniciático
e funciona, prospectivamente, como glorificação paradigmática de sua
eficácia. “De agora, tudo sossegou. Tudo estava em ordem...”, foram as
palavras de Grivo para descrever a quietude que tomou conta de Segisberto após o “recebimento” da totalidade das “palavras muito trazidas”
(Rosa 1976, p. 124). Mais adiante, em meio à cantoria que saudava o
(re-) nascimento de um bezerro, Grivo descreve a “benção”, o “ganho
recebido” por Segisberto na forma de Poesia e o “pranto de choro”
derramado “pra alegria”, pra “Aleluia da alegria” (Rosa 1976, p. 126-7).

 Conclusão
Fundamento constitutivo de todos os entes, de todas as coisas, a
Palavra – Brahman dos Upaniṣads (vāc) ou, alternativamente, a Palavra
Poética de Guimarães Rosa não é ela mesma um ente, uma coisa. Ela
precede, ontologicamente, sua própria manifestação enquanto entes e
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coisas, nomes (nāma) e formas (rūpa), significantes e significados. E porque não é uma coisa, mas o fundamento de todas elas, a Palavra Poética
não se encontra, também, para além das coisas; ao invés, ela possui
sua única residência nessas mesmas coisas, não se esgotando jamais em
qualquer uma delas separadamente. Essa inesgotabilidade discursiva faz
dela, de um lado, um “assunto de silêncios” (Rosa 1976, p. 80). Ao passo
que, por sua onipresença, esses mesmos silêncios se encontram “cheios
de mais outras músicas”, como sentencia o mestre Grivo (Rosa 1976, p.
116). Portanto, muito mais do que a palavra que cria, a Palavra Poética é
a palavra que mantém e salva. A manutenção é uma forma de presentificação, de habitação eterna em cada um dos entes. E a “salvação” é um
eterno se dar, pleno de compaixão, como rememoração amorosa que
se destina em especial aos néscios que a trocam quotidianamente pela
fragmentação monádica de significantes e significados.
Fundamento constitutivo de todos os entes, de todas as coisas, a
Palavra Poética/ Palavra-Brahman é “um sem segundo” (ekamevādvitīya)
(Chāndogya Upaniṣad 6.2.1, p. 412). É materialidade “láctea”, “mineralidade” das coisas. Como afirma João Cabral de Melo Neto em seu poema
exemplar “Psicologia da Composição”: “São minerais / as flores e as
plantas, / as frutas, os bichos / quando em estado de palavra.” (Melo Neto
1994, p. 96, grifos nossos). Uma imagem sugestiva d’ “essas coisas /
feitas de palavras” (Melo Neto 1994, p. 96) é a analogia recorrente nos
Upaniṣads entre os objetos feitos de argila (vasos, jarras, copos etc.) e a
argila propriamente dita. “Meu caro, da mesma forma que ao conhecer a
massa informe da argila nós conhecemos todas as coisas feitas de argila,
as várias modalidades [de entes] são meros nomes (nāmadheya) que têm
na Palavra (vāc) seu fundamento. A verdade é apenas isto: ‘Argila’”.16
(Chāndogya Upaniṣad 6.1.4, p. 409) Vasos, jarras, copos etc. não são senão
e, essencialmente, argila, e esta, por seu lado, não é senão a totalidade
unicista de todas essas manifestações modais.
Em síntese, a Palavra Poética é uma protopalavra cuja emanação
revelatória exige a mediação consentida da subjetividade desapegada e
16

“yathāsomyaikena mṛtpiṇḍena sarvaṃ mṛnmayaṃ vijñātaṃ syādvācārambhaṇaṃ vikāro nāmadheya
mṛttiketyeva satyam”. (Chāndogya Upaniṣad 6.1.4, p. 409)
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contemplativa que a enuncia. É justamente nessa enunciação que reverbera a imediaticidade consciente do Si-mesmo, em conformidade com
a “grande sentença” upaniṣádica “Tu (Ātman) és Isso (Brahman)” (tat
tvam asi) (Chāndogya Upaniṣad 6.8.7) e com a inquirição rosiana sobre o
“quem” – e não o “quê” – das coisas. A gnose do desapego e da contemplação aponta, finalmente, para uma mudança de funcionalidade
da linguagem: a funcionalidade conceitual/representativa, instauradora
dos objetos fragmentários, cede lugar à funcionalidade apresentativa, restauradora do congraçamento ontológico entre eles. Nesse sentido, o conto
“Cara de Bronze” é, na plenitude da palavra, um Poema: mais do que a
rítmica prosódica ou a rítmica ideológica, o que define essencialmente a poesia é a rítmica do aparecer de um mundo de coisas harmoniosas
e interdependentes. Não surpreende, portanto, que na primeira e na
segunda edições do Corpo de Baile Guimarães Rosa o tenha classificado
como um poema. E entre tantas outras coisas, sua singularidade reside,
adicionalmente, no encontro inesperado, de alto nível, que promove
entre as tradições poético-filosóficas do Brasil e da Índia. Como conclui
Benedito Nunes:
A viagem redonda do Grivo, sem findar propriamente, sugerindo a eterna presentificação
de todas as coisas reunidas e coletadas durante o seu périplo no sertão-mundo, que não tem
princípio nem fim, é apenas uma passada de Brahman, uma imagem movente do eterno.
(Nunes 2009, p.187)
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Ambivalência, metamorfose,
retorno em Raduan Nassar:
Lavoura arcaica1
Bertho l d Z i l ly

O

leitor, chegando ao final deste livro alvoroçador, complexo e alusivo – que pode tê-lo fascinado e estranhado tanto quanto a dança inebriante e dionisíaca,
abruptamente terminada, o fez com os convidados da festa no
penúltimo capítulo – encontra no epílogo um ponto de descanso, que lhe dá a esperança de poder estruturar um pouco, em
retrospectiva, essa história do Filho Pródigo aqui renarrada de
modo profundamente inovador. Ainda que ele saiba que não se
trata de encontrar uma interpretação concludente aos muitos
enigmas do romance. Fosse isso possível e intencionado, a dissolução de uma família cristã-libanesa-brasileira de agricultores,
que vive em um rigor e um isolamento quase fundamentalista
em relação a seu entorno brasileiro, teria sido narrada não como
romance, como autobiografia ficcional de um adolescente, mas
talvez como reportagem ou tratado sociopsicológico.
Dócil e seduzido, ainda que muitas vezes admirado, o leitor
talvez se tenha entregado à força arrebatadora deste romance

1 Posfácio de: Raduan Nassar. Das Brot des Patriarchen [Lavoura arcaica]. Tradução para o alemão e posfácio de Berthold Zilly. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004 . O presente ensaio
foi traduzido para o português e revisado por B.Z., que agradece sugestões a Antônio
Mafra, Simone de Mello, Claudia D’Avila e Raduan Nassar.
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lírico e cheio de lances dramáticos, ao fluxo ora moderado, ora precipitado das imagens, ruídos, olores, pensamentos, sonhos, ebriedades, à
prosa ora vigorosa e áspera, ora fina, macia e versátil, ao som e ritmo
envolvente e sugestivo da infinita sequência de palavras, sintagmas e orações, períodos predominantemente paratáticos de várias páginas, cujas
referências gramaticais e lógicas muitas vezes permanecem suspensas,
lembrando a “melodia infinita” de Richard Wagner, com seus cíclicos
leitmotiven. Aponta para camadas profundas da alma e da vida a encenação de situações fundamentais da existência humana que parecem familiares ao leitor por meio de leituras, intuições ou experiências próprias,
mas que no dia a dia raramente se tornam conscientes.
Este breve romance espraia um anseio absoluto de felicidade e liberdade que necessariamente esbarraria e fracassaria numa ordem social até
menos rígida, mas que nunca poderia ser refutado e desmentido, por pertencer ao âmago da condição humana. Não menos absoluto é o tormento
da inevitável desilusão, ou mesmo o espanto com o vigor desmedido do
próprio desejo. Quase não há veleidade, ou júbilo, ou horror, ou nojo,
quase não há revolta, comoção ou falsidade da alma humana, quase não
há, por outro lado, trava, censura, opressão, quase não há conflito ou
choque que aqui não se vislumbrassem ou até eclodissem violentamente.
Sem fome de vida e paixão não há vida autêntica, mas sem barreiras e
submissões impostas por instâncias internas e externas não há formação de
um eu nem de uma comunidade e, portanto, não há vivência e convivência
humana. Todos nós sabemos, mas isso raramente se expõe aos nossos olhos
e ouvidos de modo tão impressionante e ilustrativo como neste romance.
O entusiasmo e o sofrimento com a vida, a espiritualização e a demonização da realidade abrangem de modo quase panteísta tudo que é
vivo, o que há de vegetal e animal dentro e fora do ser humano, o corpo,
a terra, a fauna e a flora, as frutas e as árvores, a paisagem e a lavoura,
onde a natureza, a cultura e a divindade comungam, estando no centro
da vida o pão, em que se condensa a trama e o cosmos do livro todo: “A
terra, o trigo, o pão, a mesa, a família (a terra); existe neste ciclo, dizia
o pai nos seus sermões, amor, trabalho, tempo.” “Pão” é um vocábulo-chave ao longo do livro, acompanhado de outros do mesmo campo
semântico, como o frequente verbo “amassar”. No metabolismo entre
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a terra e o homem, que é a essência da lavoura, no intercâmbio cíclico
entre a natureza e a sociedade, o que ocupa o lugar intermediário é justamente o pão: como alimento, como sustento, como meio de vida da
família nos planos físico, econômico, social, espiritual. O pão – como
objeto concreto, assado, cheiroso, saboroso, e também como metonímia
de qualquer alimento produzido a partir de matérias-primas naturais –
é a argamassa da família, do patriarcado, da sociedade, do vínculo com
a divindade. Comê-lo pode ser um sacramento, pois é a forma transubstanciada de Cristo, de modo que as refeições, para as quais a família se
reúne três vezes ao dia na copa, em torno da mesa, para receber o pão e
o vinho das mãos do patriarca, lembram a eucaristia. O pão é o “falcão”
da narrativa, comparável ao objeto-símbolo da famosa Novela do falcão de
Boccaccio – razão da tradução alemã de Lavoura arcaica ser intitulada: Das
Brot des Patriarchen (“O pão do patriarca”).
Entretanto, o hermetismo estranhador no estilo e na composição desafia de modo especial a atenção, a imaginação e a colaboração do leitor:
as transições muitas vezes duras e abruptas entre as sequências da trama
e do pensamento do narrador, as consequentes elipses lógicas e gramaticais, fendas e rupturas oníricas no fluxo narrativo, o hiper-realismo e
o concomitante surrealismo das cenas, o cintilante dos fragmentos da
realidade evocados de forma ora extensa, ora concisa ou até fugaz, cujo
pano de fundo cultural mal pode ser conhecido ao leitor de língua alemã, mas que são estranhos até mesmo para muitos brasileiros. Suscitam
perguntas também os contornos vagos do espaço e do tempo, que resistem à rápida captação pelo intelecto, do mesmo modo que o instável, o
ambivalente, o polissêmico, o cambiante de muitas palavras e construções sintáticas, que correspondem ao proteico, versátil e contraditório
dos sentimentos, das relações e das identidades. Espantam a audácia das
metáforas e dos símbolos, os significados incomuns de termos comuns,
as insólitas combinações de palavras, por exemplo, entre substantivo e
adjetivo ou verbo e complemento, que ignoram corriqueiras solidariedades lexicais e transmitem a impressão de um dissociar-se e deslocar-se de elementos que normalmente formariam um conjunto. Chamam
atenção os muitos vocábulos visivelmente escolhidos por causa de sua
sonoridade e de seu exotismo, sintagmas criados por seu ritmo, locuções
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parcialmente citadas ou variadas, regionalismos, arcaísmos, arabismos.
Soam familiares e ao mesmo tempo alheias as numerosas reminiscências
e alusões à mitologia grega, ao Antigo e Novo Testamento, ao catolicismo, ao islamismo, à cultura e sensibilidade do Levante, à literatura e
cultura ocidental em geral.
A tradução, contudo, através da discreta inserção de palavras com
informações contextualizantes, tenta atenuar ligeiramente alguns hermetismos, para facilitar o acesso ao leitor de língua alemã. O estilo
adensador, conciso e sintético, e contudo transbordante, barroco, apaixonado pelas palavras – que muitas vezes transgride as regras da sintaxe
e da pontuação e que, com todas as mesclas de elementos históricos,
regionais, sociais, situacionais, veste uma roupagem clássica, sendo ao
mesmo tempo concreto e sensual, elevado e distante do cotidiano, sem
receio de atingir o enternecimento ou o páthos – poderia não ser do gosto de todo mundo, apesar da ironia e crítica metalinguística, fornecida
pelo próprio autor. É nomeadamente a literatura alemã que, desde a
Segunda Guerra Mundial, tende a submeter toda exaltação emocional e
toda solenidade à suspeita generalizada da pieguice, do melodramático
ou da demagogia. Isto é historicamente compreensível, mas pode fazer
com que emoções impetuosas, fortes e profundas sejam quase somente
aceitas na ópera, no filme hollywoodiano ou no futebol. Por outro lado,
talvez sejam justamente aquelas qualidades da escrita nassariana, estranhadoras para o público alemão, às quais Lavoura arcaica deve a sua força
de irradiação transcultural e transistórica.
Com toda a sua complexidade e refinamento, este romance, enxuto
e concentrado como uma novela dramática, é bastante simples em sua
estrutura básica. A narrativa é constituída da recordação de três cenas decisivas com inúmeras subcenas, na vida de André, um jovem de dezessete
anos, o narrador da primeira pessoa, que se impõem ao seu consciente,
fazendo dele quase um perseguido por lembranças, emoções e palavras:
– Primeiro, a tarde, ao que tudo indica uma Sexta-feira da Paixão, em
que o irmão mais velho, Pedro, desentoca André, o fugitivo da família,
numa pensão provinciana, para levá-lo de volta à casa;
– logo, a cena da chegada dos dois irmãos, no fim de tarde do dia
seguinte, na fazenda paterna;
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– terceiro, a festa de boas-vindas no dia seguinte, Domingo de Páscoa,
no bosque atrás da casa, com uma dança que tem características do tradicional dabke libanês, mas transfigurado por Ana, com ares de sacerdotisa
de Dionísio, num bacanal, que sofre uma guinada trágica – um acontecimento inaudito que caracteriza, segundo Goethe, a novela clássica.
Em meio a estas lembranças, compostas de uma mescla de relato
do narrador, conversas relatando outras conversas, ensinamentos e admoestações do pai designadas pelo filho como sermões, volta e meia
encontram-se reminiscências fragmentárias do tempo anterior ao da sua
partida da casa paterna. Estas últimas evocam, sobretudo, a relação de
amor que vem se aguçando, exacerbando e complicando entre André
e a sua irmã Ana, assim como seu conflito com o pai, reminiscências
que remontam, também, à infância, lançando breves lampejos sobre a
história da família com seus sete filhos, três rapazes e quatro moças. Há,
portanto, três planos cronológicos, nem sempre claramente diferenciados: primeiro o plano da redação do relato autobiográfico de André, só
perceptível indiretamente e simbolizado por parêntesis em torno de comentários intercalados pelo próprio narrador, redigido meses ou anos
depois dos acontecimentos narrados; segundo, o plano da adolescência
do narrador de primeira pessoa, no qual se desenrola a trama central de
três dias de duração, incluindo o seu prelúdio imediato, a relação impetuosa com Ana; e, finalmente, o plano da tenra infância de André e suas
relações com a família naquela época. Semelhante a um drama analítico,
como Édipo Rei, de Sófocles, os acontecimentos que estão na raiz da catástrofe final já tiveram lugar antes do começo da intriga central, sendo
desvelados aos poucos, com maior ou menor clareza, nos diálogos.
Voltando ao epílogo, a partir do qual se pode ter uma vista panorâmica do romance: nele, os painéis repletos de lirismo, as convulsões dramáticas na mente de André, as disputas, os enredamentos e as colisões
trágicas entre os membros da família são finalizados por uma apoteose,
que é o imaginado quadro vivo de um pensador escultural, lembrando o
teatro barroco e pós-barroco que costumava encerrar-se com uma cena
imobilizada, estática, gravando-se na memória do espectador ou leitor.
Se esse epílogo nos parece familiar, é porque se trata de uma reprise,
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semelhante à festa da Páscoa debaixo das árvores e várias outras cenas
recorrentes neste romance, cuja composição tem aspectos cíclicos.
Pois a admoestação do pai, citada no epílogo, prezando uma postura
contemplativa do corpo e da vida, já finalizava o grande sermão no capítulo nove, perante a família reunida em torno da mesa, além de lembrar a
famosa escultura de Rodin, O Pensador. Neste sermão, de papel central
no livro, o pai invocava a virtude da paciência e da concórdia na família,
equivalente à obediência perante o tempo, em português um substantivo
masculino – e um problema para a tradução, sendo “die Zeit” o seu correspondente em alemão, de gênero feminino, o que menos combina com
o cosmos patriarcal. O tempo, portanto, aparece como supremo dirigente
e juiz de todas as coisas, interpretável como Destino ou como Deus, porém superior a este, e dessas três instâncias o patriarca deriva o seu poder.
Quando a família se reúne três vezes por dia, para comer o pão distribuído pelo patriarca e para escutar as suas prédicas, como se fosse um
sacramento, sempre está presente na parede, além do quadro da Última
Ceia, de Leonardo da Vinci, o relógio e, na lembrança dos personagens,
também o falecido avô, parecendo, com o seu sinistro relógio de bolso e
seu laconismo, um implacável superpatriarca, um Cronos, não superado
por nenhum Zeus e por nenhum Cristo.
É verdade que a evocação, depois da catástrofe final, de elementos,
palavras e imagens que os leitores já conhecem, proporciona-lhes uma
satisfação quase catártica, ainda que inúmeras dúvidas e perguntas persistam, sobretudo com respeito ao caráter do jovem protagonista André.
Este, com toda a legitimidade de sua revolta, aparece cada vez mais como
personalidade em permanente mutação, instável, versátil, e mesmo assim
um tanto estagnado, não exatamente um portador de simpatias, nisso
parecido com os outros personagens masculinos. Por mais digna de consideração e quase conciliatória que seja a meditativa mensagem final, do
epílogo, esta tampouco pode ser dissociada de seu proclamador, o presunçoso patriarca, o qual, em total contradição com seus próprios ensinamentos, cometeu uma violação de tabu muito pior do que seu filho, a
quem havia censurado quase o tempo todo, e do que a filha, diante da
qual o pai se arrogou a autoridade de um juiz. Se, ao final da trama, a família toda – exceto André – irrompe em lamentos que lembram costumes
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da Antiguidade, é menos por causa da vítima, Ana, do que por causa do
autoenvilecimento do chefe da família. O leitor poderia se perguntar, por
que o filho, como dono da narrativa, concede a palavra final, ainda que
póstuma, exatamente a esse pai, afinal um assassino. Um ato de amoralidade? É verdade que André, diante da tragédia no penúltimo capítulo, à
qual assistiu como espectador mudo, se incriminou a si mesmo pela frieza
do coração, apesar do tormento de uma consciência desprovida, em última análise, de arrependimento ou purgação da alma. Fosse entendido o
relato autobiográfico de André e, portanto, o livro todo, como uma confissão, esta provavelmente ficaria sem absolvição, uma vez que o narrador
mais parece desfrutar do que deplorar os seus pecados. E será que o filho
aprova o horrendo crime do assassino, por admiração à irascibilidade vital
e à ira divina, de que não havia imaginado capaz o seu pai, antes descrito
como pessoa retesada e sem paixões? Será que André se submete por fim
ao seu vexador e agressor, que ao mesmo tempo é o seu modelo? Será que
só rejeita o patriarca, mas não o patriarcado, dentro do qual ele mesmo, o
rebelde, assim como o seu irmão mais velho e rival, Pedro, aspira ao poder? Ou será que, irônica e melancolicamente, André está se distanciando
de tudo isso, resignado, ou até aliviando-se através de um relato que seria
um trabalho de luto, pondo um fim definitivo a sua juventude conturbada
e preparando-se à vida adulta?
A atitude ambivalente do filho para com o pai, para com seus sermões
e seus rituais eucarísticos na mesa, uma suposta imitação de Cristo, enfim,
a ambivalência de um modo geral perpassa todo o livro e o cosmos familiar nele evocado. Volta e meia o narrador desmascara e ironiza a retórica
religioso-filosófica do pai como instrumento da autoencenação e dominação, de que fazem parte também sua mímica teatral e até sofisticados
efeitos de luz – técnicas de dominação beirando a impostura sacerdotal,
que André, apesar de sua crítica, admira e das quais lança mão, de modo
parecido, para seduzir e sujeitar sua irmã, Ana; ainda que o jogo da atração e sedução seja recíproco, até certo ponto. O reverso de solicitude e
amor é opressão e humilhação; ternura é percebida como tirania, ensinamento como pedantismo, senso de responsabilidade e educação como
chicanice e dominação. Seriam essas divergências apenas mal-entendidos,
ou se devem a inevitáveis ambivalências emocionais e quase trágicas entre
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as gerações e entre pessoas que se amam? Ou será que todas as qualidades
podem se transformar no seu oposto? Será que qualquer afeição, erótica
ou não, consciente ou inconsciente, contém o germe de uma vontade ao
poder e ao abuso do poder? Isto parece óbvio nos personagens masculinos
do romance, mas também a mãe e sua filha Ana parecem, ao menos do
ponto de vista de André, não ser livres dessa tendência.
Lavoura arcaica, ou seja, “O pão do patriarca”, é também um livro das
transformações, que ficam porém muito mais fugazes e vagas do que nas
quase enciclopédicas Metamorfoses ovidianas. Não só a intensa simbiose entre a terra, o homem, a divindade, com o pão ao centro, é um processo
metamórfico. Seres animados e inanimados podem inesperadamente mudar de feição, caráter ou estado de ânimo, de modo que os limites entre
homem e homem, homem e objeto, objeto e objeto, homem e planta,
homem e animal, animal e demônio, homem e divindade são constantemente transcendidos. André, por sua relação especial com a cabra Sudanesa, vira homem-bode, aproximado ao voluptuoso Pã caprípede e a um
Sátiro equípede, e como tal ele faz parte do coral de Dionísio, o deus do
vinho e da música, especialmente a de sopro e de percussão. Assim, não
se admira que André apareça como centauro-sagitário, aliás, também o
signo do autor. Além disso, furtivamente, o narrador se sente como Prometeu, que, encadeado como castigo por sua insubordinação para com o
Pai Divino, precisa sofrer, inerte, as mordeduras de uma águia que come
partes de seu fígado. Por um fugaz momento lembra também seu libertador Hércules, que passageiramente reveza Atlas carregando o Universo,
para que este – como se sabe – possa roubar para ele os pomos de ouro
no pomar das Hespéridas. Esta palavra genérica, pomo, aparece volta e
meia em diversos contextos e diversos significados, podendo representar
uma laranja ou romã, que realmente são citadas, ou uma maçã ou uma
pera, que não aparecem explicitamente, e lembra a fruta da árvore do
conhecimento do bem e do mal no Paraíso, assim como o mitológico
pomo da discórdia, significando também o seio ou a boca de mulher,
no caso de Ana. “Pomo”, com sua figura redonda e perfeita, também
é metáfora do tempo, um deus, mas também sua dádiva cíclica, nunca
esgotável. Associado ao tempo é o sono, que também pode ser colhido e
desfrutado como um pomo. E os seus sinônimos “fruto” e “fruta”, por
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sua vez, podem significar tudo isso, e também, num trecho: testículo. Essas e outras frutas, inclusive “uvas”, sempre com cambiantes significados
e associações, são colhidas e desfrutadas no “pomar” da Fazenda, outro
termo central no romance.
Se André – cujo nome lembra a palavra grega para “homem” – ama
sua irmã, isso não se deve apenas à sua libido e ao seu afã de poder, mas
também a saudades hermafroditas. Em Ana – cujo nome significa “eu”
em árabe – ele vê, mais uma alusão mitológica e freudiana, uma parte
dissociada de seu próprio eu, com a qual, acredita, esteve unido na sua
infância e mais ainda antes de nascer, o que combina com sua reiterada
ânsia pela origem, até mesmo pelo regresso ao útero. Quer transformar
sua irmã alternadamente em santa, ou até deusa, esposa e prostituta, e ela
realmente vive e morre, na última cena, como uma bacante, meio-termo
entre sedutora devassa e messias do amor, sacrificada pelo patriarca. Ao
mesmo tempo, André ouve os chamados dos animais, dos duendes e dos
demônios, estando ele próprio possesso, assumindo traços de Lúcifer, o
Prometeu bíblico, apesar de não ser um diabo triunfante, mas antes um
penado, sofredor, um mártir, um Anticristo com traços de Cristo. Um
que está obrigado a carregar sua cruz, que na Via Crucis aceita o sudário
de Verônica, no qual, de acordo com e lenda, transparece o rosto de Jesus,
elemento das procissões de Sexta-feira Santa na terra natal do autor. O
irmão mais velho, Pedro – que costuma arrogar-se frente ao mais novo,
André, que o afronta por isto, a autoridade do pai – assume aqui, como
seu esbirro, os papéis traiçoeiros de Judas e de Pedro nas horas antes da
morte de Cristo, contribuindo assim para a atrocidade final. De modo
que seus papéis e os de André, entre malfeitor ou vítima, são cambiantes
e mal definíveis, como também os do vinho entre o culto dionisíaco e a
Santa Ceia.
Ao contrário de outros romances com protagonistas adolescentes,
como O apanhador no campo de centeio, de Jerome D. Salinger, ou Debaixo
das rodas, de Hermann Hesse, em Nassar não encontramos um posicionamento claro em favor de adolescentes e nem sequer de crianças. É
verdade que André se lembra com saudade de sua infância vista como
paradisíaca, quando a sexualidade ainda não o assediava. Mas já como
menino, ele era maroto e tirânico e, em sua relação com suas pombas, já

118

Berthold Zilly

misturava amor, astúcia e manipulação. Como aqueles outros dois protagonistas adolescentes, ele é imaginativo, hipersensível, hipernervoso,
infeliz, psiquicamente instável e ameaçado. Mas diferentemente deles,
revela poucos indícios de maturação, de compreensão, de responsabilidade, de disposição para reconhecer a subjetividade e a dignidade do
outro, e nem sequer deixa vislumbrar alguma intenção de amadurecer
nesse sentido, ainda que ande sofrendo com seu egocentrismo e narcisismo, que o torna isolado e carente. Semelhante a um “anarquista”,
como ele realmente é reprendido pelo pai, André quer tudo, no aqui e
no agora, a felicidade e a liberdade imediatas, sem limites e normas. Até
o pedido pragmático de perdão, que o Filho Pródigo – ou, como se diz
em alemão, o Filho Perdido – pronuncia no Evangelho de acordo com
São Lucas, soa insincero ou apenas semissincero neste romance, ainda
que André também esteja movido pelo sincero impulso de satisfazer o
desejo de conciliação e harmonia da mãe.
Com a intenção de violar um dos mais rígidos tabus de todas as civilizações, André agiu de modo muito mais rebelde do que os protagonistas de
Salinger e Hesse, arrogando-se um privilégio que, quando muito, competia
a reis e a deuses; e no seu púbere devaneio de onipotência chegou a sonhar
até com um aniquilamento do mundo. Por outro lado, André é muito menos rebelde do que aqueles dois outros adolescentes, uma vez que algo de
um tirano já está dentro dele, ou seja, sua revolta aparece num lusco-fusco,
fadada a acabar em hipocrisia, resignação ou desespero. O herói ambivalente e dúbio vai se encontrando, ao final das mutações e migrações, no lugar
onde sempre esteve. Ou nem mesmo lá, pois o aconchego que poderia ter
encontrado na família depois de seu retorno não existe, tendo sido destruído com sua própria colaboração. Portanto, no fundo ele não retorna
realmente ao lar, já que mesmo antes de sua partida se sentia sem lar no lar.
No sexto capítulo passa pela cabeça de André o conhecido diálogo no
romance romântico Heinrich von Ofterdingen, de Novalis: “‘Wo gehen wir
denn hin?’ – ‘Immer nach Hause’”, que aparece em Lavoura arcaica como:
“‘Para onde estamos indo?’ – ‘Estamos indo sempre para casa’”. Ao passo que o herói romântico Heinrich, amadurecido e purificado por sua
peregrinação, se sente em casa até na cidade alheia, o herói problemático
André, não amadurecido e não purificado, deve reconhecer que, retornado
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à casa paterna e materna, continua sendo uma pessoa alheada. Não há
distância notável entre o eu narrado e o eu narrador, não há progresso no
entendimento do mundo nem no desenvolvimento do caráter, não há um
novo papel de André no seio ou fora da família: Lavoura arcaica tem pouco
a ver com o gênero literário do romance de formação.
Mesmo que o pano de fundo real permaneça vago, a trama não se
desenrola fora do espaço extraliterário. A propriedade rural da família
anônima, de pais imigrados e filhos nascidos no Brasil, abrange – com
suas lavouras, pastos, hortas, o bosque, a lagoa, a capela, os estábulos e
currais, o palheiro, a casa de moradia e a casa velha situada à parte e agora desabitada, que André quer transformar em seu ninho de amor – uma
área de talvez uns cinquenta hectares, ou menos, sendo, portanto, ainda
que chamada “fazenda”, no contexto brasileiro um pequeno empreendimento agrícola com base familiar, um meio-termo entre o minifúndio
e o latifúndio, sendo este predominante no país.
Se o tempo e o lugar são indefinidos, alguns pormenores apontam
para meados do século vinte, e para as regiões na época menos modernas e menos ricas do interior dos Estados relativamente avançados e
abastados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo ou sul de
Minas Gerais. A industrialização e a mecanização da economia começaram a impor-se nas áreas rurais afastadas dos centros urbanos apenas
mais tarde, de modo que em muitos lugares houve desenvolvimentos
não simultâneos, uma coexistência de atrasos e progressos, uma modernidade fragmentada, que até hoje caracteriza a fisionomia da América
Latina. “Um ferro de passar saindo ao vento pra recuperar a sua febre”,
“um torrador de café” – igualmente aquecido com carvão vegetal – “cilíndrico, fumacento, enegrecido, lamentoso, pachorrento, girando ainda
à manivela na memória”, “o latão de leite sempre assíduo na soleira”,
um “monjolo” movido à água para diversos tipos de grãos, a “peneira”
para limpar grãos de café e cereais, o carro de boi, uma espécie de gadanha com a denominação árabe de “alfanje” e vários outros utensílios
já eram datados por volta de 1950, porém ainda em uso em muitos
lugares, naquela altura e até muito depois. Esse tipo de economia doméstica, tradicional, pré-capitalista, com seu baixo grau de divisão de
trabalho e de rentabilidade, gerida sem máquina motriz e sem mão de
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obra extrafamiliar, até mesmo sem energia elétrica – nesta radicalidade
uma estilização literária pouco típica, pouco “realista” –, serve para
assegurar a autossuficiência de um padrão de vida modesto. O pequeno
excedente nesse tipo de economia de subsistência, o contrário do agronegócio já existente na época, é usado para trocar, no povoado próximo,
produtos da Fazenda pelos poucos artigos não produzíveis nela, como
querosene, arame, sal, azeite. Assim, o autor esboça os contornos de
uma propriedade rural quase autárquica, que de modo análogo também
poderia ter sido encontrada no sul da Europa, nos Bálcãs ou no Levante.
O isolamento da família, no que tange ao mundo circundante, tem,
portanto, bases na história real, mas por outro lado é levado ao extremo
pelo autor. Uma fazenda desse presumível tamanho é quase inimaginável,
na realidade extraliterária, sem rendeiros, jornaleiros, criados ou criadas.
Também as instituições suprafamiliares com que se deve contar permanecem opacas, como a igreja, o comércio, a vizinhança e os prostíbulos, ou
até invisíveis, como a escola, o correio, o fórum, a polícia, a saúde pública,
os meios de transporte. Esse caráter de gueto que a Fazenda apresenta,
lembrando instituições fechadas e totais como o presídio, o convento,
o internato ou a clínica psiquiátrica, dá a impressão de um laboratório
social para pesquisar o ser humano e uma instituição milenar: o patriarcado, cujos vestígios podem ser encontrados também nas sociedades mais
modernas. O “arcaico”, que aparece no título do original brasileiro, não
é apenas o pré-moderno, mas também aquilo que todas as épocas – ou
muitas – têm em comum. O que acontece quando uma família cristã de
agricultores, dominada por uma tradição na qual o chefe reina com o
poder absoluto e com a severidade de um patriarca do Antigo Testamento, fica entregue a si mesma, pouco influenciada e controlada pelo seu
entorno social? Quais as formas que adotam as relações entre os sexos e as
gerações? Como as necessidades básicas – por exemplo, comida, educação,
sexualidade, carinho, proteção, reconhecimento, exercício de poder – são
satisfeitas? Este dispositivo experimental permite uma anatomia e uma
fisiologia da dominação que seriam mais difíceis de serem pesquisadas
e evidenciadas em comunidades mais complexas. Todos os membros da
família se definem, positiva ou negativamente, por sua relação de dependência com o detentor do poder, que é chefe da família, proprietário das
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terras e dos meios de produção, diretor de empreendimento, professor,
legislador, sacerdote, juiz, algoz.
Quando, em fins de 1975, o livro foi publicado na prestigiosa editora
José Olympio, no Rio de Janeiro, com o insólito título Lavoura arcaica, logo
se tornou uma sensação literária. O romance provocou, na maioria dos
críticos, admiração e até entusiasmo, valendo, dentro de poucos meses, ao
desconhecido autor de nome árabe, os mais importantes prêmios literários do Brasil. Embora considerado livro de leitura nada fácil, foram vendidos até agora mais de cem mil exemplares; publicaram-se traduções para
diversas línguas, como para o francês, para o espanhol. A adaptação para
o cinema, de Luiz Fernando Carvalho, de 2001, conhecida no exterior sob
o título To the Left of the Father, também obteve vários prêmios, e o aplauso
dos críticos e espectadores, inclusive por causa da trilha sonora, que torna
a dimensão árabe da trama mais explícita do que o livro “mudo”.
Aquela estreia de um autor que, com seus quarenta anos, já não era
muito jovem, destoa de todos os estilos, temas, correntes predominantes
na época, ficando um solitaire até hoje em dia, não podendo ser associado
a nenhuma das categorias habituais ou padrões interpretativos. Evita referências a questões políticas, parecendo até fechar-se a interpretação qualquer – obra tão errática, tão deslocada, quanto os personagens da trama.
Por outro lado, nenhum autor escreve sem pressupostos. Em um pós-escrito da primeira edição que não aparece nas edições posteriores, Nassar cita algumas obras e autores que lhe deram sugestões: Mil e uma noites,
Thomas Mann, Novalis, Walt Whitman, André Gide, Jorge de Lima, Almeida Faria, o amigo Antônio Olavo Pereira. Em raras entrevistas também menciona Graciliano Ramos, Cyro dos Anjos, Autran Dourado, assim como Dostoievski, Borges e um representante do nouveau roman, Alain
Robbe-Grillet, sem considerá-los os seus modelos. Certamente também
poderia ter mencionado Nietzsche, Lúcio Cardoso e os surrealistas.
Típicos, porém, para os anos setenta no Brasil eram romances, contos e peças de teatro que o historiador da literatura Antonio Candido
resume com o termo realismo feroz, que caracterizaria autores como
Ignácio de Loyola Brandão, Ivan Ângelo, Rubem Fonseca, João Antônio, José Louzeiro e, parcialmente também, Antônio Callado ou Jorge Andrade. Eles e outros escreviam, servindo-se também de recursos
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jornalísticos, uma literatura brutalmente realista e atual, embora parcialmente permeada de elementos absurdos, sarcásticos ou fantásticos, que
praticava uma crítica pelo menos indireta, denunciando mazelas sociais:
pobreza, fome, miséria, sobretudo nas grandes cidades, a criminalidade
e a corrupção entre as elites, a coisificação das relações humanas. Muitos autores se viam diante da missão de resistir, com meios estéticos, à
ditadura militar – chegada ao poder em 1964 e particularmente repressiva a partir de 1968 – denunciando as violações dos direitos humanos
e os reversos do “milagre brasileiro”. Como a censura era exercida com
muito mais rigor na imprensa do que na literatura, sendo alguns jornalistas ao mesmo tempo escritores, volta e meia textos concebidos como
reportagens sociais caminharam para o romance ou para o conto, que
desse modo assumiram o papel de sucedâneo de uma esfera pública.
Diante desse pano de fundo, o romance de Raduan Nassar, aparentemente distante da realidade, também permite uma leitura política,
como alegoria da situação das pessoas numa ditadura, como parente
colateral do romance de ditadores da América Latina, por exemplo O
outono do patriarca, de Gabriel García Márquez, publicado em 1977. Por
outro lado, figuras paternas prepotentes são um tema antigo e sempre
renovado da literatura latino-americana e universal, não vinculado primordialmente a conjunturas políticas. O fato de essa temática ter passado para o primeiro plano justamente nos anos 1970 pode estar ligado ao
espírito antiautoritário e inovador do movimento estudantil, intelectual
e artístico no plano internacional, que também foi um conflito geracional, tendo um componente feminista, e que na América Latina se unia
ao protesto contra regimes autoritários da época.
Raduan Nassar nasceu em 1935 em Pindorama, uma cidadezinha quase
rústica no norte do Estado de São Paulo, onde passou a infância e o início da adolescência. Os pais, imigrados ao Brasil em 1920, vieram de um
povoado no sul do Líbano; a mãe era protestante, o pai greco-ortodoxo;
o pequeno Raduan, porém, se criou num ambiente católico, sendo coroinha durante algum tempo. O pai conseguiu, semelhante a muitos outros
libaneses, ascender aos poucos da condição de um pequeno armazeneiro
a um homem de negócios relativamente remediado, ao passo que a mãe
cuidava da casa e da avicultura, ajudando também na loja. A todos os dez
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filhos os pais possibilitaram uma sólida educação. Em 1953, a família se
mudou para a metrópole emergente de São Paulo, onde o pai montou um
armarinho, o Bazar 13, em Pinheiros, não muito longe da rua em que o
filho escritor mora hoje, estabelecimento que se tornou nos anos sessenta um supermercado bem-sucedido, gerido pelos filhos. Afora a intensa
colaboração no estabelecimento familiar, o jovem Raduan fez colégio e
passou a cursar Direito na USP, abandonando o curso no último ano, em
1959, pois tinha começado, em 1957, a estudar Filosofia, formando-se em
1963. E tinha resolvido, por volta de 1960, tornar-se escritor, escrevendo
contos, publicados em jornais e antologias. Em 1964, visitou a Alemanha
e também o Líbano, voltando ao Brasil no mesmo ano. Passou a morar no
campo, onde se dedicou à criação de coelhos, tornando-se presidente da
associação nacional da categoria. De 1967-1974, foi diretor responsável de
um semanário liberal, o Jornal do Bairro, crítico ao regime militar, em São
Paulo, com tiragem de até 160.000 exemplares por edição. Polivalência e
competência profissional em diversas áreas da vida – intelectuais, comerciais, agrícolas – fazem parte do perfil do autor.
Depois do arrebatador sucesso de Lavoura arcaica, Raduan Nassar publicou, em 1978, Um copo de cólera, uma novela sobre o amor-ódio entre
um casal de intelectuais de classe média que vive em uma chácara, não
muito longe de São Paulo, a anatomia e fisiologia de uma ferrenha luta
dos sexos pelo poder na roupagem de divergências ideológicas, de modo
que as alusões à realidade contemporânea se afiguram mais nítidas do
que em Lavoura arcaica, enquanto os aspectos míticos e religiosos passam
para um segundo plano. O segundo livro também se tornou um sucesso
estrondoso de crítica e consagrou a reputação do autor como um clássico moderno, sendo também traduzido para diversas línguas. Pouco depois, o escritor parou de escrever, por não sentir mais vocação para isso,
limitando-se a reunir, em 1997, alguns contos escritos nos anos sessenta
e setenta, em parte inéditos, no livro Menina a caminho.
Passou a ver a sua vocação e profissão na agricultura. Em 1984, adquiriu a Fazenda Lagoa do Sino, no município de Buri, próximo à cidadezinha de Campina de Monte Alegre, a umas três horas de automóvel a
oeste da cidade de São Paulo, no mesmo Estado, em meio a uma paisagem
ondulada de pastos, plantações de árvores frutíferas, lavouras e florestas.
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Não é a paisagem da infância do autor, mas não difere muito dela. Diferentemente do patriarca no livro, Raduan Nassar ali não pratica nenhuma
“lavoura arcaica”, mas explora as suas terras, mais de seiscentos hectares,
com maquinaria sofisticada e conforme os métodos da agronomia moderna. O produto principal são cereais para se fazer pão.

 Postscriptum 2016
Até hoje, Lavoura arcaica e os dois outros livros do autor têm permanecido na estima do público e da crítica, no Brasil e no mundo, como clássicos da modernidade. Venderam-se até hoje mais de 200.000 exemplares no Brasil, além de várias edições em Portugal, publicaram-se novas
traduções, por exemplo para o inglês e para o croata, e estão se preparando outras, para o húngaro, o sueco e uma nova versão em espanhol.2
Em 2011, Raduan Nassar doou sua Fazenda para a Universidade Federal de São Carlos, com a condição de que ali se fundasse um campus
universitário e de que seus antigos empregados fossem contratados. Foi
o que aconteceu; hoje a UFSCar, Campus Lagoa do Sino, instalada nos
prédios reformados e ampliados da antiga propriedade, é uma espécie de
fazenda-modelo, dando seguimento à produção agrícola, agora com fins
didáticos e científicos, e oferecendo os cursos de Agronomia, Engenharia
de Alimentos e Engenharia Ambiental, com o plano de criar novos cursos
e núcleos de pesquisa, atendendo às necessidades e chances de desenvolvimento da região e procurando servir ao bem-estar da população.
Em maio de 2016, Raduan Nassar foi anunciado como vencedor do
prêmio Camões, a mais alta condecoração literária do mundo lusófono. O júri, que havia tomado essa decisão com unanimidade, escreveu
em sua justificação: “Através da ficção, o autor revela, no universo da
sua obra, a complexidade das relações humanas em planos dificilmente
acessíveis a outros modos do discurso. Muitas vezes essa revelação é
agreste e incômoda, e não é raro que aborde temas considerados tabu.
Essa possibilidade dá-se no uso rigoroso de uma linguagem cuja plasticidade se imprime em diferentes registos discursivos verificáveis numa
obra que privilegia a densidade acima da extensão.”
2Todos

os livros do autor, Lavoura arcaica, Um copo de cólera, Menina a caminho, estão hoje disponíveis na
Companhia das Letras, São Paulo.

A fuga das ficções –
Fernando Pessoa
D i nu Flămâ nd

N

o passado dia 14 de maio de 2014, o Instituto
Cultural Romeno e a Casa Fernando Pessoa promoveram em conjunto o evento “As Máscaras
do Poeta”, com o intuito de homenagear o grande escritor
português Fernando Pessoa. Foi então inaugurada uma exposição intitulada “Desenhando Fernando Pessoa” (patente
até 30 de junho), composta de retratos imaginários do escritor português, na visão de importantes artistas plásticos
da Romênia. Inaugurou também uma exposição de livros da
autoria de Fernando Pessoa, com vários títulos em romeno,
entre os quais a Série de Autor recentemente publicada pela
Editora Humanitas, de que abaixo se reproduz a capa de
“Ora Absurdă”, a mais recente. O evento culminou com um
debate sobre a tradução da obra de Fernando Pessoa na Romênia, na presença de três convidados: os tradutores romenos do escritor português, Dinu
Flămând e Micaela Ghiţescu, e
Denisa Comănescu, diretora da
Humanitas Fiction, a editora
romena de Fernando Pessoa. O
Meu Pessoa reproduz hoje, em
primeira mão, o texto da alocução de Dinu Flămând.

Escritor e
jornalista
romeno
contemporâneo,
o mais
importante
tradutor da obra
de Fernando
Pessoa para
romeno.
Atualmente vive
em França, onde
trabalha como
jornalista para a
Seção Romena
da Radio France
Internationale.
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 A Fuga das Ficções
Não pretendo dizer-vos quem é Fernando Pessoa. Já lá vão mais de
três décadas desde nos andamos a frequentar um ao outro: ele escreve e
eu traduzo o que ele escreve. Tenho raramente a ocasião de falar com ele
ou com qualquer outro português. Gosto de perceber na minha língua
aquilo que ele diz e tento, em seguida, explicá-lo a outros romenos. Às
vezes, até é fácil: devem saber que nós temos também uma espécie de
saudade. Em certos contextos, essa vossa palavra é gêmea da nossa palavra chamada dor. Mas as duas mantêm o mesmo mistério.
Vocês portugueses têm igualmente a dor, mas no sentido mais restritivo de durere. Como se vê, a cepa da videira latina pode dar castas de
uvas variadas. Mas a saudade e O dor (em romeno, dor é masculino no
singular) fazem com que naveguemos, nós através dos Cárpatos e vocês
desde Sagres, com as vossas caravelas, pelos mares inesgotáveis desta
melancolia secreta e reconfortante. Não obstante, temos em comum,
romenos e portugueses, tantos outros maravilhosos vasos comunicantes
que possibilitam a passagem dos textos de Pessoa através das eclusas da
tradução. Outras vezes fica mais complicado.
Não temos, por exemplo, uma palavra derivada de fingo, fingere, para
se chegar ao incontornável fingidor, uma plataforma continental no Arquipélago pessoano. Mas, ao entrar por uma outra porta da latinidade,
podemos afirmar que o poeta é um imaginador, mesmo se perdermos
certos matizes do fingidor. Faço o meu melhor: o tradutor é apenas a
cinderela da literatura.
Mas o tradutor é, todavia, o homem mais feliz do mundo. Considerei-me cheio de sorte na altura em que descobri Pessoa pela primeira
vez. Era o mais subversivo autor ocidental que tinha conseguido transgressar do outro lado da Cortina de Ferro. Costumava ficar a ler, numas águas-furtadas, “Opiário”, “lmpressões do Crepúsculo” e outros
poemas do período da sua decadência furiosa, e sentia-me imunizado
para com o realismo socialista que nos estava a envenenar a atmosfera
em Bucareste.
Sentia-me livre ao lado dele. Todas as suas fantasias gozavam, indiretamente, com a literatura e com a nossa propaganda proletária. Todos
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os seus poemas faziam-me sentir sensível e inteligente, ajudavam-me a
viajar para além das fronteiras e dos lugares comuns, como em “Ode
Marítima”. Ou confraternizar com o dono da “Tabacaria” que, como
sabem, com certeza, era o dono do Universo. Os censores comunistas
devem ter sentido que Pessoa era um grande subversivo. Como prova,
tinham-lhe censurado o título “A Hora Absurda”. Enquanto admirador
do Pessoa, eu imaginava o pasmo de alguns censores, capazes de convocar a inteira família dos heterônimos numa reunião do partido, para
justificarem o seu evasionismo, misticismo, inconformismo ou as suas
ideias antirrevolucionárias. Ele (que andava permanentemente a revolucionar todas as ideias) pretendia até “indisciplinar” os portugueses; e
incentivava-me a mim para a mais subversiva rebelião estética...
A multiplicação de Pessoa em heterônimos tinha-se tornado no
meu passaporte e na minha maneira de evadir-me! Percebia fisicamente a liberdade absoluta em que ele se tinha movido. Viajava junto com
ele através de todas as épocas, com todas as caras e identidades que
me oferecia.
Para mim, essa sua ubiquidade era também uma vitória do seu espírito subversivo e independente, que não se deixava apanhar, enquadrar nas
normas e nem sequer suspeitar de rebelião ou fúrias iconoclastícas, sob
a sua aparência de contabilista inofensivo. Pessoa tinha aperfeiçoado um
plano fáustico, pelo qual pulverizava os limites somáticos do seu corpo.
Ele multiplica o Soma através do Sema, regressando ao Soma, restabelecendo o ciclo essencial do espírito antigo grego, a relação entre soma
= o corpo morto do herói e sema = a inscrição na sua lápide tumular;
isto é, o texto destinado a permanecer, enquanto testemunho, sobre a
viagem acabada daquele corpo.
Eu encarava os textos pessoanos enquanto lápides tumulares de certas pessoas que somatizavam n’ELE a literatura, testemunhos que iam
resumir e “significar’ tudo aquilo que Fernando Pessoa tinha sido, por
muito tempo, nas suas vidas. Desse modo, ele estava a regressar à origem da fotossíntese entre a vida e a literatura. Trazia, assim, a prova de
que as duas se determinam simultaneamente, sem precedência de uma
ou de outra. Tal coisa só antes tinha acontecido nas teogonias sobre a
Gênese do mundo, que contornam graciosamente a questão das origens,
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deixando no mistério a explicação dos inícios. A multiplicação heteronímica de Pessoa exalta esse culto heroico, no ato solene e totalmente
corajoso que é o trabalho da imaginação vivida e da vida imaginada. Em
comparação com tantos congêneres literários que se haviam tentado
desdobrar através da escrita, Fernando Pessoa tinha-se apercebido de
que fingir deve ter, a cada vez, um outro corpo – portanto, uma existência e duração somática. Apenas as páginas mais misteriosas de Pessoa,
lá onde nem ele próprio tem a certeza daquilo que existe, existem na
realidade. O nosso escritor evita dar corporalidade a algumas “pessoas”
indistintas que também o habitam. São os fantasmas-Pessoa, aqueles
que andam a passear pela “Floresta do Alheamento”, são as personagens sonâmbulas de algumas escritas esotéricas, de alguns poemas dramáticos ou até de alguns ensaios.
Nessa categoria de interregno entra, sobretudo, “O Marinheiro”.
Permitam-me avançar uma hipótese (sem saber se não foi já feita, pois
os comentários sobre Pessoa não podem ser esgotados, ao longo de uma
vida inteira). Penso que ao frequentar assiduamente Horácio, Pessoa
deu com a mais misteriosa Ode daquele grego, a Ode n.º XXVlll, Livro
l, sobre o marinheiro Arquitas. Aquele texto enganador tem, pelo menos, três vozes autorais. Os especialistas da literatura antiga ainda não
sabem quem é que lamenta ali a fragilidade da vida. Numa dada altura,
podemos entender que o espírito de um marinheiro afogado implora
que se polvilhe, por cima dos seus ossos espalhados pelas ondas, um
punhado de terra, para que o seu corpo dissoluto possa pôr, com dignidade, um termo à sua existência. O pedido é dirigido a um passante,
tal como todas as exortações para recordação e recolhimento, gravadas
nas lápides tumulares ao longo das estradas. O passante é, imagine-se,
um marinheiro! Só que ele corre na praia, está vivo. Podíamos entender
que se trata de um avatar do marinheiro afogado, tal como Arquitas foi
discípulo e – ao mesmo tempo – avatar de Pitágoras. E tal como, se
calhar, Pessoa se sentia avatar dos seus heterônimos. Temos, nessa ode
deslumbrante, a lamentação de uma vida inacabada, por o corpo não ter
tido o devido enterro. Pessoa não podia ter deixado escapar essa elegia
de um marinheiro morto que não morreu, de uma vida que não se concluiu pelo sema, com a inscrição na lápide – o equivalente de qualquer

A fuga das ficções – Fer nando Pessoa

129

texto literário. Penso que este devia ser também o sentido da vigília,
daquela ausência, no drama estático de Pessoa. Três veladoras evocam
ali o fantasma da ausência, elas próprias atingidas pela inconsistência.
Tudo aquilo que parece concreto e real, no quarto que está à espera da
madrugada, flutua nessa inconsistência.
Pessoa dirige-se para nós vindo da profundidade insondável das
moiras (a concepção grega do Destino) e do mundo homérico, trazendo consigo a angústia indefinida da viagem que é a vida. A situação
estática tensa parece uma radiografia iminente de um herói que não
foi nem velado nem devidamente enterrado. Ao cair, ele havia caído na
batalha homérica da vida.
Pessoa costumava assimilar, com grande facilidade, doutrinas literárias e filosóficas, estilos, culturas inteiras e informações cuja diversidade
é acessível a muito poucas pessoas, mesmo as mais sedentas de cultura.
Mas ele não era um enciclopedista bulímico, assimilando tudo e mais
alguma coisa, nem sequer um superepígono alexandrino, sem personalidade. Era alguém orgulhoso de ser capaz de fazer malabarismos com o
estilo de Horácio, ou de Shakespeare, ou com as cheias provocadas pelos
poemas de Whitman. Como já disse, Pessoa somatiza toda a experiência
estética. Se tem algo para se arrepender, não se deixa incomodado por
banalidades sobre a sinceridade de que sofria esse fingir, pois lamenta, se
tanto, o facto de os seus sentidos brutos não serem tão subtis quanto à
inteligência ou à imaginação que somatizam os sentidos.
Não me lembro de outra coisa de que comparar Pessoa com Picasso,
o louco pela arte, quartista de gênio, que não desistiu até ter pintado,
com a própria mão (transformando-os, devorando-os...), os seus próprios quadros de... El Greco, Goya, Velasquez, Mantegna, Cézanne e
outros. Pessoa e Picasso fagocitam os seus modelos adorados, tal como
aquele sombrio Saturno de Goya. Mas ambos se inscrevem num processo de inevitáveis metamorfoses, ambos se deixam absortos por uma fuga
das ficções, de uma geração para outra, transmitindo-as mais adiante.
Trata-se da “eterna grinalda”, da perpétua fuga musical, a metamorfose
interior-exterior do espírito sobre qual já fala o famoso livro de Douglas
R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: Les Brins d’une Guirlande Eternelle (Dunod,
Paris, 2000).
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Pessoa encontra a mais deslumbrante imagem – um novelo embrulhado para o lado de dentro – para nos fazer entender esse rebentar de
uma interioridade que já é exterioridade e contato, para se tornar novamente interioridade que se envolve no tempo. É por isso que Pessoa
tinha a convicção de que o espírito criador é “um pouco maior de que
o universo inteiro”.
Com certeza, um tal artista chega muitas vezes a contradizer-se a
si próprio. Mas Pessoa cultivou metodicamente todas as contradições,
todos os paradoxos e as incompatibilidades. As relações dentro da família heteronímica – esta fuga musical das identidades – tinham sido
uma proliferação procurada de incompatibilidades, inclusive no nível
das ideias. Também incompatíveis foram, entre si, as profissões da fé,
enganadoras e contraditórias, com as quais a nossa personagem se apresentava na vida pública do seu tempo.
Não podemos pensar que Pessoa foi monárquico ou republicano,
ou um reacionário a fazer o elogio da ditadura, até da ditadura militar, continuando em simultâneo a tomar a defesa dos homossexuais,
bem como exultando o espírito imperial das conquistas portuguesas,
ao pensar num império absoluto do espírito; dando ao mesmo tempo a
sensação de ser um conservador retrógrada e rígido, ou um amador não
sério de farsas, de romances policiais, de filmes e de palavras cruzadas.
Se deixarmos de lado a timidez lendária do monopersonagem, surge
das sombras o homem cheio de humor e inventividade, o provocador
subversivo, bem como o místico secreto, um indivíduo complexo e nada
incomodado pela diversidade da vida prática, embora se tenha considerado obrigado e submisso apenas a certos donos “secretos”, só por
ele conhecidos.
Ao admirar o meu conterrâneo Stephan Lupasco, o autor de uma
deliciosa teoria sobre a lógica polivelada que integra também o terço excluído, bem percebo que Pessoa podia ser tudo isso, até com uma certa
dose de “sinceridade”, sem portanto ser nada de tudo isso.
Tenho a certeza que, para Pessoa, só a literatura tinha uma certa
importância. A sua imensa tristeza tinha-o enclausurado no sarcófago
daquela. Tentou uma única vez amar uma mulher, mas foi para que
amasse com um amor similar a literatura, aproveitando-se de um ensejo
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em que pensava que podia entrar na pele de Hamlet. Penso, ainda, que
Pessoa estava a antecipar a nossa náusea de todas as ideologias, bem
como a nossa desconfiança de todos os ideais manipuladores que nos
chantageiam atualmente a sensibilidade.
Ainda tenho um pensamento de admiração para com os retiros secretos de Pessoa no universo infinito da infância, lá onde havia encontrado aquele menino Jesus, parando em casa do Alberto Caeiro, a quem
o amigo Redentor podia ter-lhe ditado um novo Evangelho, se quisesse
salvar, dentro de nós, aquilo que ainda pode ser salvo. Mas o mestre
Caeiro faleceu cedo, como acontece com todas as esperanças nossas:
aquele Evangelho, o amigo Jesus ainda não o ditou a ninguém.
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evando em conta o que hoje se entende por “novo com
paratismo”, isto é, uma Literatura Comparada não
mais restrita aos estudos geralmente de caráter binômico entre obras, autores ou movimentos literários, e não mais
presa ao cânone da tradição ocidental, mas ao contrário, receptiva a todo tipo de expressão literária e cultural e aberta a
contribuições oriundas de outras áreas do conhecimento, este
texto tem como eixo o estudo das relações entre este novo tipo
de comparatismo e a produção tanto literária quanto teórico-crítica latino-americana. No trabalho serão investigadas, por
uma perspectiva comparatista, as transformações que se têm
operado de finais do século XIX até o presente no que diz
respeito ao diálogo entre o pensamento latino-americano e
as contribuições oriundas do universo euro-norte-americano
e será discutida a possibilidade de constituição do que vem
sendo chamado de “geocultura latino-americana”, ou seja, a
interseção necessária entre a reflexão, a cultura e o solo do
continente.
Tendo surgido por oposição aos estudos específicos de literatura nacional, a Literatura Comparada erigiu-se, desde o início, como um conceito relacional, ou, melhor, como o estudo
das relações entre produções literárias distintas, entendendo-se
essas distinções no plano do que se convencionou chamar de
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“nação” e “idioma”, elementos que se instituíram como verdadeiros
pilares referenciais da disciplina. Assim, ao contrário das literaturas nacionais, que se atinham ao escopo de uma nação, conceito identificado a
partir do século XVIII com o de “estado-nação”, e das literaturas produzidas em um mesmo idioma, que serviam frequentemente como referencial alternativo ao de literaturas nacionais, a Literatura Comparada
sempre teve como objeto produtos literários, e por extensão culturais,
distintos, caracterizando-se como o estudo dos contatos, trocas, intercâmbios e embates entre tais produtos, ou, em outros termos, como o
estudo, mais ou menos sistemático, dos diálogos entre culturas.
Esses contatos, trocas, intercâmbios ou embates que se verificam entre produtos literários e culturais oriundos de contextos diferentes, têm
sido os mais diversos, estendendo-se desde a simples influência de um
sobre o outro, até a transformação total de um deles em contato com o
outro, e o que a Literatura Comparada vem focalizando nesse sentido é
o efeito desses contatos, que varia em cada contexto histórico de acordo
com a atitude do grupo receptor com relação ao elemento proveniente
da outra cultura. Os contatos entre culturas sempre foram marcados
pela prevalência dos elementos da cultura mais poderosa sobre a menos
poderosa, mas os efeitos desses contatos têm oscilado desde a aceitação
passiva ou o mimetismo exacerbado até a refutação total, numa tentativa
de fazer tabula rasa da contribuição alheia. No primeiro caso, tem-se uma
atitude de submissão, passividade ou subordinação à cultura do outro, e
no segundo, um autoisolamento ou autismo cultural, que só levaria ao
encerramento em uma espécie de torre de marfim. Em ambos os casos,
contudo, a questão está vinculada à imagem que o grupo receptor construiu de si mesmo e do outro e à relação que deseja definir a respeito
deste outro.
O estudo das imagens do outro num determinado texto, numa literatura ou mesmo numa cultura – a imagologia – é um dos métodos
mais antigos e tradicionais da Literatura Comparada, e que sofreu um
grande embate na época de predomínio da chamada “Escola Americana”, em função da ênfase excessiva que seus adeptos devotaram aos
aspectos intrínsecos do texto. No entanto, com o advento dos Estudos
Culturais e a importância que voltou a ser dada, ainda que por outra
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perspectiva, ao contexto histórico-social, a imagologia tornou a ocupar
lugar de relevo, trazendo à baila questões como a das trocas culturais,
com todos os seus conflitos e soluções temporárias, e contribuindo para
situar a reflexão literária num âmbito mais geral que diz respeito à cultura de uma ou de várias sociedades. Se a imagem é representação de
uma realidade cultural outra através da qual o indivíduo ou o grupo que
a elabora revela e traduz o espaço ideológico em que se situa, o estudo
dessas imagens, presentes no imaginário literário e cultural de um povo,
pode prestar importante contribuição para o desvelamento das relações
entre os dois termos envolvidos no processo (o criador da imagem e
o outro) e pode levar a mudanças de atitude no âmbito dessa relação
(Machado e Pageaux, 2001: 51).
É esse desvelamento do aparato ideológico presente na construção
de imagens do outro que os estudiosos da Desconstrução vêm empenhando-se em realizar nas diversas esferas do conhecimento, e suas contribuições têm aportado, nesse sentido, transformações fundamentais.
Em livro hoje clássico sobre o assunto, Cultura e Imperialismo, Edward
Said, um dos grandes pioneiros dos chamados Estudos Pós-Coloniais,
mostrou, por exemplo, como os administradores ingleses, temerosos de
que a atuação militar direta nas colônias ocasionasse reações, procuraram mascarar ou disfarçar seus investimentos materiais desenvolvendo
uma ampla política cultural, que teve como uma de suas principais armas o ensino da Literatura Inglesa. Ao apresentar a produção literária
inglesa como exemplo de humanismo descompromissado, voltado apenas para o aperfeiçoamento da formação dos indivíduos, os colonizadores contrapunham à imagem negativa da dominação um ideal estético
encantatório, que tornava o colonizador um modelo a ser admirado.
A consequência mais imediata e funesta dessa estratégia foi a internalização do olhar do colonizador e de toda a Weltanschauung por ele representada. As reações a essa postura é que marcam o início da Literatura
Pós-Colonial, caracterizada justamente pelo seu cunho de resistência à
colonização e de denúncia da ideologia colonizadora, com suas formas
de objetificação do sujeito (Coutinho, 2003: 92).
A internalização do olhar do outro, no caso mais especificamente do
colonizador, levou a aberrações como a que se verificou, por exemplo,
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no meio escolar indiano, em que se ensinava o épico a partir da Ilíada
e da Odisseia, ignorando-se toda uma tradição local anterior que teve
expoentes do gênero, como o Ramayana e o Mahabharata. Foi só com o
advento dos Estudos Pós-Coloniais nas últimas décadas do século XX
que essa situação mudou, passando a considerar-se a tradição anterior.
É a necessidade dessa mudança de olhar que vem sendo clamada pelos
estudiosos da imagologia e pelos teóricos do Pós-Colonialismo, como
Homi Bhabha, que têm constantemente chamado a atenção para a importância do locus da enunciação, da contextualização do lugar da fala
(Bhabha, 1994). As sociedades colonizadoras sempre respaldaram sua
posição de dominação através da disseminação de um discurso que as
revelava como modelares e as colonizadas nunca lograram constituir-se
como sujeitos exatamente porque se limitavam a reproduzir a cultura do
outro, aceitando sua suposta superioridade. A relação que se estabelecia
entre colonizador e colonizado tinha um caráter dúbio de admiração e
repulsa, que foi frequentemente representada pela famosa dialética entre
o senhor e o escravo, e essa situação funcionou na maioria das vezes
como bloqueio a qualquer tipo de transformação.
Tendo passado por um processo de colonização de mais de três séculos e continuado dependente do ponto de vista econômico e cultural,
embora não mais das mesmas matrizes, desde o início do século XIX
até o presente, a América Latina sempre desenvolveu uma atitude dúbia
e bastante desigual com relação a seus dominadores. O mais frequente
era a admiração cega, que levou suas elites à importação indiscriminada
de modelos, que eram impostos e adaptados ao local sem que se levassem em conta sequer as diferenças entre o seu contexto de origem e o
de recepção. Mas havia também, embora em menor escala, uma atitude
oposta, geralmente de reação a esta e mais restrita ao meio intelectual,
de busca de constituição de um discurso próprio, que deu origem a uma
rica tradição ensaística, ainda hoje considerada uma das linhas mestras
da produção intelectual do continente. É verdade que esta segunda postura, de contestação do elemento forâneo, chegou em alguns momentos
a extremos, como a supervalorização romântica de um autoctonismo
altamente contraditório ou a defesa inabalável de uma ideologia da mestiçagem, que neutralizava diferenças fundamentais, mas, deixando-se de
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lado os excessos, comuns em todo processo de autoafirmação, ela teve
o mérito de constituir um contraponto à ideologia da colonização e de
chamar a atenção para a necessidade de se encarar a realidade do continente a partir do próprio solo.
A ideia de abordar os problemas e situações do continente a partir
de um olhar situado, assumindo o locus de enunciação, acha-se na base
do que vem sendo designado de “geocultura latino-americana”, ou, nas
palavras de Zulma Palermo, é “a intersecção entre pensamento, cultura
e solo” (Palermo, 2005: 44). Não se trata, evidentemente, de desconhecer o sistema teórico eurocêntrico, desprezando suas categorias ou
seus aportes valiosos, mas de arremeter contra o que Said designou
de “jargões preciosistas”, e as ideologias subjacentes, cujas formulações
complexas obscurecem as circunstâncias sob as quais um pensamento
localizado pode integrar outros contextos, alcançando novas relevâncias. Trata-se, na verdade, de construir-se uma reflexão, ou, melhor, um
pensar culturalmente arraigado em outro espaço distinto do eurocêntrico, que sempre serviu de base à intelligentsia latino-americana. A modernidade, iniciada com a conquista da América, que é quando se origina
a construção do “outro” da Europa, é um fenômeno que concebe esta
última como centro do sistema planetário, pois dá origem à oposição
centro x periferia ao incorporar o Novo Mundo à cartografia mundial.
E ainda que toda cultura seja basicamente etnocêntrica, o etnocentrismo europeu moderno tem a particularidade de pretender identificar-se com a noção de universalidade. O eurocentrismo da modernidade
consiste exatamente, nas palavras de Enrique Dussel, no fato de “haver
confundido a universalidade abstrata com a mundialidade concreta hegemoneizada pela Europa como centro” (Dussel, 2000, p. 48); daí a necessidade do intelectual latino-americano de posicionar-se criticamente
a partir das especificidades de seu próprio processo
de formação e de receber a contribuição forânea
situando-se nessa perspectiva.
A consciência dessa questão gerou respostas diversas da parte de intelectuais latino-americanos,
muitas vezes até radicais, como as já mencionadas,
mas deu origem também a um tipo de procedimento
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que se tornou bastante frequente ao longo do século XX – a apropriação tanto de formas estéticas quanto de formulações teóricas europeias
que, ao serem transplantadas para o novo contexto, mesclavam-se com
formas ou reflexões locais, gerando novas expressões que continham
elementos de ambas as anteriores. Este tipo de procedimento, frequente
entre os escritores e teóricos do Pós-Colonialismo, e a que Homi Bhabha designa de “mimicry”, já vinha desenhando, antes de sua divulgação pela academia euro-norte-americana, um percurso significativo na
América Latina, através de expressões como a Antropofagia, de Oswald
de Andrade, o realismo maravilhoso, de Carpentier, o protoplasma incorporativo de Lezam Lima, ou a transculturação, de Fernando Ortiz e
Angel Rama, e já tinha recebido críticas e transformações por parte de
novos pensadores, que propuseram fórmulas alternativas, como a noção
de heterogeneidade cultural, de Cornejo Polar, ou a de culturas híbridas,
de García Canclini. Essas expressões e suas releituras ou reformulações
constituem tentativas de diálogo com a cultura europeia, e mais recentemente também norte-americana, no processo de neocolonialismo ainda
vivido pelo continente latino-americano, e nesse sentido representam
um avanço importante no quadro da reflexão que vêm sendo desenvolvida a partir do contexto estético e cultural do continente, marcando
momentos fundamentais na continuidade de uma tradição ensaística
cada vez mais sólida. Como não podermos discutir aqui todas essas
propostas, nos concentraremos brevemente em uma delas – a de Walter
Mignolo – em função da relação estreita que tem com o comparatismo
latino-americano dos dias atuais.
Sentindo a necessidade de dialogar com a chamada teoria pós-colonial, mas ao mesmo tempo reagindo ao uso do termo, que não distingue
as sociedades neocoloniais como a latino-americana das que obtiveram
a independência política recentemente, como a Índia ou a África pós-colonial, Mignolo preferiu empregar para o primeiro caso a expressão
“pós-ocidentalismo”. Para o crítico, o cruzamento e a superposição de
poderes imperiais na América Latina, primeiro por parte dos ibéricos
e em seguida dos ingleses, franceses e norte-americanos, foi concebido
menos em termos de colonização do que de ocidentalização. A noção
de “pós-ocidentalismo” pode designar, assim, a reflexão crítica sobre
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a situação histórica do continente que emerge durante o século XIX,
quando se vão redefinindo as relações com a Europa e se vai produzindo o discurso da identidade latino-americana, passando pelo ingresso
dos Estados Unidos nesse processo, até a situação atual (Mignolo, 1996:
680). Trata-se, segundo o crítico, de uma alternativa entre as transformações do discurso colonial, que dá conta de outros estilos de vida e
de pensamento, e a emergência do que poderíamos chamar de discurso
pós-colonial. É, em outras palavras, a resistência à ocidentalização e à
globalização, e a criação produtiva de formas de pensamento que marquem constantemente a diferença com o processo de ocidentalização,
ou, melhor, a constante produção de lugares diferentes de enunciação
(Mignolo, 1995: 32).
Como todas as propostas desse tipo, a de Mignolo também acarreta
alguns problemas, como um certo autoctonismo e nacionalismo latino-americano, mas também contém acertos importantes, dentre estes a ênfase que deposita sobre a necessidade de desenvolvimento de um pensamento situado, que se insurge como alternativa ao conhecimento hegemônico
que desqualifica as formas de saber alheias à sua razão. Esse pensamento
teria o mérito de pôr em dúvida a validez dos modelos eurocêntricos para
explicar e compreender o funcionamento das culturas latino-americanas
e, ao mesmo tempo, de propor alternativas geradas pela análise das práticas sociais e culturais em que se localizam os saberes marginalizados
pela episteme hegemônica. Para Mignolo, posicionar-se criticamente no
contexto latino-americano significa analisar o projeto ocidentalista para
revertê-lo, buscando, como afirma Palermo, “as formas de emergência
das histórias-culturas alternativas ou marginalizadas tanto por razões de
caráter econômico quanto étnico e/ou genérico” (Palermo, 2005: 95). Para
pensar de um outro lugar, distinto do eurocêntrico, e para evitar cair em
versões da teoria pós-moderna ou pós-colonial, que podem converter-se
em homogeneizações do arremedo, é preciso, como afirma Sara Castro
Klarén, nos situarmos em genealogias específicas, próprias de nossos arquivos locais (Castro-Klarén, 1997: 232).
O pós-ocidentalismo, nesse sentido, seria a possibilidade de construir epistemologias fronteiriças ou através de fronteiras culturais, e seria um espaço de entrecruzamentos e contatos, ou, conforme Palermo,
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de “fluência, de ‘liminalidade’, da condição paradoxal e potencialmente
produtiva de estar situado entre dois ou mais terrenos de uma só vez”
(Palermo, 2005: 98). Esta noção de uma epistemologia fronteiriça já se
acha presente há algum tempo na crítica latino-americana, onde se tem
buscado inclusive diferençar o conceito do que vem sendo empregado
pelos teóricos do pós-colonialismo, e tem dado frutos interessantes,
como a leitura de Abril Trigo que o vê como “a inscrição de caminhos,
múltiplos e borrados, sobre um lugar desterritorializado pelo contrabando e pela transmigração” (Trigo, 1997: 165). No entanto, em todas
essas versões, o conceito vem sendo associado a um espaço de tensões
que não se resolvem, mantendo-se o conflito, gerado pela confluência
de sistemas culturais diversos. A fronteira, ainda na visão de Trigo, não
fomenta uma identidade mestiça, síntese acabada de entidades discretas,
mas uma “identidade agonística” e agônica, excêntrica mais do que descentrada, sempre sobre o fio; é uma identidade circunstancial, portátil,
articuladora, mais produtividade do que ethos (Trigo, 1997: 165).
Este espaço móvel e plural latino-americano, sem um eixo fixo, definido, requer, evidentemente, métodos de leitura novos e estratégias de
interpretação, de produção de sentido, distintas das que propõem os
cânones acadêmicos habituais. E nesse sentido é que o papel da Literatura Comparada se torna mais uma vez fundamental; não a Literatura
Comparada tradicional, que encarava essas relações pela perspectiva da
cultura europeia erigida como modelo, mas um comparatismo que permita o contraste entre distintas práticas sociais e discursivas procedentes
de culturas diferentes que convivem em um mesmo espaço-tempo. É o
tipo de comparatismo a que Ana Pizarro designou de “contrastivo” (Pizarro, 1985: 72), isto é, aquele que, afastando-se de impossíveis hibridações, ao mesmo tempo que de chauvisnismos essencialistas, permite que
se pense o local na articulação tripla da heterogeneidade das culturas a
que se refere: dentro das circunscrições locais, entre estas e a interioridade da nação e a esta no contexto global. Não se trata, como podemos
ver, de negar as práticas acadêmicas vigentes, mas de buscar um equilíbrio entre a macroteoria e as que emergem dessas outras localizações.
Trata-se, como afirma mais uma vez Palermo, de “reconhecer, de prestar atenção às experiências locais que se formam nos interstícios dos
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sistemas culturais” (Palermo, 2005: 162), ou, melhor, de prestar atenção
às alteridades não eurocêntricas.
Essa penetração nas próprias genealogias acarreta mudanças expressivas dos critérios de valoração vigentes, pois o que até recentemente
aceitamos foi um tipo de prática discursiva “universalizada” que, ao
impor-se, negava a existência de outras, próprias dos contextos colonizados. A América Latina sempre foi encarada por uma óptica alheia, e a
internalização dessa perspectiva levou constantemente a uma espécie de
ratificação do “exótico”, representado por referenciais como o mágico
ou o miscelânico (um tipo de “vale-tudo” cultural); daí a necessidade
de reverter a imagem demarcada pela condição colonial. A incorporação
da diferença implica que o conhecimento produzido pelo outro é tão
valioso quanto o próprio, que deixa de ser percebido apenas como distinto, no sentido de interessante ou curioso, mas como uma alternativa
que pode chegar a gerar novas formas de produção. E é somente com
um tipo de comparatismo como o que aludimos, um comparatismo libertado dos a priori da tradição em que surgiu, que podemos desenvolver
procedimentos pertinentes para abordar a produção latino-americana.
Trata-se, em última instância de um comparatismo, situado no contexto de onde olhamos, que, ao contrastar as produções locais com
as provenientes de outros lugares, instaure uma reciprocidade cultural,
uma interação plural, que induz conhecimento a partir do contato com
outras culturas.
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Relembrando José Antônio
Gonsalves de Mello
Evaldo Cabral d e M el lo

N

este ano de 2016, cumpre-se o centenário do nascimento do maior dos historiadores pernambucanos.
José Antônio Gonsalves de Mello nasceu no Recife,
na casa de sítio do bairro da Jaqueira, à margem esquerda do
Capibaribe, há muito demolida, pertencente a seu avô materno, o Dr. Virgínio Marques Carneiro Leão, advogado e lente
de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Recife,
da qual viria a ser Diretor. Grande descobridor de vocações,
Gilberto Freyre, notando o ar arredio e introspectivo do jovem
José Antônio, filho de um primo seu, o médico Ulysses Pernambucano de Mello, perguntou-lhe um dia à queima-roupa:
“Por que você não estuda holandês para explorar os documentos da coleção José Higino?” Nos anos oitenta do século XIX,
o governo da província e o Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano haviam enviado à Haia o jurista José Higino Duarte Pereira, que fizera copiar nos recém-franqueados
arquivos da defunta Companhia das Índias Ocidentais nada
menos de trinta códices de documentos relativos ao domínio
neerlandês no Nordeste. Devido ao obstáculo linguístico, haviam sido raros os historiadores que, como Alfredo de Carvalho, haviam podido trabalhar na coleção José Higino.
José Antônio seguiu à risca o conselho de Gilberto Freyre,
porém, sistemático em tudo, tratou primeiro de estudar alemão
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para só depois passar ao neerlandês. Gilberto também o recrutou para a
equipe de pesquisadores que, nos anos trinta, reunia-se ao seu redor todas as tardes no grande salão do terceiro andar da Biblioteca Pública do
Recife, sita então na rua do Imperador, no antigo prédio da Câmara e
cadeia onde frei Caneca passara seus últimos dias de vida. Numa atmosfera de poema de Joaquim Cardozo, a brisa do alto-mar soprava permanentemente pelas janelas abertas sobre o rio e o cais Mariz e Barros.
José Antônio leu de cabo a rabo a coleção José Higino, trabalho de
que nasceu sua primeira obra, publicada em 1947, na coleção Documentos
brasileiros da Editora José Olympio, e intitulada Tempo dos Flamengos. Influência da ocupação holandesa na vida e na cultura do norte do Brasil, obra que o
consagrou aos trinta anos, precocidade rara entre historiadores. Pois se
Rimbaud deixou de escrever poesia aos vinte anos, via de regra os historiadores não estão preparados para produzir nada de sólido antes dos
trinta e cinco, quarenta anos.
Por trás de todo grande historiador, há sobretudo um grande pesquisador: ele mesmo. A obra de José Antônio é extensa. Além de Tempo dos
flamengos, cumpre mencionar a coleção de biografias dos restauradores
pernambucanos publicada nos anos 50; o livro sobre Antônio Fernandes de Matos, que de simples mestre de obra tornou-se o renovador da
paisagem recifense na segunda metade do século XVII, ao mesmo título
que Nassau antes dele e o conde da Boa Vista depois dele; o volume de
crítica histórica das fontes da história regional intitulado Estudos pernambucanos (1960); e finalmente Gente da nação. Cristãos-novos e judeus em Pernambuco, 1542-1654 (1989), obra para a qual o autor preparou-se durante
quase meio século, desde que abordara as relações entre os judeus e os
holandeses no seu livro de estreia.
José Antônio foi um scholar por excelência, um estudioso de enorme
capacidade de produção intelectual. No decurso de quase sessenta anos
de investigação arquivística, ele compulsou no Brasil e fora dele toda a
documentação existente sobre a história pernambucana. No Recife, trabalhou no Arquivo Público estadual, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, na Biblioteca Pública, no acervo
de repartições como a das Obras Públicas, em arquivos eclesiásticos
paroquiais e de confrarias religiosas; na Bahia, no Arquivo Público do
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Estado. No Rio, ele pesquisou na Biblioteca Nacional, no Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores e no arquivo do antigo Ministério da Guerra. Em
São Paulo, frequentou o Instituto de Estudos Brasileiros, em especial a
coleção Alberto Lamego.
Graças inclusive ao apoio de Joaquim Amazonas, magnífico reitor
da Universidade Federal de Pernambuco, José Antônio permaneceu por
longos períodos na Europa em missão de pesquisa. Começando em
Portugal, ele procedeu ao inventário de tudo que dizia respeito à história pernambucana no Arquivo Histórico Ultramarino, na Torre do
Tombo, na Biblioteca Nacional de Lisboa, na Biblioteca da Ajuda, nas
Bibliotecas Públicas de Évora e do Porto, no Arquivo da Universidade
de Coimbra e em acervos particulares como o da Casa de Cadaval. Na
Holanda, examinou incansavelmente a documentação existente no Arquivo Geral do Reino, no Arquivo da Casa Real, no Arquivo da Comunidade Reformada de Amsterdã, no Arquivo municipal da mesma
cidade e no Arquivo da Universidade de Leiden. Na Espanha, não lhe
escaparam nem o Arquivo das Índias, nem a Biblioteca Nacional de
Madri nem sobretudo o Arquivo Geral de Simancas. Por fim, trabalhou
na Biblioteca Nacional de Paris e na British Library em Londres.
Seu interesse incidiu sobre amplo espectro de temas. Atraiu-o fortemente o estudo da história da arquitetura e de outras artes coloniais, como a azulejaria, e das realizações dos artesãos e mestres de
obra, todos salvos por José Antônio da vala comum da nossa amnésia
brasileira. A história urbanística do Recife foi outra de suas preferências. Em conexão com o domínio holandês, ocupou-se da cartografia, da epigrafia, da numismática, dos calvinistas neerlandeses que
para aqui trouxeram, aliás sem êxito, a mensagem da Reforma, bem
como dos judeus e cristãos-novos que ergueram a primeira sinagoga das Américas, que ele, José Antônio, viria a localizar num antigo
prédio do bairro do Recife, tornando-o um dos marcos turísticos da
cidade. Outros temas da sua especial predileção foram a introdução
dos vegetais exóticos em Pernambuco, a presença inglesa entre nós, a
emigração de trabalhadores belgas e açorianos para a província no século XIX, a prosopografia dos vereadores recifenses do século XVIII.
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É necessário mencionar também o capítulo sobre o período neerlandês com que enriqueceu a História da civilização brasileira, dirigida por
Sérgio Buarque de Holanda; e os inúmeros verbetes com que contribuiu para o Dicionário de história de Portugal, organizado por Joel Serrão,
e para a Enciclopédia Focus.
Igualmente fundamental foi sua iniciativa de organizar edições críticas, exaustivamente anotadas, de documentos inéditos que ele verteu
do holandês; e de reeditar textos já editados, mas por ele revistos com
o rigor de sempre, a exemplo dos relatórios oficiais do governo holandês do Recife, que reuniu em dois indispensáveis volumes. Outras
fontes publicadas por José Antônio foram o testamento de Francisco
Barreto de Menezes, general da restauração pernambucana; as denunciações e confissões relativas à visitação inquisitorial de 1593-1595; o
Breve compêndio redigido em finais do século XVII sobre o governo de
Câmara Coutinho; a memória escrita por certo companheiro de La
Ravardlere que o acompanhou na prisão em Olinda após a conquista
portuguesa do Maranhão; os roteiros de penetração do território pernambucano no período colonial; os róis do pagamento do imposto
para o dote de D. Catarina de Bragança e para a indenização aos Países
Baixos pela perda do Nordeste; o diário de Correia de Sá (o único
que se conhece de um governador colonial do Brasil); os manuscritos
pertencentes à Congregação do Oratório do Recife; a Relação das praças-fortes (1609), de Diogo de Campos Moreno; o chamado Livro de saída
das urcas do porto do Recife (1595-1605).
Entre os textos já conhecidos que ele reeditou, contam-se os Diálogos
das grandezas do Brasil, de 1617, segundo o apógrafo, existente na Universidade de Leiden, razão pela qual sua edição dos Diálogos é a única
integral, pois aquela há muito publicada pela Academia Brasileira de
Letras baseou-se numa cópia incompleta da Biblioteca Nacional de Lisboa. Ainda: a correspondência de Duarte Coelho, primeiro donatário
de Pernambuco; as obras completas do naturalista Manuel Arruda da
Câmara; as principais crônicas luso-brasileiras da guerra holandesa; a
história do governo de Nassau por Gaspar Barléus; os Desagravos do Brasil, de frei Loreto Couto; a crônica do Dr. Manuel dos Santos sobre
a guerra civil de 1710-1711. Por fim, cumpre mencionar os volumes de
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seleção de textos do Diário de Pernambuco do tempo do Império relativos
à história social da região.
Uma historiadora francesa publicou há anos um livro intitulado Le
qoút de I’archive. Não o vejo na estante sem me lembrar de José Antônio.
Sob este aspecto, ele está mais próximo de Varnhagen, de Oliveira
Lima ou de Capistrano do que dos historiadores atuais, que trabalham sob a pressão das tarefas universitárias, embora mimados pelas
recentes facilidades de reprodução arquivística. A verdade é que a internet e o CD-ROM estão abolindo a aventura dos arquivos. Outrora,
a relação com o documento destilava algo de sensual, ligado ao tato,
ao odor, à vista. O historiador tinha, então, muito da pachorra de um
frade beneditino, daqueles que fundaram no século XVII a crítica
das fontes, revolucionando o conhecimento histórico. (Não é outra a
origem da expressão “paciência beneditina”). Não se pode, por conseguinte, ignorar o lado negativo das facilidades tecnológicas que tendem a afastar o historiador do contato direto com o manuscrito. Por
fim, José Antônio foi um historiador de uma incrível generosidade
intelectual, e eu posso afirmá-lo mais do que ninguém, porque fui o
principal beneficiário dela.

Totalmente dentro da
onda no Recreio dos
Bandeirantes, RJ.

Pedro II e Euclides da
Cunha: Dois Republicanos1
José Muri lo d e C a rva l ho

A

o ser convidado para ser patrono desta já consagrada Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, cujo
tema é a literatura clássica, de Camões a Machado,
respondi à diretora, Sra. Gisele Corrêa Ferreira e ao cocurador,
Dr. Rodrigo Falconi, que não era um literato e, portanto, não
me julgava pessoa merecedora da honraria. A Gisele e Dr. Rodrigo, argumentei que se tratava de um festival literário e que
eu não passava de um simples historiador. Diante da insistência deles, lembrei-me de que, afinal, história e ficção não estão
assim tão distantes. Boa parte do trabalho do historiador, sobretudo quando escasseiam as fontes, inclui necessariamente
uma pitada de ficção. Os bons historiadores são aqueles que
sabem, quando necessário, recorrer à imaginação para melhor
interpretar os fatos históricos. Aceitei, então, o convite para
vir aqui aprender algumas coisas com os colegas da literatura.
Fiquei, no entanto, dividido quanto ao tema da conferência que deveria pronunciar. Gisele insinuou que falasse sobre
Euclides da Cunha, escritor homenageado do Festival, cujo
sesquicentenário de nascimento é celebrado este ano e que,
ademais, escreveu Os sertões aqui bem perto, em São José do Rio
1

Conferência proferida no dia 01/5/2016 na 11.a Feira Nacional do Livro de Poços de
Caldas (FLIPOÇOS).
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Pardo, infelizmente do outro lado da divisa com São Paulo... Dr. Rodrigo, por seu lado, não escondeu sua preferência por d. Pedro II, alegando
a marca dos 130 anos de sua visita a Poços de Caldas para inaugurar
uma estação da Estrada de Ferro Mogiana. Ambos, Euclides e d. Pedro,
são objetos de minha admiração, mas como uni-los? À primeira vista
nada os aproximava: d. Pedro era um Habsburgo alto e louro de olhos
azuis, perdido nos trópicos, imperador do Brasil; Euclides, um caboclo
de 1,65 metro de altura, olhos negros coruscantes, de origem modesta,
engenheiro-militar, republicano rubro; um, guardião da ordem, o outro,
rebelde; um, moderado e racional, o outro, exaltado e romântico. Em
exame mais acurado, no entanto, detectei várias características comuns
aos dois. Ambos amavam o Brasil, as letras e as ciências, ambos eram
possuíam convicções, ambos eram trabalhadores incansáveis. Mas não
foram esses os traços que me convenceram da possibilidade de os unir.
Para tornar minha fala pertinente também para os dias de hoje, decidi
juntá-los em torno de uma característica que pode parecer ainda mais
implausível do que a simples ideia de os aproximar. Refiro-me ao compartilhamento de um espírito republicano. Que Euclides fosse republicano é
sabido de todos; que o imperador nutrisse valores republicanos pode surpreender a muitos. Tentarei, então, demonstrar minha tese na esperança
de convencer os que aqui me honram com sua presença de que não o faço
apenas pela preocupação mineira de agradar a gregos e troianos.

 O espírito republicano
Para nos entendermos, é necessário que eu defina o sentido que atribuo à expressão espírito republicano, ou, simplesmente, republicanismo.
A primeira observação é que republicanismo não se reduz à adesão à
forma republicana de governo. Embora a forma republicana, pelo maior
grau de autogoverno, seja, em tese, a mais adequada para promover o
bem comum, pode haver republicanismo em monarquias, e pode não
o haver em repúblicas. Conhecemos bem uma delas, por exemplo, que
muito pouco tem de espírito republicano... Mesmo no Antigo Regime,
tempo de monarquias absolutistas, usava-se a palavra república. É famosa a observação de um bispo de Tucumán em visita ao Brasil, registrada
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por frei Vicente do Salvador em sua História do
Brasil, escrita em 1627: “Verdadeiramente, que
nesta terra andam as coisas trocadas, porque
toda ela não é república, sendo-o cada casa”.2 Ao
que frei Vicente acrescentou: “Nem um homem
nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem
comum, senão cada um do bem particular”.
O frade franciscano foi ao cerne do sentido etimológico e histórico
da palavra: res publica, coisa pública, bem comum, em oposição ao bem
particular, res privata. O modelo histórico de república, como sabem,
foi a República Romana, na qual havia, sim, eleição e participação do
povo no governo, mas, sobretudo, onde predominava a ideia de uma
comunidade política cujo bem devia ser buscado em preferência aos interesses pessoais e familiares. É conhecido o episódio, imortalizado por
Jacques-Louis David, o grande pintor da Revolução Francesa, em que o
cônsul Brutus condenou à morte dois filhos por terem conspirado contra a República. O quadro mostra o cônsul em sua casa, acabrunhado,
mulher e filhas chorando, enquanto os lictores entram com os corpos
dos filhos executados. Em plena revolução republicana, o pintor apresentava o ato do cônsul como exemplo para os novos cidadãos.
Entre nós, o texto mais contundente sobre esta visão de república
é de Frei Caneca, escrito em 1822.3 O frade carmelita, que, dois anos
depois, lideraria a Confederação do Equador, argumenta que a pátria de nascimento é menos importante do que a pátria de escolha,
porque é nesta que a pessoa decide viver e é a ela que se deve dedicar.
Os cidadãos, diz ele, “devem de trabalhar com todo desvelo no adiantamento do bem público, e preferi-lo ao seu cômodo particular”
(p. 86). Seguem várias citações de autores romanos, sobretudo de Cícero, o grande republicano, que, comentando o exemplo do cônsul
Brutus, argumenta que o filho deve fazer o mesmo com o pai, caso
2 Frei Vicente

do Salvador, História do Brasil, 1500-1627. Belo Horizonte: Itatiaia/ São Paulo: Edusp,
1982, p. 58.
3 Ver “Dissertação sobre o que se deve entender por pátria do cidadão e deveres deste para com a mesma
pátria”, em Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, org. e intr. de Evaldo Cabral de Mello, São Paulo: Editora
34, 2001, pp. 53-99.

152

José Murilo de Carvalho

este ponha em risco a integridade da pátria. De Horácio, Frei Caneca
cita a famosa frase “Não há maior doçura e glória do que morrer pela
pátria” (p. 91). A ideia republicana de morrer pela pátria está também
em Metastásio, de quem Caneca cita os versos: “Amas a vida tanto, e
és romano?/Em tempo mais feliz, aos avoengos/Nossos cara não foi
em tanto extremo” (p. 93). E conclui o frade: “Talentos, pensamentos,
palavras, obras, tudo é da república.” (p. 95).
São afirmações soam quase assustadoras para os cidadãos de hoje.
Mas não o eram tanto na época. Lembre-se de que o texto de frei Caneca é de 1822, época da Independência, quando centenas de panfletos
impregnados de civismo circulavam de mão em mão. Baste citar um
deles, o Hino da Independência, de autoria de Evaristo da Veiga, que
falava em “ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil”. Não foram muitos
os que morreram, mas estre eles estava frei Caneca, fuzilado por lutar
pela liberdade de sua pátria pernambucana.
Retenhamos o que interessa, republicanismo como bom governo,
como dedicação ao bem comum. A ideia teve longa história, que não é
possível esmiuçar aqui. Baste indicar alguns marcos de seu percurso. De
Roma passou aos humanistas do renascentismo italiano, à Revolução
Gloriosa na Inglaterra, à Revolução Americana. Seu divulgador mais
influente, inclusive no Brasil, foi Montesquieu. Em seu Sobre o espírito das
Leis, publicado em 1748, ele discutiu os princípios, ou valores, que caracterizavam as várias formas de governo e atribuiu às repúblicas a virtude
cívica. Na forma monárquica, pela predominância do Estado e das leis,
e não da pátria, a virtude dos cidadão não era indispensável. Em seu
lugar, prevalecia a honra. Já as repúblicas, fossem elas democráticas ou
aristocráticas, não subsistiriam sem a dedicação dos cidadãos ao bem
comum, que ele chamava de virtude. A virtude numa república, definiu,
era o próprio amor da república.
O espírito republicano pode estar presente nas pessoas, mesmo que
não o esteja nas instituições. Pode haver repúblicos, na expressão de frei
Vicente, em qualquer sistema de governo, monárquico ou republicano,
democrático ou aristocrático. É nesse sentido que aproximarei Pedro II
de Euclides da Cunha, argumentando que ambos compartilhavam esse
espírito, embora um fosse monarca, o outro, cidadão de uma República.
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 O republicano Pedro d’Alcântara

Educação
Comecemos com d. Pedro. Sua postura republicana pode ser atribuída à educação. Órfão de mãe, foi deixado pelo pai no Brasil em
1831 aos cinco anos de idade, acompanhado apenas das duas irmãs e da
aia, d. Mariana. Foi educado durante a Regência, período chamado por
alguns historiadores de experiência republicana por ter sido dominado
pelos liberais até pelo menos 1837. Não havia propriamente à época uma
corte, ou uma cultura de corte. O tutor, futuro marquês de Itanhaém,
submeteu seu pupilo a disciplina quase militar e, sobretudo, incutiu nele
alguns valores que o acompanharam por toda a vida. Nas instruções
aos mestres, insistia o tutor em que fizessem o futuro governante compreender a dignidade da espécie humana na qual “o monarca é sempre
homem, sem diferença natural de qualquer outro indivíduo humano”.4
O rei deveria ser justo e amante da felicidade de seus súditos, evitar os
áulicos, impedir os erros, caprichos e iniquidades de seus ministros.
Para isto, devia ler todos os jornais da corte e das províncias a fim de
tomar conhecimento das queixas da população. Nos exercícios de caligrafia, o pupilo tinha que copiar textos como o seguinte: “O amor do
povo, o bem público, o interesse geral da sociedade é [sic] a lei imutável
e universal dos soberanos” (p. 30).

Convicções
A concepção da tarefa de governante, como d. Pedro a internalizou,
foi explicitada por ele no caderno IX de seu Diário, que cobre os anos
de 1861 a 1863.5 Tinha, então, 36 anos e estava no auge de suas energias.
Cito alguns trechos que dizem respeito mais de perto ao tema de que
me ocupo. Em 31 de dezembro de 1861, anotou: “Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e a ocupar posição política, preferiria a de
4 Em

José Murilo de Carvalho, D. Pedro II, ser ou não ser. São Paulo: Cia das Letras, 2007, p. 28. Todas as
citações referentes a d. Pedro foram tiradas desse livro. Indico no texto só a página.
5 O Diário está guardado no Museu Imperial de Petrópolis, disponível em cópia digitalizada.
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presidente da República ou de ministro à de Imperador”6. “Não tenho
tido nem tenho validos, caprichando mesmo em evitar qualquer acusação a tal respeito” (p. 79). E ainda: “Não posso admitir favor diferente
de justiça” (p. 79). Com tal postura, como ele próprio previa, não poderia conquistar amigos. Foram pouquíssimos os que de fato angariou.
Não por acaso, em quase meio século de governo, não houve contra ele
acusações de nepotismo, clientelismo, corrupção, excetuando-se algumas insinuações referentes à condessa de Barral.

Prática
O imperador passou a vida colocando em prática esses princípios de
maneira quase obsessiva. Dou apenas alguns exemplos. A corte de São
Cristóvão era de pobreza franciscana. Foi chamada pelo conde de Suzanet de a mais triste do universo. O imperador detestava cerimoniais,
festas, bailes, saraus. Um visitante francês, Gustave Aimard, foi um dia
ao palácio de São Cristóvão e perguntou pelo Imperador. Um camarista
respondeu: “Em frente, segunda porta à esquerda” (p. 77). O conde de
Gobineau teve experiência semelhante. Elizabeth Agassiz registrou em
seu diário “a simplicidade e franqueza republicanas do casal imperial”
(p. 93). Nas audiências públicas realizadas nos primeiros sábados do
mês, o imperador recebia qualquer pessoa e apertava a mão de todos.
Certa vez, uma senhora negra deixou cair uns papéis, o imperador abaixou-se, pegou-os e os devolveu a sua dona.
Nas viagens pelo Brasil, sua principal preocupação era visitar prédios
públicos, escolas, hospitais, fábricas, prisões, quartéis, além de igrejas e
cemitérios para avaliar sua adequação, elogiar, criticar, ajudar. Ao visitar
a cachoeira de Paulo Afonso, quiseram coletar dinheiro para construir
um memorial a sua visita. Sugeriu que o dinheiro fosse usado para melhorar o acesso ao local. É pena não ter ele deixado diário de sua visita
a Poços de Caldas. Teria, sem dúvida, feito observações sobre a cidade
e seus habitantes.
No exterior, registrava-se nos hotéis como o cidadão Pedro d’Alcân
tara. Ao chegar a Portugal em 1871, pediu ao representante do rei d.
6 Em

José Murilo de Carvalho, op. cit., p. 77.

Pedro II e Euclides da Cunha: Dois Republicanos

155

Luís, seu sobrinho: “Deixe-me gozar esta liberdade de simples cidadão;
estou farto de cerimônias e etiquetas” (p. 146). Em todas as viagens ao
exterior, usava casaco preto, boné, um cachecol. Na mão direita carregava
a infalível mala preta, na esquerda, um guarda-chuva, debaixo do braço,
um bolo de papéis. Assim o retratou o humorista português, Bordalo Pinheiro, seu crítico ferino e persistente. Visitava museus, igrejas, sinagogas,
pirâmides, fábricas e mantinha contatos com sábios, cientistas, escritores,
tendo sempre em vista verificar o que poderia ser aproveitado no Brasil.
Particularmente interessante foi sua viagem aos Estados Unidos
em 1876. Ele, um imperador, foi o único chefe de Estado estrangeiro
a ser convidado para o centenário da independência da grande República. Já no navio provocou a observação James J. O´Kelly, jornalista
do New York Herald que cobria a viagem: “fez de todos nós, radicais
e republicanos, seus dedicados súditos” (p. 161). Ao chegar, dispensou todas as formalidades, para delícia dos jornalistas. Um deles, do
New York Times, anotou: “Nunca vi um [figurão] cujo tratamento dos
repórteres igualasse ao de d. Pedro em cortesia” (p. 163). Ao final
de uma correria desabalada pelo país, visitando fábricas, redações,
óperas, igrejas, inclusive a dos Mórmons, museus, e falando com escritores e cientistas, o New York Herald publicou editorial com o título:
“Nosso Imperador ianque”. Nas eleições do ano seguinte, o mesmo
jornal, meio a sério, meio de galhofa, lançou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos...

A coisa pública
O cuidado com o dinheiro público foi sua preocupação constante e
merece registro à parte. Já no Diário de 1861 anotava: “Também entendo
que a despesa inútil é furto à Nação, e só o poder legislativo é competente para decidir dessa utilidade”.7 Não permitiu que sua dotação
fosse corrigida ao longo dos 49 anos que durou o Segundo Reinado.
Ela permaneceu em 800 contos, quantia que em 1840 representava 3%
do orçamento e ao final não passava de 0,5%. As viagens ao exterior
eram pagas com empréstimos tomados a banqueiros a juros de mercado.
7 Em
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Ao todo, foram 24 empréstimos. Quando morreu no exílio ainda devia
dinheiro. Às vésperas da primeira viagem à Europa, em 1871, o deputado
Teixeira Jr. propôs que a Câmara votasse uma verba de dois mil contos de ajuda de custo. D. Pedro aborreceu-se e respondeu: “Respeitem
o desinteresse com que sempre tenho servido e servirei a nação” (p.
145). Anos antes, em 1867, durante a Guerra do Paraguai, repassara 25%
de sua dotação ao Tesouro para financiamento do conflito, no que foi
acompanhado pela imperatriz. Ao final da guerra, rejeitou os 36 contos
que a Câmara votou com a finalidade de ser construído monumento em
sua homenagem. Recusou a mesma proposta feita pelos comerciantes
da Praça do Rio de Janeiro, sugerindo que o dinheiro fosse aplicado na
construção de escolas, como de fato foi feito.
Não só poupava o dinheiro público como gastava boa parte da dotação em doações feitas a pessoas e instituições durante as viagens pelo
país. Concedeu 151 pensões, hoje chamadas de bolsas de estudo, no Brasil e no exterior, a artistas, cientistas, inventores e outras pessoas, 15 das
quais mulheres. Uma das mulheres, Maria Augusta Generoso Estrela,
formou-se em medicina em Nova York e clinicou no Rio de Janeiro.
O bolsinho imperial era a Capes e o CNPq da época.
Poderia ter citado também como marca do republicanismo, desde
os tempos de Roma, a valorização da liberdade. Aí também o imperador não destoou. Foi constante defensor da liberdade de imprensa.
No diário de 1861 já anotara: “A tribuna e a imprensa são os melhores informantes do monarca” (p. 79). A imprensa, segundo ele, devia
controlar-se a si mesma pelo contraste das opiniões. Criticava os ministros por financiarem jornalistas e insistia na criação de um jornal
oficial para divulgar assuntos do governo. Nem mesmo reagia a ataques
a sua vida pessoal, para a irritação de ministros e da condessa de Barral.
O caso mais explorado foi o do roubo das joias imperiais em 1882,
o único escândalo a atingir sua vida pessoal durante todo o reinado.
Nem sequer mandou processar os jornalistas que o tinham agredido,
entre os quais os republicanos José do Patrocínio e Raul Pompeia. No
Brasil de hoje, nenhum deles escaparia a processo por injúria e difamação. Nada aconteceu também ao republicano jacobino Silva Jardim que,
em 1888, saiu pelo Brasil pregando o assassinato do conde d’Eu. Tal
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comportamento seria crime em qualquer país democrático. Sua defesa
da liberdade foi reconhecida pelo republicano José Veríssimo que, por
ocasião da morte do monarca, escreveu que em seu governo “Todos
pensávamos como queríamos e dizíamos o que pensávamos. Eu não sei
que maior elogio se possa fazer a um estadista” (p. 241).
Uma última característica que aproxima d. Pedro do etos republicano é o amor à pátria. Suas manifestações nesse sentido lembram o texto
de Frei Caneca. O imperador foi criado no palácio de São Cristóvão,
isolado de tudo e de todos. Por alguma razão, no entanto, desenvolveu
autêntica devoção ao país, à defesa de seus interesses e de sua honra.
A devoção manifestou-se, sobretudo, durante os conflitos internacionais. O primeiro foi contra Rosas, em 1852, o segundo, em 1863, envolveu o representante inglês no Rio de Janeiro, Douglas Christie. Quando
12 navios mercantes brasileiros foram apreendidos pela esquadra inglesa,
o imperador misturou-se ao povo nas ruas exigindo a liberação dos
navios para negociar um acordo. Até o sempre contido Machado de
Assis entrou na briga, publicando versos patrióticos: “Brasileiros! Haja
um brado/ Nesta terra do Brasil:/Antes a morte de honrado/ Do que
a vida infame e vil” (p. 105). Christie voltou atrás e o Brasil rompeu relação com a maior potência do mundo. Tudo foi meio quixotesco, mas
revelou o ciúme do imperador pela honra do país.
O teste maior de sua preocupação com a honra do Brasil foi a Guerra
da Tríplice Aliança contra o Paraguai. D. Pedro era um notório pacifista, mas na Guerra insistiu no cumprimento dos termos do Tratado
da Tríplice Aliança que exigia a total derrota de Lopez e sua saída do
país. Recusou todas as propostas de negociação. Para ele, a agressão de
Lopez fora um atentado à honra do Brasil e esta honra tinha que ser
vingada. Foi tão grande sua dedicação ao esforço de guerra que, ao final
do conflito, quando completava apenas 45 anos, já parecia um ancião
graças aos precoces cabelos brancos. No exílio, demonstrou, pela última
vez, o amor ao país. Apesar de ter sido deposto, não permitia críticas
ao governo que o depusera num golpe militar. Em um dos sonetos que
escreveu por essa época, citou os versos famosos de Antônio Ferreira:
E só aspiro a dizer, como ninguém
À minha pátria amei e à minha gente.
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 O republicano Euclides da Cunha
Nascido há 150 anos, Euclides da Cunha, filho de simples guarda-livros, teve também infância infeliz: órfão de mãe aos três anos, foi
criado por tios. Sem recursos para custear a educação, recorreu à escola pública. Matriculou-se na Escola Politécnica, de onde se transferiu
para a Escola Militar, que tinha sobre a primeira a vantagem de fornecer alojamento e pagar um modesto soldo aos cadetes. A escolha não
foi por vocação, pois nunca manifestou simpatia pela vida castrense
com a qual se considerava “moralmente incompatível”. Matriculou-se
em 1886, aos 20 anos de idade, e por dez anos viveu entre militares,
em constante atrito com a instituição. A Escola, no entanto, fez sua
cabeça. Lá absorveu o cientificismo oitocentista de Comte, Spencer,
Darwin, Haeckel e também o gosto pelas letras. Sobretudo, viu-se
envolvido na atmosfera de intenso debate político em torno dos temas da abolição e da república. No que se refere à última, havia na
Escola, desde 1878, um clube republicano. Pressionando pelos alunos,
Benjamin Constant, seu professor republicano e positivista, assumiu
a liderança do movimento. Euclides tornou-se adepto fanático da república. Veio daí o episódio tragicômico de 4 de novembro de 1888,
quando, em protesto contra os colegas que não tinham cumprido o
trato de dar vivas à república por ocasião da visita à Escola do ministro da Guerra, tentou quebrar o sabre e, sem o conseguir, atirou-o ao
chão. O senador Silveira Martins, presente à cena, disse que o moço
parecia uma pilha elétrica de tão nervoso.
Excluído do Exército por incapacidade física (não ter sido acusado
de insubordinação foi sem dúvida uma generosidade do ministro da
Guerra), estava de volta no ano seguinte, após a Proclamação, como
uma espécie de herói republicano. Em 1890, casou-se com Ana Ribeiro,
filha do major Sólon, um dos protagonistas do 15 de Novembro. No
primeiro encontro dos dois, Ana o achou um tipinho esquisitinho e
muito feio, mas impressionou-se com seu olhar fulgurante. Em 1894,
teve o primeiro atrito com o novo regime ao protestar contra as violências do governo de Floriano Peixoto contra os derrotados da Revolta da
Armada. Como punição, foi transferido para Campanha, aqui perto de
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Poços de Caldas. Dois anos depois, contra a vontade do sogro, deixou o Exército, foi fazendeiro por
uns meses e, por fim, tornou-se engenheiro do estado de São Paulo. Em 1897, presenciou a tragédia
de Canudos, que de início julgara ser um complô
contra a República, mas que, ao final, lhe pareceu
um crime da República.
A melhor maneira de seguir sua relação tumultuada – o que não era
tumultuado em Euclides? – com a República é ler sua correspondência
ativa, cuja última consolidação foi feita por Walnice Nogueira Galvão e
Osvaldo Galotti, e cobre o período que vai de 14 de junho de 1890 até
12 de agosto de 1909, três dias antes de seu assassinato.8 As cartas são
um autorretrato sincero que lembra os que saíram do pincel de van
Gogh, cheios de linhas tortuosas e cores atormentadas. A correspondência não cobre os anos do republicanismo rubro do cadete Euclides,
mas permite seguir sua evolução posterior.
Já em 1890, em carta ao pai, revela desapontamento com a especulação financeira do Encilhamento e com seu admirado mestre Benjamin
Constant, envolvido em práticas de filhotismo político. Até 1897, isto
é, até a experiência de Canudos, mantém a crença na República como
valor e princípio, mas já aliada à descrença em seus representantes. Em
carta a João Luís, de 1º. de abril de 1897, antes de partir para Canudos,
fala da “débâcle material de tudo neste país” e desabafa: “Nunca supus que fôssemos passíveis de desastres desta ordem. NUNCA! [sic]”
(p. 105). Segue dizendo que os quadros da República lembram os do
Baixo Império, e que está descrente da terra “depois da vasta série de
escândalos de toda sorte com que ela tem desmoralizado a História!”.
A data, repito, é 1897... Restava-lhe, no entanto, a crença “na vitalidade
de um princípio. A República é imortal”.
Depois de Canudos, já fala em república hilariante, em bandalheira sistematizada e chega mesmo a admitir uma monarquia guerreira e
8 Ver Walnice
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atrevida. A política em geral é vista como “grande conspiração contra
o caráter nacional”. A partir daí, o desencanto se estende ao país como
um todo. A carreira diplomática, escreve a Oliveira Lima, é boa porque
é uma carreira para fora do país.
Mas o amor à pátria permanece intocado. Quer servi-la, no entanto, como anônimo engenheiro em Campanha, sua Tebaida mineira, em
Lorena, na Amazônia como demarcador de fronteiras, no Itamarati,
desenhando mapas a pedido do barão do Rio Branco, o único brasileiro
a merecer até o fim sua admiração incondicional. O amor à pátria leva-o
à emoção quando recebe o apoio do monarquista Afonso Celso, autor
de “Porque me ufano de meu país”, por ocasião de sua candidatura à
Academia Brasileira de Letras em 1903. O amor à terra os unia. A mesma
emoção avassala-o ao tomar posse no IHGB, no mesmo ano, cercado
de velhinhos representantes de um Brasil “velho e bom”, em sua expressão. Foi o único momento da vida em que confessa não ter contido as
lágrimas.
Romântico incorrigível, cavaleiro andante da honra, da justiça,
do amor à pátria, da República, teve todos os seus sonhos desfeitos.
O imperador morreu exilado aos 66 anos, ele morreu assassinado aos 43.
Não havia lugar para eles na terra que tanto amavam.

 Pedro d’Alcântara e Euclides da Cunha
Espero ter ficado claro que não aproximei d. Pedro e Euclides da
Cunha arbitrariamente, apenas para agradar à Gisele e ao Dr. Rodrigo. Ambos, de fato, d. Pedro e Euclides, estavam imbuídos dos
valores associados ao republicanismo, como os defini, quais sejam, a
preocupação com o bem coletivo, com a gestão honesta e eficaz dos
dinheiros públicos, o amor à pátria, e à liberdade, à igualdade perante
a lei. D. Pedro não perseguiu ninguém, não cortejou ninguém, não
comprou ou subornou ninguém, nem mesmo defendeu a Monarquia.
Parecia querer dizer, parodiando a frase atribuída a Luís XV, Après moi
la République. Considerava a monarquia como um período de amadurecimento da população, de avanço da civilização que preparasse o caminho para a república. Sua atitude refletia-se na imagem pública do
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regime, sobretudo aos olhos de estrangeiros. Quando caiu a monarquia, o presidente da Venezuela (como o mundo dá voltas!) observou:
“Foi-se a única República da América”, referindo-se, naturalmente, à
América Ibérica. O poeta cubano (mais voltas do mundo!) escreveu,
em nome do imperador, um adeus ao Brasil em que figuravam os versos: “Y aúnque llevé en la fronte una corona/ Yo he sido tu primer
republicano!”(p. 210).
O destino não concedeu a Euclides tempo e oportunidade para melhor avaliar a República que tão ardentemente desejara e por que tanto
lutara. No breve tempo que lhe foi dado, como se pode depreender de
suas cartas, não gostou do que viu e identificou-se com aqueles que,
com Saldanha Marinho, lamentavam: “Esta não é a República de meus
sonhos”. Aprendeu com outros republicanos idealistas que uma coisa
eram os valores, o ideal do republicanismo como governo virtuoso e
dedicação à pátria, outra eram as condições sociais do país que inviabilizavam a realização de tais valores. Uma coisa era o regime republicano
sonhado pelos propagandistas, outra era o regime republicano possível
em nossas condições.
Concluo trazendo o tema para os dias de hoje quando, mais uma vez,
nos perguntamos angustiados pelo conteúdo republicano de nossa República. O que vemos refletido no comportamento de nossos homens
públicos e empresários e, até mesmo da população em geral, é a própria negação dos valores republicanos, é a busca do interesse particular,
com frequência à custa do dinheiro público do contribuinte. O espírito
republicano ainda não visitou nossa República e é de se perguntar se
algum dia o fará. Fico a imaginar um encontro póstumo de d. Pedro e
Euclides aqui na Flipoços, no vestíbulo do Hotel Minas Gerais, Euclides convidado por Gisele, d. Pedro pelo Dr. Rodrigo.
“D. Pedro: – Senhor Euclides, como tem passado?
Euclides: – Ultimamente mais tranquilo, Senhor d. Pedro.
D. Pedro: – Estive aqui em 1886. Mas a correria não me permitiu
conhecer melhor a cidade.
Euclides: – Pois, morei aqui perto, em Campanha, cidade adorável
que chamei de minha Tebaida mineira. Também não longe daqui escrevi
meu livro Os sertões.
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D. Pedro: – Já sei, já sei. Mas, regressando pela primeira vez ao país,
após o exílio, confesso, Senhor Euclides, que esperava mais da República que me derrubou e baniu.
Euclides: – Senhor d. Pedro, como sabe, contribuí para a derrubada
da Monarquia e para seu exílio. Mas também confesso que esta continua não sendo a República de meus sonhos.
D. Pedro: – Pois, então, Sr. Euclides, vamos ao que importa: conversemos sobre seu livro”.
E a discutir Os sertões ficariam até que Giselle os convocasse para o
jantar. Notando que a interrupção desagradava a d. Pedro e conhecedora de suas preferências culinárias, ela acrescentaria:
“– Mandei preparar-lhe uma canja de galinha à mineira.”
D. Pedro hesitaria por um momento; depois, voltando-se para Euclides, se renderia:
“– Senhor Euclides, em se tratando de canja de galinha, confesso
que, ao contrário de seu sertanejo, sou antes de tudo um fraco. Vamos
a ela.”
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úsica e poesia são artes intrinsecamente relacionadas, pois o fenômeno da música pura, sem o
casamento com a palavra cantada, é uma manifestação relativamente recente na história da música do Ocidente.
Somente a partir de 1600 começaram a surgir gêneros musicais
puramente instrumentais, como a Toccata, a Sonata, o Concerto e a Suíte. Desde os primórdios da música ocidental, com
o canto gregoriano, passando pelas canções dos trovadores,
pelos gêneros musicais da Missa, do Moteto, do Madrigal e
da Ópera, toda a música até então era palavra cantada: poesia, textos religiosos, libretos. Os instrumentos musicais eram
apenas coadjuvantes e davam suporte ao embelezamento dessa
palavra cantada.
Neste ensaio discutiremos a interface música-poesia sob
a lente de um tópico rico e atual, e que diz respeito à modernidade e à pós-modernidade: o conceito de intertextualidade em literatura e música. Desde a publicação de escritos
influentes de Barthes, como A Morte do Autor de 1968, ou S/Z
de 1970, no qual ele faz uma análise estruturalista da novela
Sarrasine de Balzac, encontrando nela diversas “vozes”, o conceito da morte da voz autoral individual tem sido discutido.
Não entraremos no mérito do quão questionável é essa ideia
quando expressa em sua forma radical. Porém, nos interessa o

Compositor,
regente e
pianista, autor
de obras
como Toronubá
e Abertura
Brasil 2012, e
reconhecido
como um dos
mais inventivos
compositores
brasileiros.
Paralelamente
às suas
atividades
artísticas, atua
como docente
no Curso de
Música da
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul.

164

Dimitri Cervo

conceito de intertextualidade que derivou dessas especulações. A partir
de ideias de Saussure, Bakhtin e Barthes, Julia Kristeva criou o termo
“intertextualidade” em seus escritos no final dos anos 1960. Segundo a
autora, um texto é “uma permutação de textos, uma intertextualidade:
no espaço de um texto, diversas proposições, tomadas de outros textos,
interceptam-se e neutralizam-se umas às outras.” (KRISTEVA, 1969, p. 1)
Influência e intertextualidade são fenômenos onipresentes na história da música, da literatura e das demais artes. Mas somente a partir da
década de 1980 surgiu na musicologia ocidental um viés de interpretação, de análise e de crítica musical, que faz da intertextualidade o centro
de suas premissas. As ideias centrais que originaram os estudos da intertextualidade em música foram lançadas no livro The Anxiety of Influence:
A Theory of Poetry, de Harold Bloom, publicado em 1973. Nesse influente
texto de crítica literária, o autor lança uma teoria para uma melhor
compreensão da influência poética, propondo arquétipos através das
quais o poeta iniciante entra em uma luta psicológica com o precursor.
Segundo Bloom, o artista principiante utiliza-se de algum tipo de desvio do precursor para abrir um espaço criativo para si próprio. Bloom
codificou esses desvios em seis razões revisionárias (revisionary ratios): Clinamen (leitura distorcida do precursor); Tessera (completude e antítese do
precursor); Kenosis (movimento de descontinuidade em relação ao precursor); Daemonização (movimento em direção a um Contra – Sublime
personalizado em relação ao Sublime do precursor); Askesis (separação
do precursor); Apophrades (retorno dos mortos, como se o próprio autor
posterior houvesse criado a obra do precursor). Cabe ressaltar que a teoria de Bloom associa cada um desses tropos com mecanismos de defesa
Freudianos. (BLOOM, [1973] 2002, p. 64-65)
Kevin Korsyn adaptou essas razões revisionárias à análise musical
intertextual em um brilhante artigo em que discute um caso pontual de
intertextualidade entre obras de Brahms e Chopin, demonstrando que
a teoria de Bloom “oferece insights únicos sobre a imaginação criativa,
insights fortes o suficiente para sobreviverem quando transplantados dos
domínios poéticos para os musicais”. (KORSYN, 1991, p. 7)
Joseph Straus, também inspirado em Bloom, codificou um aparato conceitual de oito técnicas composicionais, ou categorias de
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manipulação de parâmetros sonoros, através das quais os compositores da primeira metade do século XX recriaram a música do passado.
(Straus, 1990, p. 17-19). Mas Straus não está interessado em casar as
razões revisionárias de Bloom com análogos musicais, nem de associá-las com a psicologia Freudiana, que tão ricamente auxilia a prática
analítica de Bloom. As análises intertextuais de Straus permanecem
em sua maior parte no nível sintático, ao propor esses oito tropos
musicais para descrever maneiras pelas quais compositores como Stravinsky, Schoenberg, Berg, Webern e Bartók transformam a sua herança tonal, embora Straus retenha a noção de Bloom de que textos
transformam outros textos como uma maneira de abrir espaço em um
cânone superpopuloso.
Enquanto Bloom categoriza a influência apenas como angústia,
Straus oferece um modelo tripartite, que apresenta uma visão mais holística sobre o tópico. Ele vê três principais categorias de influência e as
define como: Influência como imaturidade; quando um jovem compositor utiliza elementos de estilo ou estruturas musicais fortemente identificadas com algum professor ou compositor mais velho, emulando um
mestre anterior; Influência como generosidade, teoria que descende de
T. S. Eliot, e em música é corroborada por ideias de Charles Rosen e
Leonard Meyer, onde a influência artística é vista como enriquecedora
para um artista, fortalecendo sua posição na tradição; Influência como
ansiedade, que tem em Bloom o seu maior defensor, e que parte da visão
de que o jovem artista situa-se em uma relação Edipiana com o precursor, realizando o assassinato simbólico através de algum tipo de leitura
distorcida do precursor. (Ibid, p. 9-14)
O estudo da influência e da intertextualidade em música é um campo recente de estudos, com cerca de três décadas de desenvolvimento na
musicologia ocidental, e tem se revelado uma importante tendência da
análise musical nos dias atuais, principalmente como uma ferramenta
para ampliar o escopo do entendimento da música de concerto criada
nos séculos XX e XXI, cujos processos composicionais são permeados por fenômenos intertextuais, muitas vezes protagonizados pelos
criadores de forma consciente e intencional. Com o advento da sociedade informatizada, caracterizada pela alta velocidade na troca de
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informações, que dispõe virtualmente grande parte do acervo cultural
e musical da humanidade, é natural que artistas criadores absorvam um
leque enorme de influências e que as relações intertextuais tornem-se
uma espécie de modus operandi da arte contemporânea. Segundo Taruskin,
quando o que Bloom toma como ansiedade da influência, paradigma
essencialmente moderno, se transforma em aquiescência desapegada em
relação às fontes de influência, o pós-modernismo começa. (TARUSKIN,
2010, p. 435)
Na musicologia brasileira, as primeiras publicações sobre intertextualidade em música foram realizadas a partir dos anos 2000, sendo a
maior parte desses trabalhos focados na música brasileira. No Brasil,
compositores de visibilidade se valeram, ou têm se valido, de relações
intertextuais de forma significativa em suas criações, gerando um elo
orgânico entre a intertextualidade como paradigma analítico e a prática
composicional.
A definição de intertextualidade é um tanto ampla, e críticos têm
demonstrado pouca concordância quanto a uma definição precisa. Para
alguns, como Kristeva, a intertextualidade situa-se no próprio texto,
e dentro desses limites muito tipos de textos interagem. Para outros,
como Bloom, a intertextualidade dá-se em um espaço crítico fora do
texto, no qual o crítico compara dois ou mais textos. Uma distinção
precisa ser feita entre influência e intertextualidade, pois influência implica um posicionamento histórico da obra em seu tempo e origem, enquanto intertextualidade implica uma noção mais geral de cruzamento
de textos que pode inclusive envolver reversão histórica, pois no caso
do criador somente os textos antigos podem afetar a nova criação, mas
no caso do receptor, a percepção de textos recentes pode afetar a sua
percepção de textos passados. (KLEIN, 2005, p. 4-12)
Em música, no momento em que abandonamos o conceito de obras
musicais como entidades fechadas, a distinção do que está dentro ou
fora da obra se quebra e as obras tornam-se canais de forças intertex
tuais. Como coloca Klein, “uma estrutura musical é um evento relacional entre textos. Uma estrutura musical é uma intertextualidade”(Ibid, p.
31). Assim a abordagem intertextual assume que obras musicais não têm
significado apenas dentro delas mesmas, mas que também adquirem
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significado através de uma ampla relação com um
grande universo de outras obras.
Segundo Robert Hatten, ao consideramos obras
musicais como textos, podemos encontrar relações
análogas. Em seu modelo para aplicabilidade em música, o autor distingue dois tipos de intertextualidade
que ele denomina estilística e estratégica. Por intertextualidade estilística ele entende aquela de origem
“anônima”, que se relaciona ao estilo de um grande número de obras.
Por intertextualidade estratégica, Hatten entende aquela que engloba o
que ele considera temático em uma obra musical, uma intertextualidade
pontual entre uma obra e outra. (HATTEN, 1985, pp. 69-70)
Exemplificando, quando um compositor utiliza em uma obra uma
cadência harmônica conclusiva, ou ornamentos como o trinado e o
mordente, milhares de outras obras apresentam esses mesmos recursos,
ou figuras de linguagem musical. Assim essa é uma intertextualidade
ampla (segundo Hatten, anônima), que se refere a um código estilístico
utilizado por um grande número de compositores em um grande corpus
de repertório. Porém, podemos ter uma intertextualidade pontual (temática) de obra para obra. Por exemplo, quando Dvorak, no III movimento (Scherzo) de sua Sinfonia n.o 9, faz uma alusão direta ao motivo
inicial do II mov. (Scherzo) da Sinfonia n.o 9 de Beethoven, ou quando
Mozart na abertura da ópera A Flauta Mágica utiliza um tema oriundo
da Sonata n.o 13 para piano, em Sib M, de Clementi, ou ainda, quando
Villa-Lobos cita o tema da Oferenda Musical, de Bach, logo no início do
I movimento da sua Bachianas Brasileiras n.o 4.
Como ilustração musical desse ensaio, faremos considerações com
viés intertextual sobre a obra Renova-te, de nossa autoria, para Coro e
Orquestra de Cordas, cujo texto musicado é o Cântico XIII, de Cecília
Meireles (1901-1964). A série dos 26 Cânticos foi criada na juventude da
autora, nos anos 1920, mas foi publicada somente postumamente, em
1981. Nesses poemas, Cecília Meireles evoca o misticismo e o transcendentalismo, como evidencia o Cântico XIII.
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Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.
Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.
A criação da música, para coro a cappella, foi inspirada pelo impacto e
a força poética do poema, e deu-se em uma auspiciosa semana de junho
de 1995. Em 2010, devido à oportunidade de execução pelo excelente
efetivo vocal e instrumental da Camerata Antiqua de Curitiba, a obra
foi recriada para coro com acompanhamento de Orquestra de Cordas.
A estreia dessa versão deu-se em Curitiba, em 14 de janeiro de 2011, sob
a regência de Wagner Polistchuk. Essa nova versão da obra possui uma
seção inicial inteiramente nova, na qual se destaca um violino solo, que
alude às principais ideias musicais da peça. Aqueles que quiserem acompanhar as considerações que faremos logo a seguir sobre Renova-te, poderão acessar o texto musical e o texto do poema no endereço https://
www.youtube.com/watch?v=oHS6F-84gf0 no Youtube, de acordo com
a minutagem indicada no texto.
Calcado na intertextualidade, o processo composicional dialoga com
a música da Renascença e do Barroco, sendo os procedimentos contrapontísticos e harmônicos colocados a serviço da expressividade máxima
do texto. O tipo de fenômeno intertextual que temos em Renova-te é
aquele definido por Hatten como estilístico, pois nessa obra fazemos
referências a procedimentos composicionais de compositores renascentistas e barrocos, sem tomar como referência aspectos temáticos de alguma composição específica.
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A obra inicia com uma introdução instrumental (0:00 a 2:12), que tem
por base um baixo ostinato (baixo que se repete) descendente, típico do
barroco (Dó, Si b, Lá b, Sol). Logo a seguir, o baixo sofre uma variação,
mantendo a sua estrutura, e tem início uma progressão harmônica por ciclo de quintas (Dó m – Fá m – Si b – Mi b – Lá b – Ré dim. – Sol – Dó
m), um procedimento harmônico amplamente disseminado na música
barroca. Por cima desse acompanhamento, o violino solo realiza melodias
que aludem às melodias que serão cantadas mais adiante pelo coro.
Após o término do solo de violino tem início a seção A (2:13 a
3:05), com o verso “Renova-te.” O verso é introduzido com imitação
em sequência nas quatro vozes e faz referência à prática renascentista
de introduzir um texto através de pontos imitação, tal como encontrada em obras de Palestrina e Lassus. No trecho em questão, o contraponto é consideravelmente distinto daquele desses compositores,
e chama atenção a dissonância Fá – Sol entre baixo e tenor, logo na
primeira entrada. Na continuação da seção A (2:36), temos a exposição dos dois primeiros versos do poema, agora com o baixo ostinato
transposto para Mi b.
Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Na seção B (3:06 a 3:28) os versos 3 e 4 são musicados:
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Aqui, o procedimento usado é o fugato no estilo Barroco, um sujeito
com imitação literal nas vozes de tenor e soprano acompanhado de um
contrassujeito. Porém, logo em 3:14 o processo imitativo é abandonado,
e o emprego de quintas paralelas dá uma aura de estranheza à seção,
pois quintas paralelas não eram utilizadas ou aceitas na prática barroca.
Esse procedimento alude ao organum paralelo do século IX, ou mesmo
a procedimentos modernos, onde quintas paralelas são usadas como
recurso legítimo. Ao introduzir um amplo trecho baseado em quintas
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paralelas, temos um momento de surpresa e contraste, uma súbita quebra com as referências intertextuais prévias.
Na seção C (3:29 a 4:28) temos os versos 5 a 8 musicados:
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado
Para se esquecerem de colher.
Aqui as vozes femininas cantam o verso 5 em uma melodia em terças,
em dinâmica pianissimo, acompanhadas pelas vozes graves em quintas paralelas. Para o verso 6 também são utilizadas terças, mas que enfatizam a
melodia principal em dinâmica forte, gerando uma textura contrastante.
Esse processo de pergunta e resposta, intertexto amplo com a retórica
barroca, é repetido com os versos 7 e 8, e a seção C é subdividida em
quatro mini seções: a-b-a-b.
Após a seção C temos o retorno literal da seção A (4:29 a 5:22), mas
com um novo texto, o dos versos 9 a 13. Nesse ponto, completa-se a
exposição dos 13 versos do poema.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.
Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.
A seção D (5:23 a 6:30), que vem a seguir, intensifica os elementos prévios. O tema do fugato da seção B é reapresentado, mas logo
no começo da reexposição tem início um desenvolvimento imitativo,
tendo como motivo as sete primeiras notas do tema. Uma grande seção
contrapontística é consumada com referências estilísticas à música de
Bach.1 Essa seção conclui com um acorde de dominante, que prepara o
1O

que leva Carlos Andre Testai a dizer que Renova-te “inspira-se na escrita barroca de Johann Sebastian
Bach, ao mesmo tempo em que traz a marca de sua brasilidade, tal qual Villa-Lobos em suas obras
Bachianas Brasileiras.” (https://www.youtube.com/watch?v=3Pr2zCpKQS8)
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retorno da seção A. A seção A é então reapresentada na íntegra (6:31 a
7:23), mas agora quebrando a sequência original dos versos, reiterando
os versos 1 e 2 e 9 a 13.
Por fim, temos a grande seção que conclui a obra (7:24 a 9:20), na
qual fragmentos do poema são superpostos em vozes distintas: “Renova-te” e “Renasce”, nas vozes femininas, e “Multiplica os teus olhos” e
“Multiplica os braços”, nas vozes masculinas. Esse processo se repete
logo adiante, atingindo uma grande força expressiva, e, a partir daí, os
cinco versos finais do poema são reiterados de forma a acumular energia,
levando a obra a um desfecho grandioso. Musicalmente, a seção final
tem elementos temáticos oriundos da seção A e B, uma síntese temática
por superposição, aludindo à seção de desenvolvimento de uma forma
sonata, procedimento já do estilo clássico, onde dois temas interagem.
A forma total da obra é: Introdução-A-B-C-A-D-A-Final. Essa é
uma forma única, advinda de uma necessidade intrínseca, emanada da
nossa percepção da estrutura do poema. Embora essa estrutura formal não coincida com uma forma musical tradicional, como a forma
binária, ternária, forma sonata, dentre outras, podemos ver nela uma
proximidade com a forma rondó (geralmente A-B-A-C-A-B-A), pois a
seção A retorna duas vezes após episódios diversos, funcionando como
uma espécie de refrão.
Através dessas reflexões sobre o processo criativo na obra Renova-te, que alinham os conceitos de intertextualidade em literatura e música, e mesmo sugerem uma atitude pós-moderna na própria premissa
analítica intertextual, pretendemos modelar ideias sobre o conceito de
intertextualidade aplicado à música, assim como ampliar o leque conceitual para um melhor entendimento desses tópicos, proporcionando
uma fruição reflexiva dessas duas formas de arte tão umbilicalmente
relacionadas: música e poesia.
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Educação no embalo
da música
Ar nal d o Ni s k i er

Q

uando se fala em Educação, muitos pensam somente
no âmbito escolar, reduzindo o assunto a um período que normalmente fica situado entre os anos
de estudo vividos por uma determinada pessoa. Ocorre uma
tentativa de transformar todo um processo natural e gradual,
num simples limite específico (espaço físico), que denominamos sala de aula. O processo educativo, porém, vai muito
além. Educar é conhecer o mundo, aprender a convivência em
sociedade, englobando tanto ensinar como aprender.
O processo educativo é materializado numa série de habilidades e valores que ocasionam mudanças intelectuais, emocionais e sociais. De acordo com o grau de sensibilização alcan
çado, esses valores podem durar toda a vida ou apenas um
determinado período de tempo.
A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização sistemática entre o som e o silêncio, presente em todas as culturas nas mais diversas situações.
Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na
Grécia antiga, era considerada fundamental para a formação
dos futuros cidadãos.
Educação é muito mais do que um período, uma etapa,
uma tarefa, ou uma fase. Trata-se de um processo em que o ser
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humano deve procurar trilhar o caminho do amadurecimento integral,
numa dinâmica que precisa ser buscada durante toda a existência. Não
por acaso, a nomenclatura que alguns gregos atribuíram a “professor”
foi Ephorus (que, no idioma antigo, significa farol que irradia LUZ para
todos os lados). No latim, a palavra correspondente para designar “professor” é magister, que significa “tirar de dentro para fora”. Educar, portanto, é iluminar a vida através da luz do conhecimento, que deve brotar
de dentro do aluno para fora de sua existência.

 Notas e números
Pesquisas da neurociência dos últimos dez anos fizeram descobertas
significativas no processo cerebral. A matemática e a música têm muito
mais itens em comum do que somente a consoante inicial. A linguagem
das duas é universal. Não importa se no Brasil ou na China, na Antiguidade ou na contemporaneidade: o raciocínio é o mesmo tanto para
os sistemas numéricos quanto para as escalas sonoras. Este é o fator
responsável por eternizar não só o teorema de Pitágoras, como também
as melodias harmônicas de Mozart e os acordes de Bach.
A música atua nos dois hemisférios do cérebro. O lado esquerdo, que
é mais lógico e sequencial, e o direito, que é holístico, intuitivo, criativo.
No processo musical os dois lados são trabalhados.
Um dos estímulos mais potentes para os circuitos do cérebro, além
de ajudar no raciocínio lógico-matemático, a música contribui para a
compreensão da linguagem, o desenvolvimento da comunicação, a percepção de sons sutis e para o aprimoramento de outras habilidades.
As melhores lembranças que tenho da minha primeira escola – o
Instituto de Educação, na Tijuca – se relacionam com a música. Eu devia ter entre 4 e 5 anos, quando minha primeira professora, D. Paulina,
promovia um inesquecível momento de repouso para acalmar os alunos.
Deitávamos todos em esteiras, ao som de música clássica. Até hoje a
melodia de Clair de Lune, de Débussy, não só me acalma como conforta
as saudades que tenho daquelas lembranças. Um detalhe curioso: quis
o destino que D. Paulina, anos mais tarde, viesse a ser a minha amada
sogra. Mas essa é outra história.
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Ao entrar em contato com a música, zonas importantes do corpo
físico e psíquico são acionadas – os sentidos, as emoções e a própria
mente. Por meio da música, a criança expressa emoções que não consegue materializar com palavras.
Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de escutar. A partir do
quinto mês de gestação, ele ouve as batidas do coração da mãe (além de
todos os outros barulhos do organismo) e reconhece a sua voz. E reage a
esses estímulos, virando a cabeça, chutando ou mexendo os braços, além
de ficar com o coração batendo mais rápido. É na fase fetal que se forma
a memória sonora das crianças, responsável por preparar o vínculo entre
mãe e filho depois do corte do cordão umbilical. Após o nascimento, as
músicas que acalentam e embalam o sono do bebê fortalecem a memória sonora nos pequenos e a relação com a mãe.
O bebê nasce, cresce, torna-se adulto e os sons continuam a provocar reações diversas. A música evoca memórias e pensamentos, provoca
sensações, emociona e movimenta os nossos afetos.
Desde os tempos mais remotos, o homem percebeu todo esse potencial. Usando os materiais que tinha à disposição (pedras, ossos, madeiras, o próprio corpo e a voz), ele foi combinando sons e silêncios das
mais diversas maneiras. Assim surgiu a música. Em sua origem, ela era
usada para venerar a natureza e os deuses e para conectar o ser humano
com forças maiores, envolvendo realidade, magia e crenças. Até hoje ela
é responsável pela criação dos mais diferentes sentidos e significados.
A música possibilita o desenvolvimento intelectual e a interação do
indivíduo no ambiente social, contribuindo diretamente para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo do aluno,
independente de sua faixa etária. Através dela é possível transmitir não
somente palavras, mas também sentimentos, ideias e ideais que podem
ganhar grandes repercussões didáticas, se bem direcionados.
O conhecimento intelectual de um aluno é resultado da interação
dele com o meio e não somente por si mesmo. As variantes socioculturais determinam a diversificação das metodologias didáticas aplicadas
no processo ensino-aprendizagem, mediado pelo educador.
Para o presidente do Instituto Cultural Cravo Albin, Ricardo Cravo
Albin, nada mais estimulante que a história da música popular do Brasil
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para definir as várias qualificações da alma do povo miscigênico que nós
somos: “Tanto as letras das músicas quanto a diversidade inebriante de
seus ritmos permitem a qualquer pessoa um mergulho em profundidade
na alma poliforme e descontraída, alegre ou romântica, cafuza ou mulata, simples ou por vezes mais sofisticada desta nossa “quase civilização
tão própria e original” que representa a nação. Nada mais eficaz do que
ensinar nas escolas municipais do país esta história. É fundamental que
se estabeleçam os parâmetros verdadeiros dessa riquíssima história, a de
seus míticos personagens e a dos seus principais gêneros musicais, que
rolam pelo espaço de dezenas de décadas a fio.”
Não é recente o ideário da utilização da mídia como instrumento educativo. Segundo o teórico Marshall McLuhan (1964), o rádio
“proporcionou a primeira experiência maciça de implosão eletrônica”,
permitindo que a voz humana chegasse às mais remotas regiões, permitindo, por conseguinte, ideários voltados à massificação da educação.
Cabe lembrar aqui de um programa educativo pioneiro surgido no
Brasil na década de 1970, o Projeto Minerva, que demonstrou a multifuncionalidade e a interdisciplinaridade do rádio, precursor de tantos
aparelhos eletrônicos com os quais hoje convivemos.
Batizado com o nome em homenagem à deusa grega da sabedoria, o Projeto Minerva determinava a transmissão de programação
educativa em caráter obrigatório, por todas as emissoras de rádio do
país. O foco principal era a educação de jovens e adultos, atendendo
aos níveis da educação básica. O rádio foi escolhido por ter um custo
mais baixo no que se referia à aquisição e manutenção de aparelhos
receptores, assim como pelo alcance e acessibilidade. O projeto foi
transmitido por 1.200 emissoras de rádio e 63 emissoras de televisão,
em rede nacional, sendo mantido até a década de 1980. Depois de
20 anos, o Projeto Minerva findou-se no governo Collor de Mello,
por motivos políticos e falta de visão do uso do rádio por parte de
responsáveis pelo MEC, que não o visualizavam como instrumento
eficiente para levar a educação a locais mais distantes. As principais
críticas do programa foram as de não responder à diversidade cultural
(costumes, sotaques, modo de vida) e nem às necessidades e interesses
de cada região do país.
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As rádios educativas brasileiras passam por um momento delicado.
Sem recursos suficientes e carentes de uma política que as auxilie, as
emissoras sofrem para colocar uma programação diferenciada e de qualidade no ar, o que torna desleal a concorrência com as estações comerciais na disputa por ouvintes.

 Conteúdo obrigatório
A partir de 2012, todas as escolas do Brasil tiveram que incluir o ensino de música em seus currículos. A exigência surgiu com a lei n.º 11.769,
sancionada em 18 de agosto de 2008, determinando que a música seria
conteúdo obrigatório em toda a Educação Básica. De acordo com o
Conselho Nacional de Educação, o objetivo não é formar músicos, mas
“desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos”.
Nas escolas, a música não passou a ser necessariamente uma disciplina exclusiva. Ela pode integrar o ensino de arte, por exemplo. A ideia é
trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Cada escola tem autonomia
para decidir como incluir a música nesse conteúdo, de acordo com seu
projeto político-pedagógico.
A modalidade de Ensino Musical a ser adotada é um dos grandes
desafios que as escolas vêm enfrentando. Deve ser realizado um ensino
musical tecnicista ou sensibilizador? Deve-se priorizar a voz, a formação instrumental ou a formação estético-musical dos alunos? Estas são
decisões fundamentais, pontos de partida para que a lei n.o 11.769 seja
cumprida. Há que se respeitar a diversidade musical e cultural do Brasil.

 O conceito clássico de educação
Na concepção tradicional de Educação, o aluno chegava à escola
com a “cabeça vazia”, cabendo aos educadores colocar-lhe um conjunto
de conhecimentos factuais e habilidades intelectuais, testando periodicamente a aquisição desses conhecimentos através de provas e exames.
As habilidades intelectuais mais valorizadas eram a linguística (capacidade de ler, compreender e escrever textos) e a lógico-matemática (capacidade de processar informação quantitativa). Este método apenas
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incentivava a memorização dos fatos e não as capacidades cognitivas,
tais como a interpretação e o julgamento crítico, ignorando os estilos
individuais de aprendizagem de cada aluno.
A ideia orientadora era moldar os alunos para o mundo fabril que
os esperava, usando técnicas semelhantes a uma linha de montagem:
salas de aula isoladas e limitadas em recursos; mesas e cadeiras alinhadas em filas; o professor desempenhando a função de dono e empregador principal do conhecimento. A apresentação da informação
era limitada aos livros-texto e ao quadro-negro, de uma forma linear
e sequencial.
Nesse modelo de educação, havia poucas oportunidades para a simulação de eventos naturais ou imaginários, tanto para aumentar a compreensão de conceitos complexos como para estimular a imaginação.

 O novo conceito de educação
O conceito anterior tornou-se incapaz de lidar com as constantes
mudanças com que a sociedade se depara. O aumento do volume de informação disponível ao cidadão comum, e em especial aos profissionais
que têm como parte do seu trabalho diário a tarefa de tomar decisões;
a dificuldade em lidar com sistemas com maior ou menor grau de integração e necessidade de fazer relacionamentos entre novos campos do
conhecimento antes isolados; o estabelecimento de novos padrões de
comportamento social; a migração do trabalho regular para o trabalho
em casa; a constante formação e reciclagem dos profissionais; a internacionalização do conhecimento etc.
Por todos esses motivos, a escola deve ser um espaço privilegiado,
rico em recursos que promovam a aprendizagem, num ambiente onde
os alunos possam construir os seus conhecimentos segundo os estilos
individuais os caracterizam. Os sistemas educacionais estão cada vez
mais interativos, dotados de apoio tecnológico, onde a motivação para
a aprendizagem surge no aluno. Cabe à escola capacitá-los. Nessa filosofia de educação, o professor deixa de ser um mero “passador de conhecimento”, tornando-se um guia, um conselheiro, um “farol de luz”
(Ephorus, como chamavam os gregos) na procura da informação.
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 Didática musical
É notável em uma sala de aula que a música utilizada como base curricular em diferentes disciplinas é de extrema importância, pois garante
um resgate do aluno com o conteúdo e seu educador. O simples fato de
ter uma música no ambiente escolar, enquanto são desenvolvidas explicações de conteúdos didáticos, já favorece um melhor comportamento
disciplinar por parte dos alunos. Vejamos alguns exemplos:
Creche – músicas para o aconchego
Cantaroladas pelos pais, as canções de ninar fazem parte das rotinas
da maioria das creches, ajudando a aproximar as crianças do educador. As brincadeiras com palmas, rodas e cirandas ajudam no desenvolvimento da percepção e atenção da criança desde cedo.
Pré-escola – cantigas de roda
As brincadeiras de roda desenvolvem os movimentos e a oralidade,
além de colaborar com a iniciação musical na pré-escola.
Educação básica
Explorando a habilidade para tocar instrumentos e dançar, os alunos
são levados a descobrir como as manifestações artísticas expressam
a cultura. O ambiente escolar deve estar repleto de repertórios musicais, principalmente com os sons da natureza e a relação de entendimento entre o barulho e o silêncio, elementos diferenciadores no
entendimento de uma música verdadeira.

 Letras de músicas para rotina da educação infantil
Algumas letras de músicas com ritmos conhecidos ajudam na rotina escolar:
Música para saída (melodia de Criança Feliz)
Criança feliz, feliz a cantar,
que pena que a aula já vai acabar!
Brinquedos guardados,
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mochila arrumada,
um beijo na tia,
tchau, tchau, criançada!
Ensinando a guardar o brinquedo
(música de Ciranda, cirandinha):
Está na hora de guardar
Não adianta reclamar
Está na hora de guardar
Vamos todos ajudar.
Para fazer a rodinha de conversa
Roda, roda, roda
Pé, pé, pé
Roda, roda, roda
Caranguejo peixe é?
Caranguejo não é peixe... caranguejo peixe é?
Caranguejo só é peixe na enchente da maré!
A música difunde o senso estético, promove a sociabilidade e a
expressividade, introduz o sentido de parceria e cooperação, além de
auxiliar o desenvolvimento motor, pois trabalha com a sincronia de
movimentos. O trabalho com música desenvolve as habilidades físico-cinestésica, espacial, lógico-matemática, verbal e musical.
A musicalização é capaz de combater a agressividade infantil e os
problemas de rejeição. O aprendizado da prática musical também favorece a condição do estudante com relação à criatividade. Através da
música, o estudante se torna mais criativo, aprende a improvisar, a ter
mais naturalidade e a lidar com conteúdos diversificados, o que acaba
favorecendo, de forma genérica, o aprendizado.
Para casar a musicalidade com a educação não é preciso utilizar, necessariamente, instrumentos. Dá para abusar da voz, da dança simples e
até mesmo de um movimento individual criado na hora. Referência no
assunto são as escolas da rede municipal de Franca, em São Paulo, onde
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o Projeto de Educação Musical existe desde 1994 (ou seja, muito antes
da lei n.o 11.769 entrar em vigor), as crianças não só ouvem música, como
a produzem, fazendo pequenos arranjos e tocando instrumentos como a
flauta doce e alguns de percussão. Elas também vivenciam a música, por
meio de trabalhos corporais que desenvolvem a atenção e a coordenação
motora. O objetivo não é a formação de músicos, mas desenvolver o espírito crítico, conhecer as raízes da música brasileira, despertar o gosto
musical, preservar nosso patrimônio e aumentar o repertório dos alunos.
Segundo dados da Associação Brasileira de Educação Musical
(ABEM), além de Franca, cidades como Vitória, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre, Natal, João Pessoa e Mogi das Cruzes são bons
exemplos da evolução em trabalhos com música nas escolas. Um caso
interessante é o de Pernambuco, onde as 400 escolas estaduais já possuem a disciplina de artes na grade curricular.

 Músicas que ensinam
“A E I O U dabliú, dabliú, na cartilha da Juju”. Quem já ouviu esse refrão
na voz de Margareth Menezes nem suspeita que tais palavras foram
extraídas da marchinha de carnaval composta em 1932 por Lamartine
Babo e Noel Rosa, na música “A.E.I.O.U – A Cartilha da Juju”.
A.E.I.O.U – A cartilha da Juju (Noel Rosa e Lamartine Babo)
Uma, duas, angolinhas
Finca o pé na pampulinha
Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar
A.E.I.O.U
Dabliú, dabliú
Na cartilha da Juju, Juju
A.E.I.O.U
Dabliú, dabliú
Na cartilha da Juju, Juju
A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever
Há dez anos na carti...lha
A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever
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Escreve sal com cê-cedilha!
Sabe conta de somar, sabe até multiplicar
Mas, na divisão se enras...ca
Outro dia fez um feio
Pois partindo um queijo ao meio
Quis me dar somente a casca!
Sabe História Natural, sabe História Universal
Mas não sabe Geografi...a
Pois com um cabo se atracando
Na bacia navegando, foi pra Ásia e teve azia.
De maneira bem-humorada, Lamartine Babo e Noel Rosa mostram
que, desde aquela época, havia uma preocupação com o sistema educacional no Brasil.
ABC do sertão (Luiz Gonzaga)
Lá no meu sertão pros caboclo lê
Têm que aprender um outro ABC
O jota é ji, o éle é lê
O ésse é si, mas o érre
Tem nome de rê
Até o ypsilon lá é pissilone
O eme é mê, o ene é nê
O efe é fê, o gê chama-se guê
Na escola é engraçado ouvir-se tanto “ê”
A, bê, cê, dê,
Fê, guê, lê, mê,
Nê, pê, quê, rê,
Tê, vê e zê.
Essa música foi composta em 1953. O grande Luiz Gonzaga, na década de 50, compôs a música “ABC do sertão”, em cuja letra ele expressa o
som autêntico do abecedário usado pelo povo nordestino. Foi a maneira
que ele encontrou para homenagear e mostrar para o Sul que os seus
conterrâneos tinham uma forma genuína – e não errada – de falar.
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 Movimento armorial
Quando se fala em valorização da cultura popular do Nordeste brasileiro não podemos deixar de citar o saudoso acadêmico Ariano Suassuna. Pretendendo realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes
populares da cultura do país, Suassuna fundou, na década de 1970, o
Movimento Armorial, com a colaboração de um grupo de artistas e
escritores da região Nordeste do Brasil e o apoio do Departamento
de Extensão Cultural da Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários da
Universidade Federal de Pernambuco.
Segundo Suassuna, sendo “Armorial” o conjunto de insígnias, brasões, estandartes e bandeiras de um povo, a heráldica é uma arte muito
popular. Desse modo, o nome adotado pelo Movimento, que surgiu em
oposição à invasão da cultura norte-americana no Brasil, significou o
desejo de ligação com essas heráldicas raízes culturais brasileiras.
O Movimento tem interesse pela pintura, música, literatura, cerâmica, dança, escultura, tapeçaria, arquitetura, teatro, gravura e cinema.
Uma grande importância é dada aos folhetos do romanceiro popular
nordestino, a chamada literatura de cordel, por achar que neles se encontram a fonte de uma arte e uma literatura que expressam as aspirações e o espírito do povo brasileiro, além de reunir três formas de arte:
as narrativas de sua poesia, a xilogravura, que ilustra suas capas e a música, através do canto dos seus versos, acompanhada por viola ou rabeca.
São também importantes para o Movimento Armorial os espetáculos populares do Nordeste, encenados ao ar livre, com personagens míticas, cantos, roupagens principescas feitas a partir de farrapos, músicas,
animais misteriosos como o boi e o cavalo-marinho do bumba meu boi.
O mamulengo ou teatro de bonecos nordestino também é uma fonte
de inspiração para o Movimento, que procura, além da dramaturgia, um
modo brasileiro de encenação e representação.

 Como dois e dois (Caetano Veloso)
Não se pode falar em composição da música popular brasileira sem
citar a obra de um de nossos mais respeitados artistas, desde a década
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de 60. Caetano Veloso já foi chamado pela crítica especializada, inclusive, de “aedo1 pós-moderno” . Em 2004, foi considerado um dos mais
produtivos músicos do mundo, tendo mais de 50 discos disponíveis e
canções em trilhas sonoras de diversos filmes.
Estudar as letras compostas por Caetano, além de um mergulho profundo nas estratégias de composições linguísticas, no emprego perfeito
das figuras de estilo, nos leva também à reflexão e revisão de nossa própria história.
Deslocando a melodia pop na direção do ativismo político, Caetano
Veloso sempre esteve comprometido com a conscientização social, refletindo em seu trabalho um conteúdo primorosamente entrelaçado com a
forma. Um bom exemplo disso é a música Como dois e dois, composta em
1971, na Inglaterra, onde o artista ficou exilado. Apenas para relembrar
a história, desde o início da carreira, Caetano demonstrou uma posição
política contestadora, sendo até confundido como um militante de esquerda, em 1964. Suas canções foram frequentemente censuradas neste
período, e algumas até banidas. Em 27 de dezembro de 1968, Veloso e
o parceiro Gilberto Gil foram presos, acusados de terem desrespeitado
o hino nacional e a bandeira brasileira. Em julho de 1969, após dois
shows de despedida no Teatro Castro Alves, Caetano e Gil partiram com
suas mulheres, respectivamente as irmãs Dedé e Sandra Gadelha, para o
exílio na Inglaterra.
Em setembro de 1970, Roberto Carlos recebeu de Londres uma fita
cassete com a canção Como dois e dois, cantada ao violão pelo próprio
Caetano Veloso. Trata-se de uma música de fácil comunicação, porém
com uma letra repleta de referências, diferente das demais canções do
Rei.
A música Como dois e dois, com uma sintaxe esfacelada que não permite certezas, apresenta movimentos contrários (digo/não digo, estou
longe/perto, falo/não falo...), numa linguagem infiltrada de paradoxos
e antíteses que refletem bem a instabilidade histórica da época, num primoroso casamento de forma e conteúdo. O discurso metafórico denuncia a censura, a falta de liberdade, a repressão dos tempos da ditadura.
1 aedo

= s.m., poeta grego da época primitiva, que cantava ou recitava com acompanhamento da lira.
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Numa irônica maneira de denunciar os “erros” do regime militar, o autor transgride também as regras da matemática, afirmando exatamente
o contrário: “Tudo certo como dois e dois são cinco...”
Caetano Veloso fez enorme sucesso no terceiro Festival de Música
Popular Brasileira, em outubro de 1967, juntamente com Gilberto Gil,
que interpretou Domingo no parque, classificada em segundo lugar. Era o
início do Tropicalismo, movimento que representou uma grande efervescência na MPB.
Quando você me ouvir cantar
Venha, não creia, eu não corro perigo
Digo, não digo, não ligo, deixo no ar
Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar
Tudo vai mal, tudo
Tudo é igual, quando eu canto e sou mudo
Mas eu não minto, não minto
Estou longe e perto
Sinto alegrias, tristezas e brinco
Meu amor,
Tudo em volta está deserto, tudo certo
Tudo certo como dois e dois são cinco
Quando você me ouvir chorar
Tente, não cante, não conte comigo
Falo, não calo, não falo, deixo sangrar
Algumas lágrimas bastam pra consolar.
Como dois e dois foi lançada por Roberto Carlos um ano depois, no
seu famoso álbum de 1971, o mesmo que trazia Debaixo dos caracóis de seus
cabelos, feita por Roberto e Erasmo para homenagear o amigo exilado,
em tom profético de uma possível volta dele ao país. As duas músicas
foram colocadas propositadamente na segunda faixa do disco em lados opostos, criando entre si uma conexão lógica. Segundo declarou na
época, Caetano compusera Como dois e dois pensando em Roberto Carlos.
Ele queria que o Rei fosse uma afirmação do Brasil. Era um modo de
explicitar o compromisso real dele.
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Atrás de palavras doces, as composições de Caetano Veloso escondem sempre um texto subliminar. Na música Força estranha, as intenções
do compositor também podem ser percebidas já no título. Caetano sugere algo que não está certo ou fora dos padrões convencionais:
Força estranha (Caetano Veloso)
Eu vi um menino correndo
Eu vi o tempo
Brincando ao redor do caminho daquele menino
Eu pus os meus pés no riacho
E acho que nunca os tirei
O sol ainda brilha na estrada
E eu nunca passei
Eu vi a mulher preparando
Outra pessoa
O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga
A vida é amiga da arte
É a parte que o sol me ensinou
O sol que atravessa essa estrada
Que nunca passou.
As três canções de Caetano Veloso que Roberto Carlos gravou (Como
dois e dois, Muito romântico e Força estranha), foram feitas especialmente para
ele, embora abordem temas não muito usuais no seu repertório, predominantemente romântico. Um dos melhores exemplos de como a
música do Rei costuma emocionar multidões, através da combinação
perfeita entre melodia e letra, é a recordista Emoções.
Emoções (Roberto Carlos)
Quando eu estou aqui
Eu vivo esse momento lindo
Olhando pra você
E as mesmas emoções
Sentindo...
São tantas já vividas
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São momentos
Que eu não me esqueci
Detalhes de uma vida
Histórias que eu contei aqui...
Amigos eu ganhei
Saudades eu senti partindo
E às vezes eu deixei
Você me ver chorar sorrindo...
Sei tudo que o amor
É capaz de me dar
Eu sei já sofri
Mas não deixo de amar
Se chorei ou se sorri
O importante
É que emoções eu vivi...
Vários foram os pensadores e filósofos que, desde a Grécia Antiga, postularam uma suposta dicotomia entre razão e emoção. Quando
Platão definiu como virtude a liberação e troca de todas as paixões,
prazeres e valores individuais pelo pensamento, considerado, por ele,
um valor universal e ligado à imutabilidade das formas eternas, e quando Descartes criou a tão conhecida e famosa afirmação na história da
filosofia – “Penso, logo existo” –, sugeriam a possibilidade de separação
entre razão e emoção ou, o que seria mais adequado, assumiram implicitamente uma hierarquia entre tais instâncias do raciocínio humano, em
que o pensamento tem valor de excelência.
Nessa mesma direção, Immanuel Kant, na obra Fundamentação da metafísica dos costumes (1786), advertiu sobre a impossibilidade do encontro
entre razão e felicidade, quando afirmou que “quanto mais uma razão
cultivada se consagra ao gozo da vida e da felicidade, tanto mais o homem se afasta do verdadeiro contentamento”. Afirmou também que
se Deus tivesse feito o homem para ser feliz, não o teria dotado de
razão. Esse filósofo considerava, ainda, as paixões como “enfermidades
da alma”. Tais reflexões denotam, também, como Kant estabelecia uma
hierarquia entre a razão e as emoções.
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Na história da psicologia, o cenário não é muito diferente. Por influência da filosofia, as teorias psicológicas estudaram separadamente
os processos cognitivos e afetivos. Seja por dificuldade em estudá-los
de forma integrada, seja por crença dos psicólogos que se debruçaram
sobre o tema, tal separação parece ter conduzido a uma visão parcial da
realidade, com reflexos nas investigações científicas e no modelo educacional ainda vigente. Os cientistas comportamentais, por um lado,
ao centrarem seus estudos apenas nos comportamentos externos dos
sujeitos – e, portanto, relegando a um segundo plano experiências mais
subjetivas, como a das emoções –, e algumas concepções cognitivistas
que buscam compreender o raciocínio humano apenas em sua dimensão semântica ou por meio de formalizações puramente lógicas, são
exemplos desse modelo. Por outro lado, e de forma também distorcida,
podemos entender algumas teorias que privilegiam os aspectos afetivos
e/ou inconscientes nas explicações dos pensamentos humanos, dedicando um papel secundário aos aspectos cognitivos.
Tanto no campo da psicologia quanto no campo da neurologia,
algumas perspectivas teóricas e científicas questionam os tradicionais
dualismos do pensamento ocidental, apontando caminhos e hipóteses
que prometem inovar as teorias sobre o funcionamento psíquico humano, na direção de integrar dialeticamente cognição e afetividade, razão
e emoções.
Um primeiro autor que questionou as teorias que tratavam a afetividade e a cognição como aspectos funcionais separados foi o biólogo e
epistemólogo suíço Jean Piaget (1896-1980). Em um trabalho publicado
a partir de um curso que ministrou na Universidade de Sorbonne (Paris), em 1953-54, “Les relations entre l’intelligence et l’affectivité dans le
développement de l’enfant”, o autor advertiu sobre o fato de que, apesar
de diferentes em sua natureza, a afetividade e a cognição são inseparáveis, indissociadas em todas as ações simbólicas e sensório-motoras. Ele
postulou que toda ação e pensamento comportam um aspecto cognitivo, representado pelas estruturas mentais, e um aspecto afetivo, representado por uma energética, que é a afetividade.
De acordo com Piaget, não existem estados afetivos sem elementos cognitivos, assim como não existem comportamentos puramente
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cognitivos. Quando discute os papéis da assimilação e da acomodação
cognitiva, afirma que esses processos da adaptação também possuem
um lado afetivo: na assimilação, o aspecto afetivo é o interesse em assimilar o objeto ao self (o aspecto cognitivo é a compreensão); enquanto na acomodação, a afetividade está presente no interesse pelo objeto
novo (o aspecto cognitivo está no ajuste dos esquemas de pensamento
ao fenômeno).
Nessa perspectiva, o papel da afetividade, para Piaget, é fundamental
na inteligência. Ela é a fonte de energia de que a cognição se utiliza para
seu funcionamento. Ele explica esse processo por meio de uma metáfora, afirmando que “a afetividade seria como a gasolina, que ativa o motor de um carro, mas não modifica sua estrutura”. Ou seja, existe uma
relação intrínseca entre a gasolina e o motor (ou entre a afetividade e a
cognição) porque o funcionamento do motor, comparado com as estruturas mentais, não é possível sem o combustível, que é a afetividade.
Na relação do sujeito com os objetos, com as pessoas e consigo mesmo, existe uma energia que direciona seu interesse para uma situação ou
outra, e a essa energética corresponde uma ação cognitiva que organiza
o funcionamento mental. Nessa linha de raciocínio, diz Piaget, “é o interesse e, assim, a afetividade que faz com que uma criança decida seriar
objetos e quais objetos seriar. Complementando, todos os objetos de
conhecimento são simultaneamente cognitivos e afetivos, e as pessoas,
ao mesmo tempo que são objetos de conhecimento, são também de
afeto.
No transcorrer de seu trabalho, Piaget incorpora outro tema na relação entre a afetividade e a cognição, que são os valores. Ele considera os
valores como pertencentes à dimensão geral da afetividade no ser humano e afirma que eles surgem a partir de uma troca afetiva que o sujeito
realiza com o exterior, com objetos ou pessoas. Eles surgem da projeção
dos sentimentos sobre os objetos que, posteriormente, com as trocas
interpessoais e a intelectualização dos sentimentos, vão sendo cognitivamente organizados, gerando o sistema de valores de cada sujeito. Os
valores se originam, assim, do sistema de regulações energéticas que se
estabelece entre o sujeito e o mundo externo (desde o nascimento), a
partir de suas relações com os objetos, com as pessoas e consigo mesmo.
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O psicólogo Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) também tematizou as relações entre afeto e cognição, postulando que as emoções
integram-se ao funcionamento mental geral, tendo uma participação
ativa em sua configuração. Reconhecendo as bases orgânicas sobre as
quais as emoções humanas se desenvolvem, Vygotsky buscou no desenvolvimento da linguagem – sistema simbólico básico de todos os
grupos humanos –, os elementos fundamentais para compreender as
origens do psiquismo.
Produto e expressão da cultura, a linguagem configura-se, na teoria
de Vygotsky, como um lugar de constituição e expressão dos modos de
vida culturalmente elaborados. A linguagem forneceria, pois, os conceitos e as formas de organização do real. Em suma, “um modo de
compreender o mundo, se compreender diante e a partir dele e de se
relacionar com ele”.
É preciso ter sempre em mente, ao avaliar o fracasso escolar, os domínios afetivos, cognitivos e psicomotor, para não fragmentar o desenvolvimento do ser humano, vê-lo como ser uno, movido principalmente pela
parte afetiva, visto que as emoções estão ligadas às glândulas suprarrenais,
estimulando-as para aumento da produção de adrenalina, fazendo com
que aumente o ritmo respiratório e cardíaco, criando um processo de liberação de glicose em alta quantidade no sangue, alterando o metabolismo,
possibilitando uma maior produção de energia. É importante ressaltar
também que a emoção mobiliza o corpo inteiro, estabelecendo relações
com o exterior e interior num processo cognitivo e afetivo.
Consequentemente, o processo educativo deve harmonizar essas dimensões para promover a aprendizagem social e pessoal da criança.
Considerando que a criança progride em função do meio, da afetividade e do desenvolvimento biológico, é possível dizer que, mediante
as suas experiências vividas, vai adquirindo propriedades físicas e estruturando seu conhecimento lógico matemático, distinguindo cores, tamanhos, dimensão, compensação, igualdades e diferenças, relacionando
objetos e quantidades, internalizando conhecimentos para a construção
numérica e propriedade dos objetos.
Para que a construção do pensamento lógico-matemático seja consolidada, a criança deve relacionar a abstração empírica com a abstração
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reflexiva distinguindo as partes do todo, e desse modo construir o conhecimento físico para possibilitar a elaboração do conhecimento matemático. Tomamos como ilustração uma criança que, ao ver um lápis
azul, pode classificar a cor azul e perceber no lápis sua utilidade, sua
forma e tamanho, distinguindo-o de outros objetos.
Esse processo ocorre desde o estágio sensório-motor, devendo acontecer de forma interligada, mais tarde desvinculando da abstração empírica, visto que a criança já organizou seu pensamento, podendo refletir de
forma abstrata. Na medida em que vai consolidando seus conhecimentos,
reconstroem outros através dos já acumulados, relacionando um conhecimento a outro, adicionando-os a todos os tipos de conteúdos.
Ao iniciar o processo de contagem numérica, a criança tende a contar
saltando números ou repetindo-os, sentindo a necessidade de organizá-los para consolidar o processo de sequência numérica. A partir daí,
passa a fazer essa mesma atividade sem a necessidade da organização física, elaborando a conta mentalmente, numa relação ordenada coerente
entre número e numeral.
Consolidando este pensamento de relação, a criança passa a incluir
mentalmente o número ou objeto a um conjunto, conseguindo pensar
sobre o todo e sobre as partes hierárquica e simultaneamente, num pensamento móvel. O resultado disto é a estrutura lógica do pensamento,
por volta dos 7 ou 8 anos.
Com isso conclui-se que o conhecimento lógico-matemático não é
inato, mas construído por meio do contato social, numa fase em que
a criança já é capaz de julgar espaço e perceber fronteiras. O número
é algo que cada ser humano constrói através da criação e coordenação
de relações. Em consequência disso, os professores devem promover
atividades que possibilitem trabalhar a construção e o desenvolvimento dessas habilidades, encorajando o pensamento ativo, estimulando a
fazer relações até os 7 ou 8 anos, para só então estender o pensamento,
levando-a a compreender conceitos de adicionar, subtrair, dividir e multiplicar num contexto mais amplo da matemática.
É crescente a dificuldade do conhecimento matemático. Estudos relatam que o problema pode estar no estabelecimento de relações positivas quanto ao ensino, na transmissão mecânica em vez de significativa,
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deixando de privilegiar a investigação e a reflexão, sem contar nos problemas cognitivos e afetivos, como também deficit de atenção, que podem
gerar dificuldades no processo de aprendizagem da matemática. Tais
questões devem ser contempladas no desenvolvimento do currículo escolar, na pedagogia aplicada e na escolha de materiais e textos específicos que visem desenvolver o trabalho, objetivando superar possíveis dificuldades.

 Domingo no parque (Gilberto Gil)
Essa música é uma narrativa que conta a história de dois rapazes
amigos: um deles é José, o rei da brincadeira, e o outro João, o rei da
confusão. No fim de semana, ambos foram fazer o que sabiam: divertir-se e brigar, respectivamente. Mas José não ia brigar, quando viu uma
moça – Juliana – no parque de diversões e se apaixona, mas é tomado de
raiva quando vê Juliana com João, sendo tomado pelo ciúme e cometendo um duplo homicídio passional, levando ao anticlímax final.
Gilberto Gil, num arroubo de maestria, compôs essa belíssima letra, retratando brasilidade com vigorosa poesia e os ritmos da pioneira
Bahia. Cada verso é uma imagem de agitado domingo no parque com
seu colorido, sons e movimentos. A música é riquíssima em figuras de
linguagem, como as metonímias, anáforas e quiasmos. Em vez de trabalhar uma sequência lógica de causa e efeito, a letra persegue imagens
visuais com as quais estabelece associações: a rosa é vermelha, o sorvete
é vermelho, o sangue é vermelho. O delírio alucinatório em que tudo
gira na mente de José é quebrado abruptamente (“Olha a faca!”). A forma
melódica e rítmica evoca a capoeira nordestina, mas as guitarras garantem o contraponto moderno e urbano.
Outro recurso muito bem utilizado pelo autor é a aliteração. Os
sons das palavras criam um elemento a mais de interpretação. Ao ler
os parágrafos em voz alta, a sonoridade nos leva a formar imagens em
círculos. As frases contêm a mesma quantidade de palavras terminadas
em ão e em é.
A metamorfose da vida é outra metáfora muito bem explorada. No
fim, depois de todo o drama narrado, a melodia decresce de triste para
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alegre, retornando ao som da feira e do parque novamente, levando à reflexão de que, independente de nossos dramas pessoais, a vida continua
a correr, a roda continua a girar
O rei da brincadeira
Ê José!
O rei da confusão
Ê João!
Um trabalhava na feira
Ê José!
Outro na construção
Ê João!
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar
No domingo de tarde, saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira!

 Brasil em música
A ideia de representar o Brasil em música foi forte já no projeto modernista de Mário de Andrade e Villa-Lobos, nas décadas de 1920-40, partindo do estudo do folclore para chegar a uma representação de brasilidade
na música de concerto. Mas, a partir da década de 1950, quem assume a
missão de representar o Brasil em música são os compositores populares,
e o lugar que o folclore ocupava antes como depósito de autenticidade e
originalidade passa a ser substituído pelo samba dos anos 20/30.
Um representante da MPB e compositor eclético que não pode
deixar de ser citado num programa didático-pedagógico é o sambista
Martinho da Vila. Tendo trabalhado com o folclore e criado músicas
dos mais variados ritmos brasileiros, tais como ciranda, frevo, samba
de roda, capoeira, bossa nova, calango, samba-enredo, toada e sambas
africanos, Martinho da Vila é internacionalmente conhecido.
O espírito de pesquisador incansável o leva a viajar desde o disco
O Canto das Lavadeiras, baseado no folclore brasileiro, lançado em 1989,
até o mais recente trabalho, Lusofonia, lançado no início de 2000, reunindo canções de todos os países de língua portuguesa. Estudar a música
de Martinho da Vila é aprofundar-se em nossas próprias raízes. Uma
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das mais importantes personalidades da música popular do Brasil, além
de dar nova cadência ao samba, Martinho foi pioneiro no intercâmbio
África-Brasil. Em sua militância política e social, destaca-se a luta pelo
reconhecimento da negritude e pelo devido valor da tradição nas escolas
de samba.
Vejamos a letra de K-Zomba, a festa da raça, samba que garantiu para a
GRES Unidos de Vila Isabel o título de Campeã do Carnaval das Escolas de
Samba do Grupo Especial do ano de 1988:
K-Zomba, a festa da raça (Martinho da Vila)
Valeu Zumbi
O grito forte dos Palmares
Que correu terras céus e mares
Influenciando a Abolição
Zumbi valeu
Hoje a Vila é Kizomba
É batuque, canto e dança
Jogo e Maracatu
Vem menininha pra dançar o Caxambu
Vem menininha pra dançar o Caxambu
Ô ô nega mina
Anastácia não se deixou escravizar
Ô ô Clementina
O pagode é o partido popular
Sarcedote ergue a taça
Convocando toda a massa
Nesse evento que com graça
Gente de todas as raças.
Numa mesma emoção
Esta Kizomba é nossa constituição
Esta Kizomba é nossa constituição
Que magia
Reza ageum e Orixá
Tem a força da Cultura
Tem a arte e a bravura
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E um bom jogo de cintura
Faz valer seus ideais
E a beleza pura dos seus rituais
Vem a Lua de Luanda
Para iluminar a rua
Nossa sede é nossa sede
De que o Apartheid se destrua
Vem a Lua de Luanda
Para iluminar a rua
Nossa sede é nossa sede
De que o Apartheid se destrua
Valeu
Valeu Zumbi
Nas palavras do jornalista e escritor Sérgio Cabral, “Martinho da
Vila é o Brasil que dá certo, é a realização do sonho nacional através
de um homem do povo, nascido no interior do Rio, numa fazenda, que
passou a infância numa favela paupérrima e hoje é um dos brasileiros
mais queridos e famosos”.
Ao falarmos do mestre Martinho, não podemos deixar de citar também a letra da música O pequeno burguês, que versa sobre as dificuldades
em cursar o ensino superior no Brasil:
“O pequeno burguês” (Martinho da Vila)
Felicidade
Passei no vestibular
Mas a faculdade
É particular
Particular, ela é particular
Particular, ela é particular
Livros tão caros
Tanta taxa pra pagar
Meu dinheiro muito raro
Alguém teve que emprestar
Que emprestar, alguém teve que emprestar (bis)
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Morei no subúrbio
Andei de trem atrasado
Do trabalho ia pra aula
Sem jantar e bem cansado
Mas lá em casa à meia-noite
Tinha sempre a me esperar
Um punhado de problemas
E crianças pra criar
Pra criar, só criança pra criar (bis)
Mas felizmente
Eu consegui me formar
Mas da minha formatura
Nem cheguei a participar
Faltou dinheiro pra beca
E também pro meu anel
Nem o diretor careca
Entregou o meu papel
O meu papel, meu canudo de papel (bis)
E depois de tantos anos
Só decepções, desenganos
Dizem que sou burguês
Muito privilegiado
Mas burgueses são vocês
Eu não passo de um pobre coitado
E quem quiser ser como eu
Vai ter é de penar um bocado
Um bom bocado, vai penar um bom bocado (bis)
Por fim, não podemos deixar de destacar, também, sambas-enredo
como Machado de Assis, Quatro séculos de modas e costumes, As três capitais e
Legados de D. João VI:
Machado de Assis (1959)
Um grande escritor do meu país
Está sendo homenageado
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Joaquim Maria Machado de Assis
Romancista consagrado
Nascido em 1839
Lá no morro do Livramento
A sua lembrança nos comove
Seu nome jamais cairá no esquecimento
Lara...
Já faz tantos anos faleceu
O filho de uma humilde lavadeira
Que no cenário das letras escreveu
O nome da literatura brasileira
De Dom Casmurro foi autor
Da Academia de Letras
Foi sócio fundador
Depois alcançou a presidência
Tendo demonstrado
Grande competência
Ele foi o literato-mor
Suas obras lhe deram
Reputação
Quincas Borba, Esaú e Jacó
A Mão e a Luva
A Ressurreição
Ele tinha
Inspiração absoluta
Escrevia com singeleza e graça
Foi sempre uma figura impoluta
De caráter sem jaça.
Quatro séculos de modas e costumes (Martinho da Vila, 1968)
A Vila desce colorida
Para mostrar no carnaval
Quatro séculos de modas e costumes
O moderno e o tradicional
Negros, brancos, índios
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Eis a miscigenação
Ditando a moda
Fixando os costumes
Os rituais e a tradição
E surgem tipos brasileiros
Saveiros e batedor
O carioca e o gaúcho
Jangadeiro e cantador
Lá vem o negro
Vejam as mucamas
Também vem com o branco
Elegantes damas
Desfilas modas no Rio
Costumes do norte
E a dança do sul
Capoeira, desafios
Frevos e maracatu
Laiaraiá, ô
Laiaraiá
Festa da menina-moça
Na tribo dos carajás
Candomblés lá da Bahia
Onde baixam os orixás.
As três capitais ( 1965)
Brasil,
Meu Brasil retumbante
Um passado brilhante resplandece em teus anais
Tomé de Souza foi o fundador
Da cidade de São Salvador
A primeira das três capitais
Duzentos e quatorze anos então se passaram
Que pouco favoreceram ao sistema econômico nacional
Sabiamente D. José I ordenou ao Marquês de Pombal
Que transferisse para o Rio de Janeiro a capital
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Continuando o ciclo do vice-reinado
O nobre Conde da Cunha foi nomeado
Verdadeira epopeia de fatos a História registrou
Até que o Presidente Juscelino Kubitschek inaugurou
Brasília no planalto de Goiás
Suprema capital das capitais
Monumento sublime da arquitetura universal Iará, Iará
Colossal, Iará, Iará.
Legados de D. João VI (1957)
Quando veio para a nação
Que mais tarde o consagraria
D. João VI, o nobre magistrado
Ao passar pelo estado da Bahia
Instituiu novo texto
Abrindo os portos do Brasil
Para o mercado universal
Logo após seguiu o seu roteiro
Com destino ao Rio de Janeiro
Quando aqui chegou, desembarcou com toda família real
Incomensurável séquito
Vulto de notável mérito
O eminente príncipe-regente
Um ano depois Sua Alteza
D. João ordenou
A invasão da Guiana Francesa
E depois criou com sabedoria
Academia da Marinha, Museu Nacional
Escola de Belas-Artes
Também o primeiro jornal
Mais tarde o povo aclamou
Esta figura de grande marca
Unidos em coros mil
Viva o grande monarca
Regente dos destinos do Brasil.
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 Bossa nova
A Bossa Nova como movimento partiu da possibilidade de considerar o samba dos anos 20/30 como um momento de brasilidade autêntica que precisava ser reinterpretado por uma nova ótica moderna.
Pode-se dizer que em resumo é o que faz João Gilberto, o principal
intérprete a definir o que seria o estilo Bossa Nova.
Podemos dizer que a MPB como um todo (incluindo Bossa Nova,
Canção Engajada, Tropicalismo e a MPB dos anos 70) é uma música
mais elitizada, para o público que tinha renda para comprar LP nos
anos 60, para quem assistia a televisão (um meio de comunicação ainda muito elitizado nos primórdios), para quem participava do circuito
universitário e das discussões intelectualizadas sobre cultura brasileira.
Entre os artistas que superavam essas barreiras e chegavam a um público
mais massificado podemos citar Chico Buarque. Vejamos uma de suas
canções, que também contém uma crítica velada ao tempo da repressão:
Cálice (Chico Buarque)
Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano
Que é uma maneira de ser escutado
Esse silêncio todo me atordoa
Atordoado eu permaneço atento
Na arquibancada pra a qualquer momento
Ver emergir o monstro da lagoa.

 Educação sentimental
Com 21 anos de estrada, o conjunto Kid Abelha gravou doze álbuns
de estúdio e três ao vivo. À frente da banda, Paula Toller (cantora),
George Israel (sax, violão e vocais) e Bruno Fortunato (guitarra), inscreveram várias canções na história do pop-rock nacional, sendo apontados
pela imprensa e por colegas artistas como uma verdadeira “fábrica de
hits”. Em Educação sentimental, vemos a relação da escola com o ensino
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teórico de conteúdos didáticos, e a da experiência de vida como “lições”
que se aprendem na prática:
Educação sentimental (Kid Abelha)
A vida que me ensinaram como uma vida normal
Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal
Era tudo tão perfeito se tudo fosse só isso
Mas isso é menos do que tudo,
É menos do que eu preciso
Agora você vai embora e eu não sei o que fazer
Ninguém me explicou na escola
Ninguém vai me responder
Eu sei a hora do mundo inteiro
Mas não sei quando parar
É tanto medo de sofrimento
Que eu sofro só de pensar
A quem eu devo perguntar aonde eu vou procurar
Um livro onde aprender a você não me deixar
Agora você vai embora e eu não sei o que fazer
Ninguém me explicou na escola
Ninguém vai me responder.

 Movimento do canto orfeônico
O movimento do canto orfeônico ocorrido no Brasil nas décadas de
30 e 40, sob a orientação de Heitor Villa-Lobos, ainda que tenha sido
bem-sucedido a princípio, estagnou e foi praticamente esquecido.
Villa-Lobos (1887-1959) era uma tradicionalista e estava preocupado
com a elevação artístico-musical do povo brasileiro. Ele acreditava que,
se todos estudassem música nas escolas, estar-se-ia contribuindo para
transformá-la numa vivência cotidiana e formando um público sensibilizado às manifestações artísticas. O compositor participou ativamente
do projeto de desenvolvimento do canto orfeônico e tinha como objetivo primordial auxiliar o desenvolvimento artístico da criança e produzir
adultos musicalmente alfabetizados.
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Possivelmente, a teoria educacional mais bem-aceita em música é
aquela que considera que os alunos são herdeiros de um conjunto de
valores e práticas culturais, e devem aprender informações e habilidades relevantes que permitam a sua participação em atividades musicais
cotidianas. As escolas são agentes importantes nesse processo de transmissão, e a função do educador musical é a de introduzir os alunos em
reconhecidas tradições musicais.
Um exemplo dessa teoria se encontra na obra de Zoltan Kodály
(1882-1967), importante compositor e educador musical húngaro.
O compositor dedicou grande parte de sua imensa capacidade criativa à
edificação de um sistema de educação musical amplo e acessível a todos.
Kodály estava preocupado primeiramente com o amador musicalmente literato, e desejava criar um sistema educacional em que as pessoas
aprendessem música como qualquer outro aspecto a ser desenvolvido
no ser humano, visando a sua formação integral.
Apesar de os dois compositores compartilharem os mesmos pressupostos básicos, as duas experiências de educação musical se desenvolveram de forma distinta e deram resultados completamente diferentes.
O sistema de Kodály foi bem-sucedido e disseminou-se amplamente,
ao passo que o de Villa-Lobos estagnou e foi praticamente esquecido.
Uma retomada dos valores da teoria tradicional de educação musical no Brasil implica, necessariamente, a identificação dos fatores que
determinaram o fim do canto orfeônico. A análise crítica do sistema
mostra a presença de pelo menos três fatores que contribuíram para o
seu fracasso: 1) conotações de caráter político; 2) a falta de capacitação
pedagógica adequada; 3) a falta de uma metodologia de ensino suficientemente estruturada. Mas esse é outro assunto, que vale ser repensado.

 O Trenzinho do Caipira (Heitor Villa-Lobos)
O Trenzinho do Caipira é uma composição de Heitor Villa-Lobos e
parte integrante da peça Bachianas Brasileiras n.o 2. A obra se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos
da orquestra. Anos depois, a melodia recebeu inspirada letra composta
pelo acadêmico Ferreira Gullar:
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Lá vai o trem com o menino
Lá vai a vida a rodar
Lá vai ciranda e destino
Cidade e noite a girar
Lá vai o trem sem destino
Pro dia novo encontrar
Correndo vai pela terra
Vai pela serra
Vai pelo mar
Cantando pela serra do luar
Correndo entre as estrelas a voar
No ar no ar no ar no ar no ar
Lá vai o trem com o menino
Lá vai a vida a rodar
Lá vai ciranda e destino
Cidade e noite a girar
Lá vai o trem sem destino
Pro dia novo encontrar
Correndo vai pela terra
Vai pela serra
Vai pelo mar
Cantando pela serra do luar
Correndo entre as estrelas a voar
No ar no ar no ar...
Aqui vale promover a emoção estética por meio da leitura de um
relato de experiência do poeta e escritor Ferreira Gullar, publicado no
jornal. O relato está associado à escuta de O trenzinho do caipira, de Heitor
Villa-Lobos, que resultou na elaboração dessa letra.
Durante os anos que vivi em São Luís, não me lembro de ter ouvido alguma música
de Villa-Lobos. Dos 18 aos 20 anos, fui locutor da Rádio Timbira, que raramente
transmitia programas de música erudita. Lembro-me de programas de música popular
brasileira, de música latino-americana (especialmente boleros) e de música norteamericana, que nos chegava, sobretudo, através dos musicais da Broadway.
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Foi Thereza, minha falecida companheira, quem me revelou a música de Villa-Lobos,
depois que nos casamos, e passei a ouvir os discos que vieram com ela para nossa casa.
Ela era apaixonada pela música dele, que cantava no coro da escola pública onde estudara. Carioca da Tijuca, pertenceu à geração que aprendera a cantar “O Canto do Pagé”,
em grandes comemorações oficiais no Campo do Vasco da Gama.
“Ó manhã de sol, Anhangá fugiu.”
Certa tarde, sozinho no apartamento (na antiga rua Montenegro, hoje Vinicius de
Moraes, em Ipanema), pus na vitrola um disco com as “Bachianas” e ouvi, pela primeira
vez, O Trenzinho do Caipira. Entrei em transe.
Quando menino, meu pai, que fazia comércio ambulante, me levava nas viagens de
trem entre São Luís e Teresina. O trem saía de madrugada e, ao amanhecer, cortava o
Campo dos Perizes, um vasto pantanal, povoado de garças, marrecos, nhambus, pássaros
de todo tamanho e cor. Eu ficava deslumbrado a cada viagem. Deslumbramento esse que
voltou quando ouvi a “Tocata”, da “Bachiana n.o 2”. Tive o ímpeto, naquele instante,
de pôr letra na música, mas não consegui. E não tentei uma vez só, não, mas várias, ao
longo dos anos, sem resultado.
Em 1975, ao escrever o “Poema Sujo”, em Buenos Aires, evoco aquelas viagens que
fazia com meu pai. Então, enquanto antes era a música de Villa-Lobos que me fazia
lembrar das viagens, agora elas é que me fizeram lembrar da “Bachiana n.o 2”. Assim,
a letra que não conseguira escrever em 20 anos, escrevi em 20 minutos:
Lá vai o trem com o menino
lá vai a vida a rodar
lá vai ciranda e destino
cidade e noite a girar...
Não escrevi essa letra pensando que ela um dia seria gravada; escrevia-a porque
aquela reversão da lembrança foi um fator a mais de emoção, um choque mágico, que se
incorporava ao poema. Por isso, pus ali uma indicação meio irônica: “Para ser cantada
com a “Bachiana n.o 2”, “Tocata’”. Mas surgiu alguém que levou a sério a indicação.
O poema foi publicado em 1976, pela editora Civilização Brasileira, de Ênio
Silveira, e lançado numa noite de autógrafo sem o autor. Um ano depois, volto para o
Brasil e sou procurado por Edu Lobo, que queria gravar “O Trenzinho do Caipira”,
com minha letra. Encontramo-nos na Leiteria Mineira, na rua São José, no centro do
Rio, perto da sucursal do “Estadão”, onde eu trabalhava. Ele fez o arranjo e gravou
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o “Trenzinho”, que passou a tocar muito no rádio e, verdade seja dita, contribuiu
para popularizar a “Bachiana n.o 2”, talvez a que mais se ouve atualmente. A letra
facilita a comunicação com as pessoas pouco habituadas a ouvir música instrumental.
O mérito não é meu, claro, mas dessa obra-prima que ele compôs, acrescida, então, da
interpretação de Edu.
Mas, na hora de obter a autorização para gravar a música com minha letra, Edu
se deparou com um problema: a viúva do maestro alegou que adotara como norma não
dividir o direito autoral com quem pusesse letra em música de Villa-Lobos. O que me
pareceu razoável, já que muita gente poderia valer-se da fama do compositor para pôr
qualquer letra em suas músicas e ganhar dinheiro com isso. Não foi o meu caso, como
narrei aqui. De qualquer modo, isso não impediu que Edu gravasse a música. Aliás,
para que eu não ficasse sem nada ganhar, ele generosamente me fez parceiro de uma das
músicas, que era de sua exclusiva autoria. Aquela restrição valeu para o disco apenas,
porque toda vez que o “Trenzinho” toca no rádio ou é cantado num show, recebo
direito autoral. E, por ironia do destino, já aconteceu me pagarem quando tocaram a
“Bachiana”, sem a letra. Como se vê, a confusão é geral.
Por falar em confusão, aproveito a oportunidade para desfazer um equívoco, que se
tornou frequente, com respeito a essa letra. Em vez de “cantando pela serra do luar”,
como escrevi, põem “correndo pelas serras ao luar”. É o lugar-comum desbancando a
poesia. Num site do Villa-Lobos, insistem no erro. Isso lembra um poema meu em
que escrevi: “cantando, o galo é sem morte”. Um tradutor pôs: “cantando el gallo és
imortal”. Pensei: é que deve ter entrado para a Academia.

Onda pequenina na
Praia da Macumba, RJ.
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Contos de escritores
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I
Incêndios
Para Lygia Fagundes Telles
Caminhávamos de braços dados, caía uma chuva fina e o
asfalto molhado brilhava naquela noite fria, usávamos nossos
agasalhos mais cálidos, eu um capote e ela, uma inquietante
pelerine, caminhávamos sob um guarda-chuva preto que eu
segurava, eu lhe dizia o quanto os homens a olhavam na rua,
como ela era bela com seus olhos de anéis verdes, dizia-lhe que
reinava sobre o reino dos sonhos, da imaginação. Cruzávamos
com homens bêbados, era uma noite de sexta-feira, os saltos de
nossos sapatos faziam um ruído alegre, tamborins perdidos no
outro lado do mundo, um morador daquelas casas de madeira
veio com uma vela acesa à janela olhar quem passava, atraído
pelo som de nossas risadas, e nos olhou, talvez ele tivesse um
sentido oculto de percepção do mundo, alguma coisa se passava naquela rua onde duas mulheres, ela e eu, caminhávamos.
Não pudemos entrar num beco fechado por bombeiros que
apagavam um incêndio, permanecemos olhando as chamas que
num instante devoraram a casa de madeira, seguimos agora em
silêncio, olhamos para trás e não vimos mais os nossos acompanhantes, pensamos que estávamos perdidas naquelas ruas
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estranhas, paramos um homem que passava e lhe perguntamos onde
estávamos, mas ele cambaleou e caiu no chão, rimos daquele bêbado, ela
e eu apressamos o passo, o bêbado agora andava de quatro numa calçada, cruzamos com algumas pessoas que pareciam cegas, não nos viam,
estávamos novamente diante da casa incendiada, estivemos a caminhar
em círculos? Será que estou sonhando? Pensei. Pessoas esperavam entre
destroços negros, brasas, cinzas, com velas nas mãos, ela e eu quase
corremos, como se fugíssemos. Olhei novamente para trás, nossos guias
apareceram no fim da rua, caminhamos mais um pouco e afinal avistamos a casa, eles apontaram, É aquela, uma casa de madeira com flores
nas janelas, cercada de gramados e arbustos podados. Entramos e nos
sentamos no sofá ao lado da lareira, para descansar e aquecer nossos
pés, não podíamos tirar os olhos daquele fogo, Como tudo é tão inflamável neste mundo! ela disse, e tiramos os sapatos, inundadas por uma
sensação de aconchego naquela sala iluminada por velas.

II
Lembrança de uma manhã
Para Marco Lucchesi
Enquanto vejo as jangadas escorregando num mar inundado de luz
da manhã, num silêncio cortado por um pio, um grasnar, um latido,
em meu jardim repleto de monstros (e medusas), nesse mesmo quase
silêncio escorrega a memória de ele ontem a tocar piano, debruçado,
intenso, sem olhar nenhuma partitura, sem olhar as teclas, olhando para
dentro de si, de suas recordações, de seus silêncios, mostrando – não
sei como – o quanto foi amado por sua mãe e a amou. Ele tocou piano
para mim com todo o seu sentimento de pureza, e neste instante um
piano silencioso escorrega em meu mar de memórias, um piano tocado
por palavras interiores, sei que ele tocou ao piano a sonata de Beethoven
em dó bemol menor, Mondschein, fazendo a manhã se transformar em
algo noturno, fazendo baixar uma noite sublime e irrefletida, era uma
melodia lírica, com toques de seriedade, do tempestuoso e melancólico
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pré-romantismo, já composta sob sintomas de surdez aparecidos aos
precoces vinte e oito anos, poderia parecer estranho a qualquer um o
fato de um homem surdo compor música, mas, penso, a linguagem de
Beethoven é a música, o compositor lida com sons que tomam forma
sensorial, e o concerto vai se transformando em pensamentos, em versos, em céus constelados e estrelas na manhã guiando jangadas, em saudades perdidas, sinto vontade de andar pela lembrança e o faço, quando
chego à sala onde ele tocava piano, recurvado sobre seus sentimentos,
percebo ruborizada que ainda estou vestida com a camisola da noite,
mas ele não me vê, nem poderia me ver, sou ausência, ele toca enfeitiçado e surdo as teclas de seu piano, compondo poemas em forma de sons,
às vezes entusiasmados, às vezes sonhadores, às vezes distraídos, sob a
influência de suas galáxias longínquas, seus mares de azuis inacabados,
suas águas claras, seus deuses sem definição, a beijar pedras, palavras
sussurradas e rebanhos, tornando tudo o mesmo horizonte.

Joias noturnas
Para John Updike
Foi num jantar em sua homenagem na sua primeira viagem ao Brasil,
e decerto a última, ele era o único dos homens vestido de terno, quando
nos apresentaram ainda no hall alguém se aproximou e desfez o nó de
sua gravata, dobrou-a e a guardou no bolso de seu paletó, desabotoou
seu colarinho, ele tomou o gesto com naturalidade, bebemos vinho e comemos umas intrigantes coisas transparentes, havia muitos convidados
e cada um lhe dava alguns minutos de atenção, o meu comportamento
foi, como sempre, sofrível, minha roupa era completamente inadequada, um vestido de lã azul numa noite de calor, e sandálias, eu usava um
batom vermelho que deixava marcas nas taças e nas faces que eu beijava,
eu ria mais do que o recomendado, depois caía num silêncio reflexivo
e me sentava sozinha a um canto, fumava umas intragáveis cigarrilhas,
soprava a fumaça para o alto, suspirava, cruzava as pernas, sentia vontade de chorar, falei um inglês hesitante, esqueci-me de dizer ao visitante
o que havia ensaiado, na sua frente apaguei a cigarrilha dentro de uma

210

Ana Miranda

xícara de café, sentia-me uma idiota, num certo momento percebi que
ele estava abandonado perto da janela, eu me aproximei e nos voltamos
para a paisagem noturna, as montanhas de pedra, o mar negro, as árvores recriadas pelo colar de luzes, e ele me pediu que lhe mostrasse o
Cruzeiro do Sul, mas dali não se podia avistá-lo àquela hora, Leve-me
aonde se possa vê-lo, ele disse, e saímos no carro que o servia e indiquei
ao motorista que nos levasse à praia de mar aberto, era uma noite de
névoa, mas, misteriosamente, a névoa pairava apenas sobre a areia e a
água do oceano, cobrindo as ilhas, o céu estava límpido e repleto com
o âmbito sereno das estrelas se movendo na sua ordem íntima e sua
simetria, sua aterrorizante velhice, avistei a constelação e a apontei, o
visitante inclinou seus olhos à altura de meu ombro e comentou que
era uma cruz pequena, Mas vou sempre me lembrar dela na ponta de
teus dedos como uma aliança de diamantes. O motorista me deixou na
frente de meu prédio e levou o visitante para seu hotel, no dia seguinte
ele iria partir.

caligrama

Tamar Guimarães

T

amar Guimarães nasceu em Belo Horizonte, em 1967,
e vive e trabalha em Copenhague, Dinamarca.
Tamar Guimarães trabalha com filme, som e instalações. Sua obra se baseia em pesquisa histórica e frequentemente incorpora materiais encontrados tais como fotos,
textos, documentos e objetos. O reprocessamento desta matéria-prima produz narrativas de natureza híbrida entre o documentário, o ensaio e a ficção. A artista investiga a maneira
como relações sociais de raça, classe e trabalho se manifestam
em produtos culturais distintos pertinentes à arquitetura, à literatura religiosa ou à dança, por exemplo.

15 ½
2013
Projeção de slide com áudio sincronizado
13’30”
Trabalho comissionado para a exposição coletiva The Insides are
on the Outside, Casa de Vidro Lina Bo Bardi, São Paulo, Brasil,
com curadoria de Hans Ulrich Obrist, 2013.
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Uma onda grande e aberta
na Praia da Macumba, RJ.

poesia

Antonio Miranda

A

ntonio miranda (Antonio Lisboa Carvalho de Miranda), professor titular e emérito da Universidade
de Brasília, é autor de cinquenta títulos de poesia,
contos, romances, ensaios literários e científicos em diversas
línguas e em vários países. Licenciado em Biblioteconomia
(Venezuela, 1970), mestre em Ciência da Informação (Inglaterra, 1975) e doutor em Comunicação (ECA-USP, 1988), fundou os grupos de teatro Rajatabla (Venezuela) e Cuatro tablas
(Perú), que iniciaram atividades com a peça poético-musical tu
país está feliz, em 1971, e continuam ativos, com atuação internacional. Dirige atualmente a Biblioteca Nacional de Brasília e
mantém o Portal de Poesia Ibero-americana desde 2004 (www.
antoniomiranda.com.br).
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Leitura do ser
Um texto inconcluso,
um pensamento em andamento,
potência em sua essência.
Aproximações infinitas,
tarefa em processo, avanço e retrocesso.
Incompleteza, com certeza.
Reagir, refazer, reescrever
– reformulando-se, revelando-se
na inconformidade do ser.
Que os textos se multipliquem,
frutifiquem, não se bastem;
sem medo de falhar,
sem acabar jamais, recomeçar.
Conquistar, dominar
– ou despistar.
Do outro lado do texto,
nas entrelinhas,
como um espelho
em que outros se vejam.
Ser sendo, lendo,
expandindo-se, outridade, releitura
enquanto dura. Só existe
o texto na leitura.

Antonio Miranda

Alter cyber
espaços em que me confino
laço, cadafalso sem começo
e com fim predestinado
nada de que eu, deliberado
– esclareça, sem querer
anoiteça – por fim, tropeço:
e o destino?, e me afino.
(destino: apenas o caminho)
espaço contíguo, contigo
meu amigo ou inimigo
espesso, restrito x infinito
que não alcanço divisar
– lento, mas com alento
a marcar um fim sem
final (para mim), mas atento.
(final: bem ou mal?)
ambiente em que a gente
se constrói e se desfaz
– tanto faz! e que desmente
toda física e a metafísica
do ser e estar comumente
como ente e seu contrário
arbitrário e semovente.
(mente fraca: e crente)
francamente, ser descrente
mas convencido de interação
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que restringe a nossa ação
na relação entre mente
e entretanto, enquanto frente
e verso se confundem, pois
depois se fundem inteiramente.
(inter-na-mente, inteira-mente)
espaço dentro e fora de nós:
espaço-tempo mar adentro
terra e cosmos, aterrador
– contratempo, cromossomos
espaço no centro e arredor
de qualquer localização
– ou não, se se quiser.
(então: salve-se quem puder!)

Antonio Miranda

Poesia útil
A poesia pode
nos ensinar
a plantar couve
e como chegar às estrelas
			 dos quanta aos
quantos.
				daqui a todos os
cantos.

223

224

Antonio Miranda

Amanhã
Qual o significado de
						amanhã?
						ave malsã?
						borborema,
						maracanã?
Quem sabe o tempo
						estanca
						estica
e fica como está
agora e já!
Afinal,
						por que final?
Por que amanhã
se é sempre hoje
se é sempre um dia
e outro dia
e nada mais.
Amanhã é jamais!
						E mais e mais!

Antonio Miranda

Asas de borboletas
Aos pares como asas de borboletas similares debatendo-se e
confrontando-se atendo-se a uma simetria crítica inquieta
geometria instável repetida frenética insustentável:
corpos aos pares asas modulares articuladas.
Corpos justapostos mancomunados
atados dependentes breves
flamejantes. Acasalados
leves. Casais como
dobradiças
treliças
partes
par
es
.
duas
metades
no quadrado
imaginário: asas
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Arpoador visto de
outro ângulo, RJ.

Horácio Costa

H

orácio Costa (São Paulo, 1954). Poeta, tradutor de
poesia, professor e crítico literário. Doutorou-se na
universidade Yale (1994) com uma tese sobre José
Saramago; foi professor da UNAM (México; 1987-2001) e
desde então o é da FFLCH-USP. Tem treze livros de poesia
publicados em português e vários em espanhol; o mais recente
é A hora e vez de Candy Darling (Martelo, 2016). Seu Bernini (Sêlo
Demônio Negro, 2013) ganhou o prêmio Jabuti de poesia em
2014. Traduzido a dez línguas, foi membro de vários júris de
certames internacionais e presidente da Associação Brasileira
de Estudos da Homocultura – ABEH.
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Seria bom
Seria bom se eu passasse a praticar
poemas que se interrompessem?
Assim, de costas para as convenções
de retórica. De retórica clássica:
não só os latinos mas também os franceses
me indicaram: poemas devem ter
começo, corpo, fim, e com este
uma sombra, ainda que uma sombra
de significado. Comme des tranches de pensée.
Mas, e a interrupção? tornar-se-ia
também retórica, arremedo de?
Já joguei com o contradizê-la tanto,
na pele do poema.
Pele como névoa: o dia
de hoje subiu, ou melhor:
manteve-se em suspenso, como
tão assim este poema.
A névoa instalou-se na paisagem,
e mais: no olhar que a vê ou discerne.
Só que eu sei que nem tudo é umidade
na exalação da serrania, com o mar
a setenta quilômetros. Também
é efeito do forno desta pizzaria
que queima troncos às dezenas
para assar as ditas, mas instala-se
entre árvores remanescentes
da Serra do Mar. Cabotino, não?

Horácio Costa
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Só que serve para vender pizzas
excelentes, a mercados e aparelhos
digestivos bem expectantes.
Então, cada palavra um tropeço?
Margherita, A l’Arrabiata, Portuguesa?
Se terminasse – digo, se se interrompesse –
este poema, significaria portanto algo
sobre os hábitos alimentares dos paulistanos
oriundi, assim se dizia na minha infância:
siamo tutti oriundi.
Castelvetro, Pietro Bembo, a etérea
Marchesa di Pescara, Vittoria
Colonna, poeta e darling do velho
Michelangelo, cabeis nesta névoa,
não vos sentis aqui menos determinantes
de uma profícua história literária?
Falamos de poemas que se interrompem
por si sós. Não apenas por estarem suspensos
neste dizer entre nuvens, que sim,
instalou-se no outono
nesta terra da garoa.
Simone, eu não poderei nunca
sair de São Paulo. Sobre o que
escreveria, caralho, em algum
paraíso artificial da Costa Verde?
Osasco 10 V 015 – Dia das Mães
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Papel de parede
Houve toda a agitação para
comprar um iphone 6 plus.
Deixo para efetivar tais démarches
quando em terra está o Francisco.
De volta do supershopping,
toma de mim a nova engenhoca
e põe-se a baixar aplicativos.
A portuguesa língua sofre e se traveste com uma nomenclatura nova:
convivemos com a sílica todo o tempo,
mesmo quando pensamos o impensável,
tivessem os bizantinos afastado os otomanos,
tivessem os chineses chegado a Lisboa no quattrocento
e Camões ficaria sem emprego e talvez sem engenho,
em mão nenhuma a espada e em nenhuma outra
a pena: Os Lusíadas seriam não uma épica maneirista
mas uma longa narrativa escrita com muitos dos quarenta

Horácio Costa

e cinco mil ideogramas que os chineses tinham antes de Mao
e com grandes pincéis de marta e encre-de-chine,
sim, em mandarim e num rolo contínuo e metonímico
que tratasse de Zanzibar e do Cabo Não, e que hoje
estaria guardado na Praça da Paz Celestial. Que digo?!
se não tivesse havido nem califas nem Sublime Porta,
teriam os almirantes chineses se dado ao trabalho
de dar uma de Vasco da Gama ao inverso? Portanto,
toda a realidade como a conhecemos depende
apenas de ter Constantinopla virado Istambul,
right? – E me pergunta: como papel de parede,
qual imagem vc quer?
Respondo-lhe sem pestanejar e para
a minha própria surpresa, como se o desejo
tivesse desde sempre estado lá: quero
a Batalha de São Romão, quero, digo,
uma cena da batalha de San Romano.
Não me lembrava o nome do pintor,
só da fase histórica – final da Idade Média –
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e talvez do lugar: Siena? Florença?
O Francisco então baixa no seu iphone
o papel de parede, nada mais anacrônico
do que esta designação: sem papel e sem parede,
mas imagem sobre a sílica impressa não,
projetada no plano sobre o vidro do computador
de dentro para fora em bits. Não resultou boa
a definição da imagem retirada do Google ou Wikipédia.
Exporta-a para o meu novo celular: tudo míope, fosco,
e as cores, pouco contrastadas. Como consolação,
passa a ler os textos que sobre Paolo Uccello
– Paolo di Dono, seu nome verdadeiro – encontra
pelo caminho virtual. A grande tela central do tríptico
está nos Uffizi: corresponde à batalha mesma,
com os tais cavalos escoiceando e os figurantes
imersos em negras, sinuosas armaduras. Sou filho de Ogum
e jupiteriano com Marte no meio-céu:
por isso essa batalha com palavras e imagens e conceitos,
por isso este dia após dia, sobre o papel
ou frente à tela do computador.

Horácio Costa
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No centro da representação, a figura de Bernardino della Ciarda,
arremessado de seu branco cavalo pela lança de Niccolò da Tolentino
solta a sua própria devido ao impacto do golpe. A imagem
é um estudo sobre a perspectiva em movimento:
nele, Uccello dá a sua contribuição à história da pintura
e mais: revela o seu orgulho florentino. Ao lado,
um cavalo baio, visto de costas, escoiceia bravamente
montado por um cavaleiro que, também de costas,
não se dá conta da sorte de seu comandante,
que definiu a de Siena e a da batalha em si. Disso tudo
inteiro-me ao ler o texto na coleção Enciclopédia dos Museus,
volume “Uffizi”, que minha mãe houve por bem dar-me
há quarenta e mais anos, quando havia vendedores de enciclopédias
que de porta em porta carregavam suas maletas de couro pesadas,
nas quais havia exemplares dos livros de arte ou de literatura
que tratavam de vender aos cidadãos, em prestações.
Fotografo a fotografia nele impressa com o novo smartphone
e a recorto e incorporo. O papel de parede agora ficou lindo
e bem definido: enquadrei o trecho com o coice e o cavaleiro
quem de seu destino se não apercebe, assim como tampouco eu
do meu.
Osasco 20 V 015
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Cagóleo em sachê
Você pode argumentar que,
quando cheira a merda tudo,
expletivo é o sachê de
cagóleo. Nossas narinas
já cativadas estão
pelo perfume que as domina.
Mas não! o olor de cagóleo
nunca se dispensa! frutos
vermelhos, alfazemas, rosas
bravas, findo é vosso império.
Retrocedei! agora é tempo
do sachê de cagóleo. Mais,
mais, queremos sempre mais:
cagóleo, cagóleo, cagóleo!
Osasco, 19 VII 015

Guilherme Zarvos

N

asceu em 1957, em São Paulo. Com a separação de
seus pais, os filhos mudaram-se para o Rio de Janeiro em 1959. Sua mãe é a jornalista Thereza Cesario
Alvim e, desde cedo, o poeta conviveu com amigos escritores
de sua mãe, sendo que Darcy Ribeiro posteriormente casou-se
com Claudia Zarvos.
Economista (PUC-RJ ), Mestre em Ciências Sociais (IFCS/
UFRJ ) e Doutor em Literatura Brasileira (PUC-RJ ), trabalhou
com Educação básica e produção cultural, sendo fundador do
“CEP 20.000”(Centro de Experimentação Poética), em 1990.
Já tem publicado mais de 10 livros, dentre eles, Morrer (Azougue, 2002) e O olho do lince (Circuito, 2015).
Estes poemas inéditos serão publicados em 2017, quando o
poeta completa 60 anos de idade e chamar-se-á 60-70-70-60,
pela Azougue editorial.
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Diego Mendes Sousa

D

iego Mendes Sousa nasceu na Parnaíba, costa norte
do Piauí. Casado com a Musa Altair. É autor dos
livros de poemas: Divagações (2006); Metafísica do encanto (2008, Prêmio Olegário Mariano da UBE-RJ); 50 Poemas
escolhidos pelo autor (Edições Galo Branco, 2010); Fogo de alabastro
(2011, posfácio de Lêdo Ivo); Candelabro de Álamo (2012, posfácio de Astrid Cabral); O Viajor de Altaíba (2013, posfácio de
Carlos Nejar); Alma litorânea (2014, posfácio de Ricardo Cravo
Albin); Gravidade das Xananas (2015, posfácio de Maria de Lourdes Hortas); Tinteiros da casa e do coração desertos (2015, posfácio
de Darcy França Denófrio) e o inédito Coração costeiro (2016).
Recebeu o Prêmio Castro Alves da UBE-RJ pelo Conjunto
da Obra, em 2013. É membro correspondente da Academia
Carioca de Letras e da UBE-RJ, bem como, membro efetivo
da Associação Nacional de Escritores (ANE).
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I Lírica – Ser dor mar
Cosmonave de um coração costeiro
que navega na preamar da dor
na maré do amor
no mar do ser
meu alterego
a dor-mar
a domar
os sargaços
de um sal salgado
de um sol solstício
de uma lua lunática
que passa na alma
de enseada
Meu coração aberto
nas praias do sonho
litoral de aberturas
ao mundo

Diego Mendes Sousa

IX Lírica – Paragens do mundo submerso
Miramar de um farol
ilimitado de visão
marítima,
estou submerso
na salinidade
de um coração
lameiro
que prevê
temporais
nas paragens
do Mundo
extemporâneo
a afluir
do Rio Parnaíba
a afluência
de um mar
delta-líneo
distante
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X Lírica – Paragens do mundo emerso
Siris e caranguejos
imitam o vagar
do homem
Os siris
correm
sem peias
nas areias
prolongadas
da infância
Os caranguejos
que de humanar
nos mangues
mais sujos da praia
– que é meu quintal onde aprendi docas
da vocação turbulenta,
emergem ainda
dos horizontes
do meu sem-fim
Dos caranguejos
e dos siris
migram
quebra-mares
quedas-d’água
que não versam
outros desejos
somente fainas
do temível
E o que está à vista
é paragem de um universo
minuciosamente
desprezível

Diego Mendes Sousa

XI Lírica – Encantaria
Olha só!
Em um sonho
de chuvas
que foram
choros da paixão
de uma índia
aprisionada
na escuridão
das noites
e no clarão
dos dias,
talvez,
eu encantaria
com canções
as sereias
de um deus
que move
as dunas mornas
da lagoa do pequeno porto,
onde as piranhas devoraram
os dedos da minha irmã!
Magia
que ousaria
tornar real
para que
o avanço
das areias
finíssimas
tardassem
a dividir
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dois países
litorâneos
e fossem
também
os mistérios
que sopram
fortíssimos
quais os ventos
de brisa
do meu terral
Dirás:
É São Sebastião!
Digo:
Não,
é a cunhã Macyrajara
– peixão de cabelos azuis,
a jovem amada por Ubitã!
(pois assim quero imaginar
essa estória de amorrivais,
que brotou um rio de dor
nas costas largas da Parnaíba!)
Encantado, fui!
Encantado, sou!

Diego Mendes Sousa

XIII Lírica – Berçário de fauna e flora
Lavo os pés no mar
como lavadeira de rio
que encharca as mãos
nas águas
das correntezas
perenes
e bate
o coração na pedra
de um cais nostálgico
e puro
Lavo os pés no mar...
(Ó Parnaíba,
eram as putas do Munguba
– que as chuvas de
dezembro a maio
riscaram da paisagem
da Quarenta,
onde as vadias
revelaram
o custo dos seus sexos? –
o largo calor do porto,
onde mulheres fulminantes
recendentes dos desejos
queimaram os seus lençóis
por fardões brancos
nas miragens azuis?)
Lavo os pés no mar
como prostituta náufraga
que vive na faina
da vida
que alaga o corpo
de fluidos profundos
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e resseca
a vagina nos falos
dos bêbados
pervertidos
Lavo os pés no mar
como oceano perdido
que passa foragido
na península da alma
como sangue nativo
no amor aos dias
como pássaro da ilha
no ar das tardes
como areia da terra
na dor deste inverno
Lavo os pés no mar
como xanana que reluz
aos sonhos do viajor
e se espanta feroz
nos fogos do ardor
Lavo os pés no mar
como imaginário
que se quis solitário
como fantasia
que se disse solidão
como magia
que se contradiz só
em silêncio
anoitecido
Lavo os pés no mar
como Tempo
que reflui
saudade
Lavo os pés no mar...

Frederico Gomes

F

rederico Gomes é jornalista e poeta, autor de Poemas
ordinários (SetteLetras, 1995), Outono&inferno (Topbooks,
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A meus eventuais leitores
A noite traz-me ao espírito dúctil
as indúcias dos meus erros tantos.
Eis, portanto, nestes rasos cantos
o retrato de uma vida inútil.
A meus leitores pergunto, terno:
Quem me acompanhará neste inferno?1

1O

último verso é a adaptação livre de uma frase de Nietzsche, “Introdução”, A gaia ciência.
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Bilhete desconsolado a Luís Trimano
(Por ocasião da morte do seu filho Santiago)
... ma sconsolata arriva/la morte ai giovanetti...
Leopardi
Não há palavras que consolem
o que ora sentes,
não há como apaziguar o espírito
e o coração quando o fado
nos separa tão abrupta
e miseravelmente
de um amado, querido ente.
Se não consola sabê-lo agora alheio
a futuras fadigas e misérias –
e dores e sofrimentos e solidão – enfim,
tudo o que faz adulta a vida humana,
que o teu gênio sobrepuje o infortúnio
com a arte que fazes e sobrepuja a vida vã.
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Quatro cantos de navegante
A Ivan Junqueira
1 – Náufrago
		O barco é o meu coração. Ninguém sabe.
		Naveguei por águas longínquas
de mares tormentosos:
		E vi,
apesar dos ventos e da salsugem, ilhas
aos miríades onde pássaros pousavam
sobre as ondas...
		E vi seus ancoradouros
de comércios mágicos...
		E tesouros aflorados entre seixos...
		E praias brancas e virgens
desospedadas do frágil pé humano...
		E vi, ó mar, tuas águas profundas,
solitárias, inóspitas,
águas da tua noite prefiguradora do nada,
sempre dentro de si mesmas, sem exterioridades.
		O barco é o meu coração. Ninguém sabe.

2 – Aprendiz
Sento-me na praia com o queixo apoiado
nos braços cruzados sobre meus joelhos
para contemplar, mar, os sóis vermelhos
nas vãs manhãs alastrando seu enfado

Frederico Gomes

por todo o céu azul. Sinto-me extasiado
com o teatro que se abre como espelhos
em meus olhos. Em busca de conselhos
apuro o ouvido ao som que vem calado
ou bramido dizer-me que repousam
em ti todo o sem sentido da vida.
Mas é em tuas ondas que os homens pousam
de maneira frágil e comovida
um sonho vão na vida passageira:
se uma onda finda, vem outra ligeira.
3 – Promontório dos pescadores
O mar os absorve e aturde – linguagem
									de ondas sobre a areia.
Ou abisma-os quando reflete estrelas que constelam
o silêncio infinito acima deles. Homem e mar
				 – coisa una, nua, física, finita, fátua, fútil...
(Tudo se esguelha como um peixe é sempre oblíquo
												se dele nos aproximamos.)
Do promontório – preâmbulo do nada –,
eles assistem a tudo. Ei-los, ali,
no sobranceiro observatório,
saturados de poesia e metafísica,
auscultando a semântica marítima
				 – e o homem, e a planta, e a rocha...
										E o peixe.
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4 – Página branca
O branco da página, níveo deserto,
aparece em sua abstrata e crua alvenaria
de luz. Antes, prefiro ver, mais concreto
na página branca, um mar em alquimia.
Se poetas a veem deserto, vejo-a mar,
mar tempestuoso ou com sua morosa brisa.
Porém, dunas ou ondas, ambas formam par
no espírito do poeta que as idealiza.
Eis que se alucina o mesmo sol demente
sobre o líquido deserto que me cabe:
nítida intercessão of the timeless moment.1
O barco é o meu coração. Ninguém sabe.
Proas controversas abrem a noite vã:
le vide papier que la blancheur defend.2

1 Variação

sobre verso de T.S. Eliot, “Little Gidding”, V.
“Brise Marine”.

2 Mallarmé,
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Espelhos de ontem
Ponho, frente a este espelho, o espelho de ontem
Alberto da Costa e Silva
I – Biá
			Biá era uma negrinha da cor de chocolate
que gostava de comer jiló cru, colhido ainda verde
do pé. O que amarga cura – dizia, puxando-me
pela mão (nunca pela orelha). Eu achava que
quando ficasse velhinha – igual à mãe Sá Rosa –
ia virar um passarinho-fêmea. Não porque
comesse jiló cru, é claro, mas porque todos a
chamariam de Sá Biá. Sábia Biá, saiba que nem
						 o jiló me cura mais quando estou só.

II – Fazenda do Monte Alto
			Sob a sala de jantar corria um córrego
de água tão límpida que da janela observava-se
delicados peixes em feixes mudos em suas
tentativas de subirem por entre seixos miúdos
com obstinado zelo a correnteza cuja fundura desde
aquela altura não ultrapassava mais que o
tornozelo. Mas o que queriam eles lá em cima
nas águas tumultuadas da cachoeira? – eu me
								indagava, monstro da peneira.
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III – Fructus Belli
			Aquele menino magro de ontem tornou-se um
velho hoje, magro ainda e com mais indecisões que
o menino, posto que ao menino povoavam imagens
de muitos heroísmos e mil engenhos em prol da vida,
do mundo e, mais ainda, das mulheres,
												e velhos,
													e crianças.
			Diz-me: – em que sendas agora vais,
						oh tu, fructus belli
									de um tempo que não volta mais?

Frederico Gomes

Óbolo de Caronte
A Eduardo Portella, mestre
Nunc huc, nunc illue
Virgílio
Quando chegar a hora última e eu,
Frederico, me despojar de alma
e de corpo, de fúria e de calma
e de tudo o que me pertenceu
em vida, seja concreto ou abstrato
e pôr-me no porto do Aqueronte
a tua espera, ó mestre Caronte,
se faltar-me o óbolo do trato
que tu fizeste com todo humano
para a travessia até o outro lado
desse rio lodoso e amaldiçoado,
não me destrates por desumano
que és, nem me recebas no umbral
com asco, sem ter eu o que me afoite.
Filho de Érebro com a Noite,
navegante desse rio infernal,
saibas que fui poeta e te aguardei
nas horas, minutos e segundos
de toda a minha vida, em profundos
abismos por onde em vão errei.
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E saibas também que, como poeta,
nada pude ter que oferecesse
de algum préstimo a quem merecesse
senão minha inútil forma ereta
de vivente em um tempo caduco,
que agora, portanto, te ofereço,
tão desvalido e tão sem apreço
como fui em vida no mundo eunuco.
Sob longa veste de cor sombria
manchada pelo limo do rio
infernal, verás que, neste frio
sensório da áspera porfia,
há um sentimento sem piedade
que desde sempre anda a nos unir:
esta miséria que nos faz rir
da crença vã na felicidade.
É só uma a verdade, uma a ciência
que faz das outras uma impostura
– o fim de toda coisa ou criatura
que se quis eterna em sua existência.
E tu, barqueiro do pantanoso
Aqueronte, nunca me maltrates
por não ter o óbolo, mas artes
falsárias desse mundo enganoso,
pois mesmo sem o salvo-conduto
viajarei clandestino em tua barca
– cortado pelo dente da Parca,
amarrado ao leito de Procusto.

poe s i a da t u rqu i a

Bejan Matur

B

ejan Matur é a poetisa mais ilustre dentre as mais corajosas mulheres poetisas que surgiram no ambiente violento do Oriente Médio.
De uma família curda alevita do leste da Turquia, ela escreve
versos que são – como um dos seus ídolos, o grande crítico de
arte John Berger, diz: “impossíveis de descrever... o leitor não
acompanha palavra por palavra, mas sim de mãos dadas para
tocar e reconhecer peça por peça na escuridão.”
A poesia de Bejan está certamente engajada na luta de seu
povo, atualmente espalhando-se por fronteiras que mal definem a devastação do leste da Turquia, Iraque, Síria e Irã. Foi
presa pelo regime turco e enfrenta ameaças e assédio. Escreve
um jornalismo dissidente, e um texto baseado em entrevistas
com homens e mulheres curdos tornou-se um bestseller instantâneo na Turquia.
Seu primeiro livro traduzido para inglês, In The Temple of a
Patient God1, trata de uma narrativa implacável de um êxodo de
pessoas sem pátria que “... caminhavam ao toque da lua / disfarçando
sua própria dor / mas continuavam cansados”. E ainda mais fulgurante: “Minha mãe aponta os mortos / para meu irmão / e essa foi a jornada.
/ Eles choravam juntos.”
Embora haja sempre esse misticismo palpável em seu texto, próximo à natureza, em que imagina dragões e leopardos,
meditação na criação – um diálogo com Deus. Ou o que seu

1 N.T.:

In The Temple of a Patient God, Ed. Paperback, junho 2004.

Tradução da biografia de Vania Maria da Cunha Martins Santos.
Tradução das poesias de Rosella M.S. Fabri.
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tradutor chama de “um questionamento espiritual infinito para compreender a natureza das coisas”. E isso é o que a impulsiona a um
segundo volume traduzido, How Abraham Abandoned Me2, que escreveu
após ser obrigada a desistir de uma viagem ao Líbano e ouvir a poesia
inspirada em sua nativa Diyarbakir.
O resultado somente pode ser comparado ao Kubla Khan, de Coleridge
– um visionário ditado de algum mundo distante, ao escrever: “Um longo
sono no jardim / e diante de rosas / e canto dos pássaros / a serpente, / seu corpo
não familiar à Terra / rastejaria rapidamente / e roubaria o céu de nós.” Ou: “Onde
os poetas / e orações / e palavras não podem alcançar / a respiração de um amante /
e a palpitação de seu peito / serão o guia. / O coração intumescente de um amante /
olhando o rio à noite / convocará o tigre.”

2 N.T.:

How Abraham Abandoned Me, Ed. Paperback, julho 2012.
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Her Kadın Kendi Ağacını Tanır
Sana geldiğimde
Kanatlarını,
Siyah taşlarla örülmüş
O ıssız şehrin üzerinde açacak,
Bulduğum bir ağacın dallarına tüneyecek
Ve acıyla bağıracaktım.
Her kadın kendi ağacını tanır.
Uçtum o gece.
Karanlığın girmeye korktuğu şehri geçtim.
Gölge olmayınca ruh yalnızdı. Uludum.

Bejan Matur

Toda mulher conhece a própria árvore
Quando chegarei a vós
abrirei minhas asas
encastoada de pedras negras
daquela desolada terra,
queria pousar nos ramos de uma árvore
para chorar minha dor.
Toda mulher conhece a própria árvore.
Voei naquela noite
sobre a cidade que assusta e venci também a escuridão.
Uma alma sem sombra segue abandonada. Soltei um grito.
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İbrahim Gölü
I
Azizin kelimelerini duyan şehir
Öyle bir karanlıkla halelenir ki,
Düşman kavimler şehre giremezler.
şehir kördür.
Karanlık halka
Ve İbrahim gölü.
Ve ay tanrıçasının asası
Başka yönleri gösterir.
Böylece tepelerde
şeytan için sunaklar ve
Kurban kanıyla dolan
İbrahim gölü
İbrahim gölü.

II
İbrahim gölü
İbrahim gölü
Bir kadın
Ellerini göğsünde kavuşturduğunda
Ne istemektedir?
İstemekte midir bir şey?
Bir çivi yazısında işleyen insan değil zamandır.
Ben yürüdüm haccımı
Haccımı yürüdüm ben
Ayın ve güneşin ilk işaretler olduğu
Ve yılanların hakikatinden insanın
Yol aldığı bilgelik.

Bejan Matur

Lago de Abraão
I
A cidade que ouve as palavras do santo
segue aureolada por tamanha escuridão,
nenhuma das tribos inimigas pode penetrá-la.
A cidade é cega.
Um anel escuro
e o lago de Abraão.
O cetro da deusa lua
Aponta novas direções.
Também nas colinas
altares a Satã e,
cheio de sangue para o sacrifício,
o lago de Abraão
Lago de Abraão.

II
Lago de Abraão
Lago de Abraão
Quando uma mulher
Leva aos mãos ao peito
O que pede?
Haverá algo que deseje?
É o instante, não o homem que escreve em caracteres cuneiformes.
Cessou minha peregrinação
cumpri a viagem
os primeiros sinas eram o sol e a lua
E o saber chegou ao homem iluminado
mediante a verdade das serpentes.
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Fim de tarde com uma onda linda
no Recreio dos Bandeirantes, RJ.
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Tradução de Rosella M.S. Fabri.
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Armi, mon ami!
      dostum Armağan Özpeçen’in anısına.

Yolculuklara çıkacaktık seninle

yanımıza kendimizden de bir şeyler alıp;
üç beş şiir kitabı, üç beş uzun yol hüznü.

Geniş bir zamanın aralığından
iklimler taşıyacaktık geleceğe
sen sesini salıvermeseydin
sahipsiz bir ordu gibi beşinci kattan.
Boşlukta kalbine mi tutunur insan
unutabilir mi adını yarı yolda
öznesi olmayan bir hayata armağan.
Seninle yolculuklara çıkacaktık
yanımıza kendimizden de bir şeyler alıp;
harita, fotoğraf makinesi, lazım olur diye çakı
kimbilir belki kol saati bir de.

Tozan Alkan
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Armi, mon ami
     à memória de meu amigo Armağan Özçepen

Havíamos de partilhar as mesmas viagens
levando algo de nosso
três a quatro livros de poesia, três a quatro longos caminhos para a tristeza.
Teríamos levado climas ao futuro
no intervalo do tempo cósmico
se não houvesses lançado teu grito do quinto andar
como um exército sem comando.
Um homem pode abrigar seu coração no espaço
esquecer o próprio nome a meio do caminho
sem um tema para o dom da vida.
Havíamos de partilhar as mesmas viagens
levando algo de nosso;
um mapa, uma câmera, um canivete, em caso de necessidade,
e um relógio.
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Uzun
Issız bir dağa sürdüydün beni
biraz iyilikle, bir o kadar yoksul
su dalgındır demiştim, unutur
sevip sevildiğini
aşk kısa galata köprüsü uzun
Oğulotudur bu otun adı, bilirim
ilk ateşlendiğinde
adımı sayıklamış oğlum
bir başka memlekette
bazı dağ çiçeklerinin adı uzun
Rüzgârın sesi gibiymiş
bir kuşun uçarken uçarken
kendini unutması dağın tepesinde
biraz karlı, bir o kadar başı dik
gizli gizli çekilen yalnızlık uzun

Tozan Alkan

Longo
Tu me exilaste na montanha do deserto
Tão pouco para um resto de bondade
A água contempla, disse, tende a esquecer
o amor e os seres amados
O amor é breve, e a ponte de Gálata parece longa.
Oğulotudur, bem sei, é o nome dessa planta
meu filho na primeira febre alta
pronunciou meu nome em delírio enquanto dormia
em outra terra
o nome das flores das montanhas é longo
Assemelhava o som do vento
um pássaro que voa
esqueceste de ti no alto da montanha
pouco rentável, cabeça empinada
mais longo o secreto sofrer da solidão
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Tempestade: Nessa onda fui arrastado para dentro do
mar, e a força da onda foi tão grande que tive minha
caixa estanque foi arrancada da minha mão e a água
penetrou no meu equipamento danificando-o.

memória futura

A evolução da Física
no século XX
Enr i c o Fer mi

E

is o resumo da notável conferência pronunciada sábado pelo acadêmico da Itália, prof. Enrico Fermi, no
salão de honra da Academia Brasileira de Letras.
Após os agradecimentos ao Instituto Ítalo-Brasileiro de
Alta Cultura, que o chamou ao Rio de Janeiro e a São Paulo e
ao ilustre prof. Aloisio de Castro, o prof. Fermi examinou, desde a Antiguidade, as hipóteses relativas à estrutura da matéria.
Até o fim da Idade Média, porém, as concepções as mais
geniais, como aquela de Demócrito, de Adera, que imaginou a
matéria constituída de átomos, não acham correspondência no
campo da experiência.
Quando a alquimia se transformou em ciência quantitativa
na química, só então acham-se as provas experimentais da estrutura atômica da matéria e estabelecem-se as leis das proporções múltiplas e definidas.
Novo impulso à teoria atômica foi dado pelos estudos sobre o comportamento dos gases. A tendência a expansão dos
corpos-gasosos é devida ao impulso desordenado e continua
do de miríades de moléculas lançadas em todas as direções.

Conferência proferida pelo professor Enrico Fermi na ABL, em 25.08.1934.

Físico. Ganhador
do Prêmio
Nobel de Física
em 1938.
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Examinou, depois, a estrutura do átomo, aduzindo várias comparações para mais fácil compreensão. Falou dos elétrons e do núcleo, carregados os primeiros de eletricidade negativa e o segundo, de eletricidade
positiva, neutralizando-se entre si. Tanto maior é a carga positiva do
núcleo e tanto mais números hão de ser os elétrons do átomo.
Nos elementos da Natureza, o número dos elétrons varia de 1 como
no hidrogênio, que é o elemento mais simples, a 92, e o número dos
elétrons é fixo para cada elemento, deste determinando as propriedades
físicas e químicas.
Acenou aos trabalhos do físico Rutherford, da obra desenvolvida por
Bohr e, finalmente, da mecânica quantística do chamado “princípio de
indeterminação” de Heisenberg e da mecânica ondulatória, acenando às
experiências de Davisson e Germer.
Nos últimos três anos, o conhecimento
das partículas elementares do átomo, isto
é, do núcleo ou próton e dos elétrons, enriqueceu-se com a descoberta de dois novos
corpúsculos: o nêutron e o elétron positivo.
O primeiro não possui carga elétrica,
sendo este fato devido à qualidade de um
forte poder penetrante. O elétron positivo
ou “pósitron” tem, em tudo, as qualidades dos elétrons comuns, sendo que
o sinal da sua carga elétrica é positivo, enquanto o dos outros é negativo.
O ilustre conferencista fala, ainda, da irradiação cósmica e das expe
riências feitas com a câmara de Wilson pelo inglês Blacmett e pelo italiano Occhialini.
No fenômeno da diversidade das cargas elétricas dos elétrons é interessante a observação que a possibilidade da existência de elétrons positivos tinha sido prevista teoricamente pelo físico inglês Dirac, que tinha
também indicado algumas propriedades caraterísticas, como aquela que
o elétron positivo se comporta como uma espécie de antielétron, no
sentido que, quando um elétron positivo e um negativo se encontram,
há uma certa probabilidade que os dois se destruam mutuamente, com
neutralização das cargas elétricas de sinal oposto e transformação das
suas massas em energia radiante.

A evolução da Física no século XX
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Esses são os corpúsculos elementares, cuja existência foi provada experimentalmente. Não é excluído, porém, que haja ainda algum outro,
existindo alguma razão para assim pensar.
Por aí vê claramente quão rápido tenham sido, nestes dois ou três
últimos anos, os progressos no campo da física nuclear e quais surpresas
se possam logicamente esperar das experiências já agora ininterruptas.
E concluiu o prof. Fermi:
Porque, como justamente disse o prof. De Castro, ciência e poesia trabalham para o
prazer de alcançar a perfeição, sem indagar quais efeitos práticos poderão ter os trabalhos
e os sacrifícios que o seu culto exige e sem esmorecer-se, a um certo ponto, é necessário
deixar cair os sonhos e as esperanças que já pareciam realidade, para recomeçar as
pesquisas e as experiências em uma alternativa de paradas e de impulsos animadores.
ӸӸ
Hoje, às 17 horas, no salão da Academia Brasileira de Letras, o prof.
Enrico Fermi pronunciará a sua segunda e última conferência sobre
“A produção artificial dos corpos radioativos”. O prof. Fermi ilustrará
especialmente as suas experiências que tratam do elemento 93 de cujo
assunto falaram tanto as revistas científicas.
Em nome da Academia Brasileira de Ciências, a saudação ser-lhe-á feita
pelo prof. Teodoro Ramos.
É livre o ingresso, não havendo convites.

Fonte: Acervo ABL.

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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M e m b ro s Ef et ivo s

Luís Murat
Coelho Neto
Filinto de Almeida
Aluísio Azevedo
Raimundo Correia
Teixeira de Melo
Valentim Magalhães
Alberto de Oliveira
Magalhães de Azeredo
Rui Barbosa
Lúcio de Mendonça
Urbano Duarte
Visconde de Taunay
Clóvis Beviláqua
Olavo Bilac
Araripe Júnior
Sílvio Romero
José Veríssimo
Alcindo Guanabara
Salvador de Mendonça
José do Patrocínio
Medeiros e Albuquerque
Machado de Assis
Garcia Redondo
Barão de Loreto
Guimarães Passos
Joaquim Nabuco
Inglês de Sousa
Artur Azevedo
Pedro Rabelo
Luís Guimarães Júnior
Carlos de Laet
Domício da Gama
J.M. Pereira da Silva
Rodrigo Octavio
Afonso Celso
Silva Ramos
Graça Aranha
Oliveira Lima
Eduardo Prado

Ana Maria Machado
Tarcísio Padilha
Carlos Heitor Cony
Carlos Nejar
José Murilo de Carvalho
Cícero Sandroni
Nelson Pereira dos Santos
Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
Alberto da Costa e Silva
Rosiska Darcy de Oliveira
Helio Jaguaribe
Alfredo Bosi
Sergio Paulo Rouanet
Celso Lafer
Marco Lucchesi
Lygia Fagundes Telles
Affonso Arinos de Mello Franco
Arnaldo Niskier
Antonio Carlos Secchin
Murilo Melo Filho
Paulo Coelho
Ivo Pitanguy
Antônio Torres
Sábato Magaldi
Alberto Venancio Filho
Marcos Vinicios Vilaça
Eduardo Portella
Domicio Proença Filho
Geraldo Holanda Cavalcanti
Nélida Piñon
Merval Pereira
Zuenir Ventura
Evanildo Bechara
Evaldo Cabral de Mello
Candido Mendes de Almeida
Fernando Henrique Cardoso
Ferreira Gullar
José Sarney
Marco Maciel
Evaristo de Moraes Filho

C o m po sto e m M o n oty pe C e n taur 13/15 pt ; ci tações, 12 /15 pt

