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Prosseguindo

A Revista do Livro renasce, dedicada ao registro escrito da complexidade, a tudo o 

que,

dentro ou 

fora 

da 

página 

branca, mas sempre relacionado com ela, recolhe os signos e os sinais

impressos, as metáforas e as metonímias, as declarações de 

paz 

e as contendas históricas, os

abalos e as ultrapassagens com 

que 

se configura a infatigável 

jornada 

da 

peripécia 

humana.

A herança da sua 

primeira fase, 

o seu espólio radiante, nos obriga a 

jamais 

desmere-

cer ou 

faltar 

a essa responsabilidade 

que 

nos legaram-os seus 

fundadores, 

os seus colabo-

radores 

primaciais, 

o ensinamento e o exemplo, de uma construção necessária e imperecível.

E como se a sua interrupção tivesse sido apenas o intervalo, uma 

pequena pausa para pen-

sar e repensar 

- 

reavaliar a ecologia civilizadora do livro. Na livre lição do livro 

queremos

continuar aprendendo, como 

quem 

identifica 

fonte 

de energias sempre acesas 

— 

o cerne, o

motor, a 

força 

nuclear do saber e do 

fazer.

Esta revista, a Revista do Livro, dará conta da 

produção 

editorial e da vida do

livro, enquanto objeto e sujeito de uma história voraz, de um trajeto cercado de 

perigos 

e de

revelações 

por 

todos os lados. O livro é hoje, mais do 

que 

nunca, o derradeiro reduto da com-

plexidade. 
O reduto sem reducionismos e, 

por 

isso mesmo, abertamente esperançoso.

Eduardo Portella
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N° 1,junho de 1956 N° 11, setembro de 1958

A Revista do Livro retorna aos seus leitores após 31 anos de ausência. Lançada em 1956

pelo 

antigo Instituto Nacional do Livro 

(INL), 

ela circulou durante 16 anos, até 1970,

quando 

saiu o número 43, abrigando em suas 

páginas 
os nomes mais expressivos da

inteligência brasileira.

O 

presente 

volume representa a retomada do 

que 

foi um dos 

projetos 

editoriais mais

bem-sucedidos na área do antigo Ministério da Educação e Cultura. Demos-lhe o número

44 

para 
expressar uma 

proposta 

de continuidade. Estampamos na capa a mesma foto 

-

um Machado de Assis 

jovem, 

de barba 

gloriosamente 

inculta 

— 

que 

figurou na capa do

primeiro 
número, antes de executado o elegante 

projeto gráfico 

de Tomás Santa Rosa 

Jr.,

a 

partir 
do número 2, 

que 

se tornaria marca registrada da 

publicação.

A nova Revista do Livro 

pretende 

ser fiel ao 

padrão 

de 

qualidade 

da sua 

primeira 

fase.

Algumas mudanças de forma e conteúdo se fizeram necessárias 

para 

adaptá-la à realidade

do nosso tempo. Mantivemos o mesmo formato mas a concepção 

gráfica 

mudou. Tornou-

se, também, menos 

"literária" 

em relação ao seu 

paradigma. 

A extraordinária expansão do

mercado editorial brasileiro nas três últimas décadas não 

poderia 

deixar de se refletir numa

publicação que 

trata de livros como a nossa. Abrimos espaço, da mesma forma, 

para 

a

ciência da informação, levando em conta a importância cada vez maior 

que 

as bibliotecas

públicas 
assumem na nossa sociedade. A 

produção 

acadêmica brasileira, 

que 

aumentou em

quantidade 
e 

qualidade, 

estará também mais representada na atual Revista do Livro.

Com o foco na atualidade, não abandonaremos algumas referências fundamentais.

A 

partir 
deste número começamos a republicar textos 

que, 

embora 

produzidos 
há muitos

anos, não 

perderam 

o viço: tornaram-se clássicos. É o caso do artigo 

"A 

biblioteca de

Machado de Assis", de 

Jean-Michel 

Massa 

(publicado 

em francês, em 1961, no número

21-22 da Revista do Livro) e 

"De 

Machadinho a Brás Cubas" de Augusto Meyer 

(que 
saiu

no número 11, em 1958). Convertidos em raridades bibliográficas, de acesso mais ou

menos restrito aos 

pesquisadores, 

esses trabalhos de alta 

qualidade 
vêm de novo à luz 

para

o desfrute do leitor contemporâneo.

Outra novidade é a entrevista 
que passa 

a abrir cada edição. Neste número apresen-

tamos 

José 

Mindlin, numa homenagem ao homem e a seu mister. Decano da bibliofilia

no Brasil, Mindlin fala sobretudo do amor ao livro 

- 

que 

foi e continua sendo a base desta

publicação.
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Mindlin na sua biblioteca: 

"Quem 

não 

gosta 
de livros não sabe o

prazer que perde", (foto: Juan 
Esteves)
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José Mindlin, 

garimpeiro 

de livros

0 bibliófilo 

José 

Mindlin dispensa apresentações. Ninguém 

parece gostar 

mais de

livros do 

que 

ele. Tem a maior biblioteca 

particular 

do 

país. 

Reúne na sua casa,

em São Paulo, cerca de trinta mil obras 

- 

algumas raríssimas, como as 

primeiras

edições de Os Lusíadas,, de Camões, e de O Guarani, de 

José 

de Alencar, a

qual perseguiu por 

15 anos. Guarda também originais valiosos, como os de Vidas

secas, de Graciliano Ramos, e de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães

Rosa, com anotações dos autores. Curioso é 

que 

Mindlin compara a bibliojilia a

uma espécie de doença, 

que 

em vez de sofrimento só causa 

prazer. 

Ele começou a

colecionar livros antigos aos 13 anos. A 

paixão persiste 

até hoje 

— 

e com a mesma

intensidade. Além de colecionador é também um leitor compulsivo. Prefere 

que 

lhe

roubem o automóvel do 

que 

o livro 

que 

está lendo. Nesta entrevista inaugural da

nova 

fase 

da Revista do Livro, ele 

fala 

do mister de bibliófilo, de novas tec-

nologias e das 

peripécias 

em 

que 

se envolveu 

para 

adquirir a 

primeira 

edição de

Marília de Dirceu 

— 
"uma 

das 

jóias" 

da sua biblioteca.

Revista do Livro: Como e 

quando 

surgiu, no senhor, a vocação de bibliófilo?

José Mindlin: Não saberia dizer se tenho, ou sempre tive, 

"vocação 

de

bibliófilo". O 

que 

eu tive, desde criança, foi interesse 

por 

leitura. Isso

deve ter detonado, sem 

que 

eu tivesse a menor idéia a respeito, o início

do 

processo 

de formação da minha biblioteca. Mas esse 

processo 

não foi

planejado. 

Talvez 

já 

estivesse se insinuando sub-repticiamente 

quando

comprei os 

primeiros 

livros infantis 
(condessa 

de Ségur, contos de

Grimm ou Andersen, Contos da Carochinha, 
Juca 

e Chico, Robinson Crusoe

(abreviado), 

e foi se tornando, ainda sem eu 

perceber, 

envolvente e com-

pulsivo. Quando, 

aos 13 anos, comprei o 

primeiro 

livro antigo, e me dei

conta disso, 

já 

era tarde. Tinha apanhado o vírus do amor ao livro, e



constatei, 

por 

experiência 

própria, que 

era uma doença incurável. Sofro desse mal

até hoje, mas ele só me tem dado 

prazer. 

Bendito sofrimento.

RL: 

Que grande 

alegria, ou 

grandes 

alegrias, essa atividade lhe 

proporcionou?

JM: As alegrias 

que 

uma vida entre livros 

proporciona 

são muitas e variadas: há

o 

prazer 

da leitura; 
o do aprendizado da bibliofilia, 

quando 

se começa a distin-

guir 

a diferença entre uma simples brochura e uma edição caprichada, em bom

papel, 

bem diagramada e ilustrada, 
e, se 

possível, 

bem encadernada; o 

prazer 

de

conhecer mais e mais obras dignas de leitura; o da 

garimpagem; 
o 

prazer 

do con-

tato físico com o livro, a emoção 

que 

sua descoberta 

provoca, 
às vezes depois de

décadas, e assim 

por 

diante.

RL: 0 senhor continua 

freqüentando 

leilões e sebos em busca de livros raros ou 

já 

não exis-

tem novidades na 

praça? 

Conte, 

por favor, 

um lance raro de sorte 

pelo qual 

o senhor enrique-

ceu a sua coleção.

JM: Apesar de viver com muitos encargos, o 

que 

implica em lutar sempre com a

falta de tempo 

(além 

de uma 

preguiça 

inata...), é claro 

que 

continuo sempre 

garim-

pando, pois 

faz 

parte 

do 

prazer 

da bibliofilia, e este não tem fim. No meu caso,

vim a conseguir certas obras depois de 

procurá-las praticamente 
a vida inteira.

Um exemplo 

que poderia 
citar é a 

primeira 

edição brasileira de Marília de Dirceu,

de Tomás Antônio Gonzaga, 

publicada 
em 1810 

pela 

Imprensa Régia do Rio de

Janeiro. 

Tanto eu, como meu saudoso e fraternal amigo Rubens Borba de Moraes,

vivíamos atrás dessa edição durante décadas. Eu dizia a ele 

que, 

se a encontrasse

um dia, não iria contar-lhe, 

pois poderia 

ter um enfarte. Naturalmente, 

quando 

a

consegui, foi das 

primeiras pessoas 

a 

quem 

contei, e 

juntos 

curtimos o achado,

pois 

ela era a única edição importante 

que 

faltava em nossas bibliotecas.

RL: Como o senhor conseguiu localizar o livro?

JM: 

Já 

contei essa história várias vezes, espero 

que 

haja leitores 

que 

ainda não a

conheçam. Deu-se o caso 

que, 

há coisa de uns 15 anos, recebi um dia, trazida 

por

minha amiga Letícia Malard, a visita do 

grande 
erudito mineiro Wilton Cardoso,

a 

quem 

não conhecia 

pessoalmente. 
Como especialista 

em literatura medieval,

perguntou-me 

logo de saída 

que 

cancioneiros 
eu tinha. Respondi 

que 

tinha, entre

vários outros, a edição do Cancioneiro da Ajuda, de Carolina Michaeles, o Cancioneiro

de Colocci-Brancuti, as Provas e Cantores, 

publicada 
em 1849 

por 

Varnhagen, e,

com certo orgulho, mencionei a 

primeira 
edição impressa do Cancioneiro da Ajuda,

publicada 

em Paris, 

por 

Lord Stuart, em 1823, numa tiragem de apenas 25 exem-

plares. 

Todas essas eu tenho", disse o Wilton, 

para 

um certo desapontamento

meu. Mas aí mostrei um exemplar 

que 

ele não 

podia 

ter: a bela cópia manuscrita

que 

Lord Stuart, 

quando 

embaixador 
em Portugal, tinha mandado fazer em 1810,

provavelmente já pensando 

na edição de 1823. Senti-me vingado, mas ele me

12
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perguntou 

então 

que 

edições de Marília de Dirceu eu tinha, e respondi 

que 

tinha

dois exemplares da 

primeira 

edição, de 1792, um com erro de 

paginação, 

e outro

com o erro corrigido, além das outras edições 

portuguesas 

do século XIX. 

"E 

a

edição brasileira, de 1810?", 

perguntou 

ele. 

"Essa 

naturalmente não tenho, 

pois

se conhecem 

pouquíssimos 

exemplares, de modo 

que 

ela é 

praticamente 

inençon-

trável". 

"Pois 

eu tenho", me disse ele com a maior tranqüilidade, me deixando

embasbacado. Aí comecei a 

propor 

trocas, mas sem resultado. 

"Quando 

você for

a Belo Horizonte, mostro-lhe o livro", disse o Wilton. Isso foi numa 

quarta-feira.

No sábado, 

"por 

acaso", estava eu visitando-o em Belo Horizonte 

— 

uma exce-

lente biblioteca, mas relativamente com 

poucas 

raridades, 

pois 

Wilton dizia não

ser colecionador. Surge então o famoso exemplar, em mau estado, como os outros

cinco ou seis 

que 

se conhecem. Ele, 

pegando 

o livro, me 

perguntou 

se Guita,

minha mulher, era mesmo restauradora. 

Quando 

eu disse 

que 

era, ele me sur-

preendeu 

dizendo 

que, 

nesse caso, eu 

podia 

levar o exemplar. Se Guita con-

seguisse restaurá-lo, seria meu! 

"Mas 

é 

presente 

meu, não é troca" 

— 

acrescentou

o Wilton. Naturalmente, relutei a aceitar um 

presente 

tão 

precioso. 

Mas acabei

aceitando 

- 

quem 

resistiria? 

Quem 

ficou apreensiva foi minha mulher, mas o

exemplar foi otimamente restaurado, e eu, tentando retribuir a extrema 

gentileza,

mandei-lhe a cópia manuscrita do Cancioneiro da Ajuda. Deixou-o feliz, e nos tor-

namos bons amigos até o fim da vida dele. A 

primeira 

edição brasileira de Marília

é até hoje uma das 

jóias 

da biblioteca.

RL: Além de Marília de Dirceu, 

que 

outras obras o senhor destacaria na sua biblioteca?

O senhor encontra tempo de 

folhear 

os livros 

que 

lhe são mais caros?

JM: Digo brincando 

(mas 

toda brincadeira tem um fundo de verdade), 

que 

a biblio-

filia é 

poligâmica 

e, então, uma declaração de 

preferências 

é naturalmente 

perigosa.

Mas eu costumo não só ler, como 

pegar, 

folhear e ler trechos de livros 

que 

me são

caros. Faço isso com bastante freqüência. Para esse contato, e especialmente 

para

leitura de verdade, sempre se encontra tempo. No meu caso, leio através da soma de

pequenos períodos, 

e consigo isso tendo sempre um livro comigo. 

Quando 

não estou

em casa, leio no carro, nos enguiços de trânsito, no avião, nas salas de espera etc.

etc. 

Quando 

saio do carro, levo o livro comigo. Assim, se o carro for roubado, a

leitura não se interrompe.

RL: O senhor teve oportunidade de conhecer autores de obras importantes 

que 

tem sob sua

guarda? 

Algum deles lhe impressionou especialmente?

JM: Tive a sorte de ser amigo de muitos escritores, como Drummond, Guimarães

Rosa, Antônio Alcântara Machado, Guilherme de Almeida, Afonso Schmidt,

Guilhermino César, Érico Veríssimo, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire,

João 

Cabral de Melo Neto, Chico Assis Barbosa e Alexandre Eulálio, só 

para 

men-

cionar alguns 

poucos, 

infelizmente desaparecidos. Sou amigo de muitos outros,

JOSÉ MINDLIN
13



felizmente vivos, mas aí acho melhor não mencionar nomes... Tenho a frustração

de não ter conhecido, ou ter conhecido 

pouco, 

autores como Manuel Bandeira,

Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, 

José 

Lins do Rego, Mário de Andrade,

Proust ou Machado de Assis. Mas todos eles, e muitos outros, fazem 

parte 
de

minha vida, 

por 

constantes leituras e releituras. As obras de todos 

que 

mencionei

me impressionaram 

por 

variados motivos: tema, estilo, inovação, o 

prazer que 

a

leitura me 

proporcionou.

RL: 0 amor 

pelo 

livro-objeto implica também, necessariamente, amar seu conteúdo? Embora

este não seja o seu caso, há colecionadores 

que 

vêem os livros mais como enfeites do 

que 

outra

coisa...

JM: O interesse ou o amor 

pelo 

livro-objeto não depende do texto. Parece-me mais

adequado falar do livro como objeto de arte, e não simplesmente objeto, mas creio

que 

a referência a servir de enfeite trata de coisa diferente. 

Quem 

vê o livro como

enfeite obviamente não é bibliófilo, e nem merece ser mencionado. 

Já 

se ele é visto

como objeto de arte 

pode 

fazer 

parte 

da bibliofilia, embora não necessariamente

ligada ao texto, 

pois pode 

atrair 

pela 

ilustração, 

papel, 

diagramação, ou encader-

nação, mesmo impresso em língua desconhecida. É claro 

que 

o ideal é o livro de

bom texto 

que 

também seja obra de arte.

RL: Em cidades como o Rio e São Paulo, cujo metro 

quadrado, 

em certas regiões, chegam a

valores astronômicos, ê ainda 

possível 

alguém 

pensar 

numa 

grande 

biblioteca? 
Que 

conselho

o senhor daria a um colecionador sem espaço?

JM: O 

problema 

de espaço existe 

praticamente para 

todos, mas o verdadeiro biblió-

filo, e mesmo o apenas leitor, creio 

que 

sempre vai 

preferir 

o aperto a não ter livros.

O conselho 

que 

eu 

poderia 

dar a um colecionador sem espaço é 

que procure 

veri-

ficar 

que 

espaço existe na casa, e se ele não está sendo ocupado com coisas supér-

fluas, fazendo aí uma opção entre estas e o livros. Naturalmente há situações

extremas, 

que podem 

impedir o crescimento de uma biblioteca, mas 

geralmente 
se

consegue dar um 

jeito 

- 

fila dupla na estante, uma certa desordem 

provocada por

pilhas 

etc. E claro 

que 

se a opção for entre ter biblioteca e 

pôr 

em risco a estabili-

dade conjugai, aí não sei de conselho 

que 

ajude, 

já 

é outro tipo de 

problema. 

Vale

a 

pena pensar 

nisso antes de casar...

RL: 0 senhor acha 

que 

o computador vai substituir o livro?

JM: Livro eletrônico e livro impresso são coisas bem diferentes, mas 

que podem

coexistir. Estou convencido, no entanto, 

que 

o eletrônico 

(que pode 

ter um 

papel

positivo para 

o conhecimento e a divulgação do texto) não substitui o impresso.

Além da leitura mais agradável, existe um contato físico com o livro, 

que 

consi-

dero insubstituível.

14
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RL: O senhor disse recentemente 

que 

uma das conseqüências do computador ê acabar com os

originais 

que 

o senhor tanto 

preza. 

Na sua opinião, isso empobrece a memória literária?

JM: Não digo 

que 

o computador faça desaparecer os originais, 

quando 

estes 

já 

este-

jam perfeitos 

e acabados, 

prontos para 

a impressão. O 

que 

acho 

que 

o computador

está fazendo desaparecer é a 

possibilidade 

de acompanhar o 

processo 

de criação

literária, através das correções ou alterações 

que 

o escritor costumava fazer

enquanto escrevia, e 

que 

constam dos originais escritos à mão ou datilografados,

mas 

que 

desaparecem 

quando 

elas são feitas em computador. Isso naturalmente

empobrece a memória literária. Temos na biblioteca de casa originais de

Guimarães Rosa, Erico Veríssimo, 

José 

Lins do Rego e Oswald de Andrade 

— 

para

citar apenas alguns exemplos, em 

que 

muitas alterações sucessivas são feitas à mão

pelos 

escritores, e são um elemento indispensável 

para 

a crítica 

genética. 

E claro

que 

a objeção não terá mais razão de ser se existir, nos computadores, um sistema

que 

mantenha 
o registro das 

palavras 

ou trechos 

"deletados" 
— 

palavra 

antipática,

usada na informática 

para 

falar simplesmente de suprimidos.

RL: Dá muito trabalho a manutenção de uma 

grande 

biblioteca como a sua? 0 senhor tem

funcionários 
que 

cuidam exclusivamente dos livros?

JM: A biblioteca, 

que 

funciona na minha casa, foi crescendo no tempo, exigindo a

construção 
de um 

pavilhão, 

em 1965, e outro em 1985, a 

ponto 

de minha mulher

dizer 

que 

não somos nós 

que 

temos a bibliotecaela é 

que 

nos tem. O trabalho

de manutenção 
é 

grande, 

mas vale a 

pena. 

Uma vantagem 

que 

temos é 

que 

sem-

pre 

fiz 

questão 
de só comprar exemplares em bom estado, com 

pouquíssimas

exceções, 

quando 
se tratava de obras muito raras, sempre 

preferindo 

não ter as

obras a tê-las em mau estado. Esse é, aliás, um cuidado 

que 

recomendo a 

quem

esteja formando uma biblioteca. Mesmo assim, a 

poluição 

e certa inevitável umi-

dade atacam encadernações em 

que 

o restauro é muito trabalhoso. Além da 

pes-

soa 

que 

faz a limpeza incessantemente, limpando livro 

por 

livro, trabalham

conosco 
três moças 

- 

Cristina Antunes, Elisa Nazarian e Rosana Gonçalves 

- 

que

se dedicam 
exclusivamente à biblioteca. Cristina é, há muitos anos, a conser-

vadora-mór 

(depois 

de mim e de minha mulher). Além da manutenção, dá um

bocado 
de trabalho o atendimento a 

pesquisadores, 

a 

participação 

em exposições,

aqui e no exterior, e a 

própria pesquisa que 

a catalogação exige. Mas, como 

já

disse, todo esse trabalho vale a 

pena, 

uma vez 

que 

os livros são um dos interesses

centrais 
de nossa vida. 

Quem 

não 

gosta 

de livros não sabe o 

prazer que perde.
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De Machadinho a Brás Cubas

Augusto Meyer

Só 

quando 

desceu ao fundo de si mesmo, 

para 

desenganar-se, Machado conse-

guiu 

criar obra digna do seu 

gênio, 

ou se 

preferem, 

do seu demônio, o daimon 

que

se agitava dentro dele, sem 

que 

o soubesse, ainda em estado fetal ou dormitivo,

mas a contar de certo momento, 

já 

bicando a casca do ovo 

para 

sair cá fora, à

luz do dia, 

que 

o sol nasce 

para 

todos...

Tudo isto é velho e sabido. Há um momento em 

que 

o eu essencial dá de

cara consigo mesmo, acorda e ouve, em 

qualquer 

dialeto de Babel: Torna-te

quem 
és, ou faze-te 

quem 

és, voz imperiosa 

que 

repete o conselho de Zaratustra:

Werde wer du bist... Bem explicado: ainda não chegaste a ser 

quem 

és de fato, ou

quem 
devias ser; 

por 

enquanto, meu filho, não 

passas 

de um Machadinho, sim-

pático, 
sem dúvida alguma, com bastante lábia e leitura, mas enfim, um simples

Machadinho, 
uma crisálida, um Gil, um 

Jota, para 

não dizer um Max. Pelos

cornos 
da lua, 

quem 

és tu afinal, senão o 

pobre Joaquim 

Maria, 

que 

baixou do

morro do Livramento 

para 

as letras e 

jamais 

será, como esperava, o mimoso das

damas, 
o festejado autor de Helena e Iaiá Garcia, obras-primas do estilo não-me-

toques? Trata de cavoucar no duro chão da caverna, 

que 

o som cavo das 

pan-

cadas é 

prometedor 
e decerto ainda vens a desenterrar um tesouro, do fundo de

ti mesmo. 
Chega-te bem 

para 

o espelho e verás o Outro, o da nua máscara, ver-

tiginoso 
e malicioso, ora sim e ora não, sorrindo com os olhos e fisgando num

relance 
coisas finas e agudas, ágeis e indiscretas... Estão bicando a casca do ovo

estas coisas, 

já 

começaram a ensaiar dentro da casca o 

primeiro 

vôo, e antes do

primeiro 
pio, já 

começaram a 

piar...

Entre ontem e hoje, entre Machadinho e Machadão, cabem todas as fanta-

sias do devir 

que 

está sendo e ainda não é. Mas 

que 

microscopia imaginativa

poderia 
acompanhar os estádios sucessivos, as mutações sutis de uma 

gestaçãp psi-

cológica, 
manifestada de súbito sob a forma de conversão? Se 

pudéssemos 

aplicar

ao caso aqueles 

processos 

de filmagem 

que, 

aos olhos iludidos do espectador, con-
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seguem recompor num tempo ideal a 

germinação 

e o desenvolvimento 

paulatino

das 

plantas, 

veríamos decerto o autor da 
Queda, 

o esforçado não-me-toques da

primeira 

fase criar aos 

poucos 

não sei 

que 

raízes e tentáculos, como estranha

planta 

humana, e num retrato mágico, firmar-se a expressão do lábio, endurecer

o brilho dos olhos, vincar-se o desenho inseguro de uma ruga, a 

"ruga 

sardônica"

de Luís Garcia. Insensivelmente, 

passaríamos 

assim do 

primeiro 

ao segundo

Machado de Assis.

Devemos levar em conta estes dois aspectos essenciais da 

questão: 

se de um

lado não se concebem as Memórias 

póstumas 
senão como 

produto 
de uma longa 

ges-

tação, nem 

por 

isso é menos imprevista, 
de outro lado, a impressão 

que provoca

em nós o seu desabrochamento 
brusco.

Na história literária, não faltam exemplos de conversão, ou aparente con-

versão 

psicológica, 

traduzida em mudança imprevista do estilo, das motivações da

fantasia criadora, do 

próprio 

conteúdo humano da obra de um mesmo autor. No

caso de Melville, 

por 

exemplo, 

quem poderia prever, 
depois das 

primeiras 

obras,

o aparecimento de Aíoby Dick? É verdade 

que 

em Melville ainda será 

possível

apontar uma filiação 

pelo 

menos exterior de temas e descobrir em Mardi e White

Jacket 

aquela 

family 

resemblance a 

que 

se refere William Ellery Segdwick.1 Difícil,

todavia, no caso de Machado de Assis, traçar uma linha de continuidade evolu-

tiva. Em Ressurreição via Lúcia Miguel Pereira despontar 

"a 

principal 
característica

de Machado como romancista, característica 

que 

o irá aos 

poucos 

separando

inteiramente da concepção romântica da ficção: a 

predominância 
dos 

problemas

psicológicos". 

Mais adiante observa:

Já 
em Iaiá Garcia começa a aparecer o verdadeiro Machado de Assis. O tipo de Luís

Garcia, sobretudo, é traçado com admirável nitidez de linhas 

[...] 
Se Iaiá Garcia ainda

não é um 

grande 
romance, se lhe falta sobretudo coesão, 

já 
é de uma 

qualidade 
muito

superior aos outros, 

porque 

nele Machado se libertara do romantismo. Mas não é ainda

aquela libertação interior 

que 

o levará a analisar homens e fatos com a curiosidade e

frieza de 

quem 
não se espanta de coisa alguma, 

porque 
não descobre nenhum sentido

na vida humanai

A transmutação de Luís Garcia em Brás Cubas, ou de Machadinho em Macha-

dão, serve de 

grave 

advertência a todos nós, ingênuos críticos, 

que 

adoecemos da

febre cartesiana e tentamos, bem ou mal, acomodar a um engenhoso esquema ló-

gico 

o espírito contraditório e espontâneo do Autor, engarrafado como o Homún-

culo de Wagner. Mefistófeles é 

quem 

sabe explicar, melhor 

que 

eu, estas ope-

rações analíticas 
do entendimento.

Por mais 

que 

se 

queira 

descobrir na 

produção 

medíocre da 

primeira 

fase

uma 

prefiguração qualquer 

do Machado 

posterior, 
o mais 

prudente 

será dizer,

como a cabocla do Castelo: coisas futuras... coisas futuras...
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Do 

ponto 

de vista 

qualitativo, 

admita-se a mudança radical, da noite 

para

o dia. Creio 

que 

foi essa mudança, como 

problema psicológico, 

um dos 

grandes

atrativos 

para 

a crítica machadiana. A crítica 

genética 

não 

pode 

admitir saltos

bruscos na formação do escritor, e ainda não 
apareceu o Hugo de Vries da lite-

ratura, empenhado em mostrar 

que 

as manifestações importantes, na conquista da

originalidade literária, são 

justamente 

as variedades 

que 

surgem de súbito, comple-

tamente formadas, 

prontas para 

a luta como Brás Cubas, 

pai 

de si mesmo, ou

"autor 

de si mesmo", na expressão do 

próprio 

Machado de Assis.3 Em reforço do

paralelo, 
direi 

que 

Brás Cubas, de acordo com a teoria de Hugo de Vries, era uma

verdadeira 

"mutação 

transmissível", 

pois 

transmitiu sua 

pinta 

a várias 

personagens

posteriores 
de romance e conto, e a todo momento 

percebemos 

a inflexão da sua

voz, ou do seu estilo, interferindo no diálogo do autor com seu leitor. Como dizia

Lúcia Miguel Pereira, não é só o 

Quincas 

Borba 

que 

vai sair do Brás Cubas,

muitos contos lá estão em estado embrionário.4

Se o crítico 

pudesse 

espiar 

para 

dentro de Machado, naquele momento da

grande 
transfiguração, de outubro de 1878 a março de 1879, 

quando 

além do

mais convalesce de 

grave 

doença, veria decerto 

"uma 

causa estranha, uma figura

má"; era o 

parto 

de um novo Machado, uma conversão às avessas. Há conver-

sões de vária natureza; do 

ponto 

de vista canônico, a de Machado só 

pode 

ser

interpretada 
como o avesso de uma conversão edificante, uma crise de sentido

eversivo. Ele mesmo, 

para 

explicar a mudança 

que 

se operou de Helena a Brás

Cubas, declarou certa vez a Mário de Alencar 

que 

se modificara 

porque perdera

todas as ilusões sobre os homens.5

Mas, 

pensando 

bem, há muitos modos de crer e descrer, e um 

jogo 

sutil de

compensações 
condiciona o impulso de negar com a necessidade de afirmar, ainda

negando. 
O 

próprio 

Mefistófeles é obrigado a criar toda uma eloqüência subver-

siva, 

para 

negar com alma e não cair numa frouxa atonia, indigna de um diabo

que 
se 

preza. 

A conversão de Machado à descrença envolve a afirmação de outra

forma 
de crença: a da força criadora do seu 

gênio, que 

então esfrega os olhos,

acorda, 
sacode as ruminações de uma longa apatia, o torpor do medíocre

Machadinho, 
tão comedido e bem comportado até então, verdadeiro 

prêmio 

de

virtude. 
Naqueles seis meses, 

precipitou-se 

uma conversão à ironia livre; Machado

de Assis, de si 

para 

si, chegou decerto à convicção de 

que, para 

criar em verdade

e vida, devia obedecer sem restrições ao imperativo de expansão 

plena que 

den-

tro dele reclamava os mais desafogados direitos de ousadia. Logo sentimos, nas

admiráveis 

páginas 

iniciais de Brás Cubas, o movimento de um desabafo, a con-

fidência 
inteira e desatada, o sarcasmo, a agilidade humorística, o cinismo tem-

perado 
de 

graça. 

Para despistar, 
prega 

no alto da 

página, quando 

da 

primeira 

ver-

são, a da Revista Brasileira, as melancólicas 

palavras 

de 

Jaques, 

em As 

you 

like it:

I will chide no breather in the world but myself; against whom I know most 

fatílts. 

E traduz:
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Não é meu intento criticar nenhum fôlego vivo, mas a mim somente, em 

quem

descubro muitos senões".6

Nada mais comovente 

que 

esse despertar de forças adormecidas, manifes-

tado de súbito, em verso e 

prosa, 

naqueles 

primeiros 

meses de 1880. Em 15 de

janeiro, publica 

na Revista Brasileira os 

poemas: 

"Uma 

criatura", 

"A 

mosca azul",

O desfecho 

, 
Spinoza 

, 
Suave, mari magno...", e 

"No 

alto". Todo o espírito

das Memórias 

póstumas já 

se configura nesse 

punhado 

de 

poemas. 

"Uma 

criatura"

parece 

uma versão metrificada e sem dúvida muito menos 

poética, 

do tema de

Natureza ou Pandora, no capítulo 

"O 

delírio"; em 

"O 

desfecho", revela-se a

mesma visão trágica e o mesmo desfilar dos séculos 

que 

aparecerão no mesmo 

"O

delírio", dois meses depois; em 

"Suave, 

mari magno...", 

que 

faz 

pensar 

no

Baudelaire de Une charogne, sentimos o vertiginoso e amargo Machado, atraído tan-

tas vezes 

pelo 

espetáculo da crueldade e a dois 

passos 

do sadismo; e muito mais

que 

na importuna mosca azul", com seu zumbido 

parnasiano, 
é no misterioso e

fascinante 

"No 

alto" 

que podemos 

entrever a velada confissão da crise. Prefiro

transcrevê-lo em sua impureza original, sem as correções 

posteriores, quando 

saiu

em volume, 

pois 

nada me 

parece 

mais expressivo, como verdade áspera, 

que

aquela / ...cara estranha, / Dura, terrena e má /, da 

primeira quadra, 

abrandada

mais tarde:

O 

poeta 
chegara ao alto da montanha,

E 

quando 
ia a descer a vertente do oeste,

Viu uma cara estranha,

Dura, terrena e má.

Então, volvendo o olhar ao subtil, ao celeste,

Ao 

gracioso 

Ariel, 

que 

de baixo o acompanha,

Num tom medroso e agreste

Pergunta o 

que 
será.

Como se 

perde 

no ar um som festivo e doce,

Ou bem como se fosse

Um 

pensamento 
vão,

Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta.

Para descer a encosta,

O outro estendeu-lhe a mão.''

Momento único, espécie de maturação 

precipitada por 

um conjunto de circuns-

tâncias 

que 

não se repetem. A 

produção que 

aparece na Revista Brasileira, de 15

de 

janeiro 

a 15 de dezembro de 1880, bastaria 

para 

consagrá-lo, ficasse então 

por
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qualquer 

motivo encerrada a sua carreira literária.

No caso de Machado de Assis não 

podemos 

apontar um momento de crise

definida e dramática, aquele 

"grande 

terremoto", 

por 

exemplo, a 

que 

se refere

Kierkegaard, ao completar os 22 anos; tudo nele é indireto e nos vem coado 

pela

transmutação literária, em 

que 

as cousas todas, embora nascidas da ironia viva,

passam 

logo à inflexão da ironia estética e 

perdem qualquer 

consistência humana

imediata. 

Quem poderia 

imaginar, sem 

quebra 

de certa congruência, um Diário

machadiano, um Machado capaz de se confiar todo ao 

papel, 

sem as máscaras

do seu ofício?

Mas o documento em 

que 

fixou a transposição literária de um 

provável 

es-

tado de crise também comporta, além da interpretação estética, uma leitura em

profundidade, 
a soletração das entrelinhas humanas do texto, 

pauta 

de silêncio

onde o 

que 

não se diz também fala 

por 

omissão. Dizia Lichtenberg 

que 

em muitas

obras ele teria 

preferido 

conhecer, não o 

que 

o autor deixou escrito, mas o 

que

riscou, ou suprimiu. Na obra de Machado 

gostaria 

eu de conhecer, não 

própria-

mente o 

que 

sacrificou à exigência do estilo, mas o 

que 

encobriu ou alterou inten-

cionalmente. Em meu segundo ensaio sobre este velho tema, observava eu:

Bem sei 

que 

a 

pergunta 
é ociosa, mas muita vez 

perguntei 

aos meus demônios 

que 

obra

teria sido a de um Machado menos desconfiado de si mesmo e 
que 

se entregasse com

algum despejo às 

qualidades 

virtuais 

que 

lhe aprofundam o texto em sugestões sur-

preendentes... 

®

E verdade 

que 

agora, afivelando ao rosto a máscara de Brás Cubas, vai despejar

muita cousa 

que 

andava 

guardada 

e mais ou menos dissimulada. A 

psicologia 

da

máscara 

— 

todos nós o sabemos muito bem 

por 

experiência, neste 

país 

do carnaval

— 

é 

justamente 
a de um desafogo compensador, 

que 

admite a irrupção das ver-

dades recalcadas. Trocada a identidade, alteradas as condições de ser e 

parecer,

o Eu autêntico se entrega à desforra sincera, e o 

que 

seria escândalo dentro da

norma cotidiana, cai na conta de 

graça goliardesca.

Mas o mascarado, além de trocar de cara, também 

põe 

na voz a máscara

do falsete: você me conhece? E um dos maiores divertimentos do carnaval sem-

pre 

foi esse desafio do falsete, a 

pular 

das frinchas da máscara, e acompanhado

pelo 
brilho malicioso de uns olhos 

que 

o confirmam e desmentem ao mesmo

tempo, nos seus falsos buracos de órbita...

De onde vem a voz de Brás Cubas?

Sendo ele um defunto autor, ou um autor defunto, vem do outro mundo.

Em Brás Cubas tudo 

parte 

de um 

ponto 

de vista arbitrário e super-realista, aquele

ponto 
de vista de Sirius, ou de Aldebaran, dos montes da lua ou das 

profundas
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do inferno, 

que 

é a visão do diabo virador de telhados, do olho supremo 

que 

tudo

enxerga e não respeita 

paredes 

nem tapumes.

O tom de Brás Cubas, em sua 

gratuidade, 

logo 

postula 

um ambiente de

aceitação irresponsável e ironia solta, um és não és de farsa metafísica. O leitor

não 

pode 

levar a sério o tom do suposto autor e logo de saída vê-se na con-

tingência de engatilhar um sorriso divertido ou meio forçado, conforme entram a

reagir os seus nervos. O defunto espia 

por 

uma fresta invisível e, em vez de trepar

na altiloqüência solene das mensagens de além-túmulo, fala num tom faceto, às

vezes 

gaiato, 

sempre repassado de ironia e dubiedade.

Evito contar o 

processo 
extraordinário 

que 

empreguei na composição destas Memórias,

trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso mas nimiamente extenso, e aliás desne-

cessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor,

pago-me 

da tarefa; se te não agradar, 

pago-te 

com um 

piparote, 

e adeus.

Mas não seria 

possível 

manter a mesma tonalidade, com a mesma sugestão de um

absurdo humorístico, no decorrer de toda a obra, sem matar o imprevisto, 

garan-

tia melhor da sua 

graça. 

E 

por 

isso mesmo, logo a 

princípio, 

o fmado autor, man-

dando às favas o macabro estilo 

que 

mais convém à sua tarefa, reentra em sua

pele, 

recupera a vida 

que 

viveu no tempo e no espaço, 

para poder 

descrevê-la em

plena 

continuidade evolutiva e normal, como transformação e duração; volve à

condição de simples mortal ainda ameaçado de morte, como todos nós, e esque-

cido da experiência dos outros lados da vida.

Dá-se, 

pois, 

uma troca de atitudes e mudança de inflexão; o tom metafísico

e 

gratuito 

de Brás Cubas humaniza-se, submete-se à humilde 

pauta 

dos memória-

listas, sem maiores 

pretensões. 

E aquela transição do capítulo nono, 

passado 

o

grande 

morceau de bravoure, o Delírio: 

"E 

vejam agora com 

que 

destreza, com 

que

arte faço eu a maior transição deste livro...". Com o seu delírio, colocado no

começo da obra, o suposto autor defunto 

pagou 

o tributo a Caronte e tornou à

sua vidinha, 

para poder 

contá-la na linguagem normal das autobiografias.

Não 

quero 

dizer 

que 

de vez em 

quando 

ele não se lembre da 

"contração

cadavérica", da sua condição de falecido e das obrigações de verissimilitude 

para

com o leitor, tentando reatar o tom do exórdio com algumas incursões no domínio

do absurdo humorístico, mas, serão 
momentos de 

parênteses 

na continuidade da

obra. Vejam-se os capítulos 24, 27 e 71, 

principalmente 

este, 

que 

é o senão do

livro:

Começo a arrepender-me deste livro. Não 

que 

ele me canse; eu não tenho 

que 

fazer; e, real-

mente, expedir alguns magros capítulos 

para 

esse mundo sempre é tarefa 

que 

distrai um 

pouco

da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira sepulcro, traz certa contração cadavérica...
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Notam-se, 
daí, duas inflexões dominantes no tom de Brás Cubas: a de Brás Cubas

como autor defunto, ou defunto autor, e a de Brás Cubas como simples memória-

lista, 
brasileiro, solteiro, morador em Catumbi, 

que 

não sabe como encher o

tempo. Envolvendo tudo isto, insuflando vida ao conjunto, como o 

próprio 

alento

vivificador 
da expressão literária, 

poderíamos 

dizer 

que 

há só um tom verdadeiro,

que 
é o tom do verdadeiro autor 

- 

o seu estilo. E este, dentro do mesmo 

período,

o da maturidade de Machado de Assis, 

permanece 

o mesmo, seja na imitação de

uma 
experiência narrada em 

primeira pessoa, 

a modo de memórias, Memórias

póstumas. 
Dom Casmurro, Memorial de Aires, ou em 

Quincas 

Borba e Esaú e 

Jacó, 

onde

há narração objetiva, ou de intenção objetiva na composição.

Sem dúvida, a situação criada em Brás Cubas 

já 

é de si mesma absurda, suge-

rindo 
uma espécie de mascarada confessa, em 

que 

o verdadeiro autor ajusta ou

retira 
a máscara nas barbas do leitor, como 

quem 

não leva a sério os compromis-

sos de artífice, isto é, fabricar uma ilusão romanesca, criar um ambiente 

que 

dê

aos leitores certo simulacro de vida a evolver no tempo. As duas encarnações de

Brás 
Cubas, o espectro 

que 

atravessou a barreira do 

grande 

mistério e o simples

solteirão 
de Catumbi, em vez de servirem de máscara ao legítimo autor, estão reve-

lando 
a todo instante a sua 

presença 

absorvente, sentimos o 

punho 

soberano 

que

arma 
o cenário e dá 

puxões 

nos cordéis, sem mais nem menos interrompe a cena,

apaga 
as luzes e engrola com voz de ventríloquo as suas digressões filosóficas.

Por mais 

que 

se torne, então, alado e 

gracioso, 

não consegue apagar certo

ranço 
de literatice; Brás Cubas é homem muito lido e comprova-o, citando, alu-

dindo, 

glosando. 

Dê-se o leitor ao trabalho de verificar nas 

poucas páginas 

ini-

ciais, 
até o capítulo da 

"transição", 

referências, nomes, alusões históricas e literá-

rias.9 
Agrava-se ainda a mesma impressão diante da semelhança formal com al-

guns 
modelos conhecidos 

— 

o Garrett das Viagens, Sterne, Xavier de Maistre 

— 

que

o estudo das fontes e influências, sobretudo a contar das 

pesquisas 

de Eugênio

Gomes, 
viria completar.

Tudo isto, ao 

primeiro 

relance 

- 

e bem sabemos 

que 

assim reagiu Sílvio

Romero 
- 

parecia premeditado, 

fabricado meticulosamente, arranjado de acordo

com 
um desígnio de originalidade. a todo custo, aquela falsa originalidade 

que 

é

rebusca 
de efeitos mais sensacionais 

que profundos; 

e caberia então aplicar ao caso

o reparo 
de E. M. Foster, em Aspects of the novel, 

quando 

se entrega a uma crítica

penetrante 
de certas demasias teóricas de Henry 

James: 

Ali that is 

prearranged 

is 

false,10

Brás Cubas, não obstante, era criatura de sete fôlegos. De resto, se a casca

parecia 

"manjada", 

o miolo era novo e deixava na boca um acre sabor. O 

próprio

Machado, 
no 

prólogo 

da terceira edição, acentuava a diferença:

O 

que 

faz do meu Brás Cubas um autor 

particular 
é o 

que 

ele chama, rabugens de 

pes-

simismo. Há na alma deste livro, 

por 

mais risonho 

que pareça, 

um sentimento amargo
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e áspero, 

que 

está longe de vir dos seus modelos. É taça 

que pode 

ter lavores de igual

escola, mas leva outro vinho.

E volvendo ao 

genuíno 

tom de Brás Cubas, acrescentava:

Não digo mais 

para 

não entrar na crítica de um defunto, 

que 
se 

pintou 

a si e aos ou-

tros, conforme lhe 

pareceu 

melhor e mais certo.

Que 

"outro 

vinho" era aquele? Dizia 

Quincas 

Borba 

que 

não há vinho 

que

embriague como a verdade. E de 

qualquer 

modo sentimos, sob a aparência 

gra-

tuita e mesmo leviana do tom de Brás Cubas, uma 

paixão 

ardente, sombria,

demoníaca de verdade a todo transe, o amor da sinceridade 

para 

consigo mesmo

levado ao extremo das mais dolorosas conseqüências, não recuando diante dos

riscos do cinismo. 

Que 

é esta nota amarga, dissimulada em variações humorís-

ticas oscilantes entre a 

gaiatice 

e o sarcasmo, senão a manifestação indireta de um

imperativo íntimo, de uma espécie de 

jiat 

veritas, 

pereat 

vita?

O tom de Brás Cubas insinua-se de tal modo na 

grande 

obra da maturi-

dade, 

que 

acaba 

por 

confundir-se, em nossa impressão imediata, com o 

próprio

estilo do autor. O homem 

que 

escreve 
Quincas 

Borba, Dom Casmurro, Esaú e 

Jacó 

e

alguns dos mais belos contos da literatura universal não consegue libertar-se do

sósia amargo e desabusado; ele se debruça às vezes sobre o ombro do escritor 

para

soprar-lhe ao ouvido uma frase aguda, trechos ou capítulos inteiros, em 

que 

logo

reconhecemos a inflexão dos capítulos iniciais de Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas.

Em vão os críticos inclinados a uma interpretação conciliadora, 

quando 

não

edulcorada, se apegam teimosamente à idéia de um Machado de Assis 

que 

aos

poucos 

vai caminhando 

para 

a serenidade interior, até conquistar aquela trégua e

paz 

crepuscular 

que 

eles supõem representada no Memorial de Aires. Do seu diário,

dizia o conselheiro Aires não ser uma obra de imaginação e, sim, um 

"livro 

de

verdade exata, com todas as simetrias da vida". Sabemos muito bem, com a ajuda

de Alcides Maia, 

quais 

são as suas simetrias, 

pois 

a vida resume-se 

para 

ele na

ambição, no erro inconsciente, e o verdadeiro entrecho do Memorial 

gira 

em torno

de uma herança de duzentos contos. Comenta o ensaísta 

gaúcho: 

"A 

comédia

chega a 

parecer 

cruel 

pela perfeição 

com 

que, 

no caso, os 

protagonistas 
simulam

os sentimentos, às vezes sem 

que 

o saibam".11

O caso de Brás Cubas, como 

personagem-máscara, parece-me 
exemplo

ideal 

para 

levantar a 

questão 

das relações 

que 

existem entre a autobiografia e o

romance, entre o autor e o veículo confidencial das suas criaturas, entre a expe-

riência vivida e a experiência romanceada. Ramon Fernandez, em Messages, reto-

mando a famosa metáfora de T. S. Eliot 

- 

o espírito do artista é um catalisador;

the mirid of the 

poet 

is the shred of 

platinum 

~ 

mostrava 

que 

a experiência do criador

de arte é só tangencial à sua experiência de homem, 

pois 

a vida interior apenas
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lhe serve de meio ou instrumento 

para 

a criação da obra.12

Por mais oportuna 

que 

seja esta reação da neocrítica contra o exagero das

interpretações 
biográficas, não devemos concluir daí 

pelo 

divórcio completo entre

as duas formas de vivência. Sem uma correlação de fundo, 

que 

sentido atribuir a

tantos vestígios inegáveis de uma conexão íntima, da 

qual 

só restam, aliás, em

nossa visão crítica, os destroços mais vagos 

— 

paralelismos, 

convergências, seme-

lhanças 
oblíquas, deformações de imagens 

pelo 

meio refletor... A 

propósito 

de

Stendhal, 
chega Rarnon Fernandez a negar 

que 

a obra literária, mesmo a de sen-

tido autobiográfico, 

possa 

valer ao autor como um meio de acesso ao conheci-

mento de si mesmo.

Eu diria, apoiado em alguns exemplos, 
que 

certos romancistas só através da

obra feita e 

por 

influência da mesma logram conquistar mais 

plena 

consciência de

si mesmos. O homem, não conseguindo libertar-se da obra, muito menos renun-

ciar ao artista, sofre o seu influxo em mais de um sentido. Casos haverá em 

que

a 

personagem-máscara, 

feita de muitas virtualidades humanas do seu criador,

passa 
a impor-se no diálogo da vida interior do homem como interlocutor ideal,

como a imagem de outro eu menos tolhido 

pela 

coerção social, mais concorde aos

propósitos 
de sinceridade, crítica livre e desassombro 

que 

é obrigado a sopitar em

sua vida cotidiana.

Assim 

pelo 

menos imagino de vez em 

quando 

um Machado de Assis 

que,

a contar do 

parto genial 

do seu autor defunto, 

passou 

a receber a visita do 

par-

ceiro 
cada vez mais vivo, ágil sempre e armado de argúcia irônica. Fechou-lhe

decerto 
muitas vezes a 

porta 

na cara, desconversou e tapou os ouvidos, 

para poder

entregar-se 
às obrigações de homem sério, acadêmico e funcionário zeloso. Mas

no momento mais imprevisto, 

quando 

menos esperava, lá ressurgia o importuno

Brás 
Cubas, e só vendo 

que petulância 

nas suas insinuações de mascarado cínico...

A criatura dava-se ares de criador, sugeria 

páginas 

inteiras, ditava novos en-

trechos 
de conto, novela, romance, improvisava brincando uma crônica...

Seria o caso de repetir, com Mefistófeles:

Am Ende haengen wir doch ab

Vou Kreaturen, die wir machten.1 

^

Todas 
estas 

qualidades 

tão afinadas: agilidade, lucidez, ironia aguda, senso 

psico-

lógico, 

profunda 

intuição do lado sombrio ou negativo das cousas, não se conquis-

tam 
sem 

pagar 

caro a sua 

posse; 

obrigam a deitar fora muito lastro, sacrificando

outras 
tantas virtudes, ou virtualidades. A cada uma, corresponde a sua limitação

necessária 
e 

portanto 

um defeito relativo.

A lucidez extrema, a ironia aguda, apuradas a tal 

grau, 

sufocam a espon-

taneidade 
viva de 

que 

se alimenta a verdadeira 

poesia 

das cousas e acabam muitas
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vezes empecendo a 

própria 

alegria de criar. E 

quem 

aprende a ver de 

preferên-

cia a face negativa das cousas, a si mesmo se impõe limitações negativas de ação

e compreensão.

Quanto 

à agilidade, 

penso que 

em Machado de Assis ela assumiu sobre-

tudo uma feição exterior e formal, de aparência; ele 

parece 

não 

pousar 

em cousa

alguma, no seu borboleteio humorístico, e não obstante, está voejando sempre em

derredor do mesmo 

ponto, 

como falena atraída 

pelo 

foco luminoso. Não houve

no seu caso uma disponibilidade no sentido 

gidiano, 

ou aquela cura de ar livre e

movimento 

preconizada pelo 

Nietzsche da fase heróica; a agilidade então 

parti-

cipa de uma forma de aceitação e adesão imediata às experiências mais desen-

contradas, como incitamento e superação do obstáculo.

Por mais ágil 

que pareça, 

Machado não consegue alçar vôo além dos seus

horizontes familiares. Falta 

portanto 

extensão e acrescentamento humano ao âm-

bito da sua obra, tão monocórdia em seu conjunto, e tão incapaz de abarcar,

como a obra mais arejada dos 

grandes 

criadores de ficção, a riqueza complexa e

trágica do bicho da terra chamado Homem, nas suas manifestações imprevisíveis.

A melhor 

prova 

disto é 

que 

ele 

ganha 

muito em ser lido aos trechos, ou a

largos intervalos de leitura, 

para que 

o esquecimento relativo ajude a sentir, não a

inércia da repetição e os lados fracos, mas a 

graça 

original dos melhores momentos.

Pelas mesmas razões, o conteur em Machado de Assis leva 

quase 

sempre vantagem

garantida 

sobre o romancista, a vantagem 

que 

decorre de uma 

proporção 

exata

e de um equilíbrio mais 

perfeito 

entre o impulso criador e a sua limitação inten-

siva. No conto igualmente fica ele impedido de entregar-se ao vezo borboleteante

do humorismo 

gratuito, 

contraído na escola da crônica literária. Certo é 

que 

o

Machado cronista não aprende a dobrar a língua e mete a colher torta onde

menos é esperado. Uma boa 

parte 

da obra em conjunto e capítulos inteiros dos

romances foram escritos 

por 

esse rabiscador hebdomadário de tiras de almaço,

que, 

em vez de sofreá-lo, obedece 

gostosamente 

ao 

puxão 

do improviso; obedece

também a um instinto finíssimo de sinuosidade e despistamento...

Mas todas estas observações críticas 

giram 

e regiram inutilmente em torno

do 

"caso 

Machado", sem via de acesso. E a maior ilusão será sempre em tais casos

a tentativa biográfica. Há um momento, nessa vida 

póstuma 

dos 

grandes

escritores, em 

que 

não basta, 

para 

matar a fome da curiosidade, o simples conhe-

cimento da obra, onde as formas alusivas sugerem uma realidade original. A obra

de arte não consegue esgotar toda a nossa atenção, 

por 

debaixo dela está o autor,

ou, 

por 

outras 

palavras, 

estamos nós, com o nosso instinto de criadores insatis-

feitos. Começa então a fase da 

pesquisa 

biográfica, desejo de reconstituir 

passo 

a

passo 

a vida do homem 

que 

os livros entremostram, retrilhando em imaginação

os caminhos confusos da sua experiência. Em vez de 

partir 

do texto 

para 

nós mes-

mos, satisfeitos com a 

profundidade 

emotiva 

que 

lhe emprestamos, 

preferimos 

des-

manchar as 

palavras, 

desmontar a obra feita, desandar o caminho andado, 

para
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surpreender 
o autor no momento impuro da criação. 

Já 

não importa a forma

definitiva, 
importa agora o fundo de 

potencialidade que 

ela encobre. De 

qualquer

modo, 
é a 

própria 

aventura humana do biografado 

que 

agora importa conhecer

nas minúcias mais humildes...

Mas tudo nele me 

parece 

oblíquo, vertiginoso, retrátil. E 

para 

acabar com

tudo 
isto, diga-se 

que 

Machado cultivou como 

poucos 

a arte da dubiedade e a

falsa 
transparência 

da máscara. Numa tese de Victor Brombert sobre Stendhal,

encontro 
a seguinte observação, talvez oportuna: Et ce 

qui 

est décourageant chez lui 

-

et si 

provocateur 
aussi 

— 

c'est 

que 

souvent il 

porte 

le masque du masque et, 

qu'en 

ironiste accompli,

il 

pousse 
l'art de ne 

pas 

ressembler à soijusqu'au 

point 

de mentir non seulement à sa 

pensée, 

mais

encore 
à son arrière-pensée.14

O escritor Augusto Meyer 

(1902-1970) 
foi

diretor do antigo Instituto Nacional do

Livro, hoje Departamento Nacional do

livro 

(DNL).

Este 
texto 

foi originalmente 

publicado 
em 1958, no número 11 da Revista do Livro.
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"Gazeta 

de Hollanda": o desconhecido

versiprosa 
de Machado de Assis

Cláudio 
Murilo Leal

A 

prosa 
de Machado de Assis tem sido escrutinada exaustivamente 

pelos 

nossos

melhores 
críticos e 

pesquisadores. 

A enumeração desses trabalhos 

produziria, 

hoje,

uma 
alentadíssima bibliografia, 

que 

se somaria à organizada 

por J. 

Galante de

oousa, 
em Fontes 

para 

o estudo de Machado de Assis, minuciosamente levantada até

1957.2 
Fenômeno contrário ocorre em relação aos estudos sobre a 

poesia. 

Esta

ainda 
espera uma avaliação 

qualitativa 

no contexto da opera omnia de Machado.

E, também, 
é 

preciso 

estabelecer o 

papel que 

ela representa 

para 

a história da

poesia 
brasileira, 

principalmente 

no 

que 

se refere ao 

período 

de transição entre o

romantismo 
e o 

parnasianismo.

O legado literário do Bruxo do Gosme Velho, no entanto, 

já 

vai sendo

compreendido 
como um todo, fruto das novas abordagens e das interpretações

que 
estão 

priorizando 

as obras da 

juventude, 

as 

jornalísticas, 

as traduções e a cor-

respondência, 
como exemplificam os últimos livros de Lúcia Granja 

(2000),3

Márcia 
Lígia Guidin 

(2000),4 

Ana Luiza Andrade 

(1999),5 John 

Gledson 

(1998)6

e Maria 
Helena Werneck 

(1996).7 

Mas ainda esperam a atenção de futuros exege-

tas importantes 
textos em verso, 

que 

se encontram esquecidos, como as cronique-

tas de 

"Gazeta 

de Hollanda", o 

poema 

herói-cômico 

"O 

Almada", 

"Uma 

ode de

Anacreonte", 
os esquetes 

"Os 

deuses de casaca" e 

"Antes 

da missa", além dos mo-

numentais 
conjuntos de sonetos, como os 

quatro 

dedicados a Camões, incluídos

em 
Ocidentais, 

e os 14, escritos em homenagem ao marquês de Pombal, e coligidos

postumamente em Outras relíquias,8

Carlos Drummond de Andrade batizou os seus 

poemas-crônicas, publica-

dos 
inicialmente 

no Correio da Manhã e, mais tarde, no 

Jornal 

do Brasil, de versi-

prosa.9 Era uma espécie de verso de circunstância 

que guardava 

as entonações da

prosa descontraída da crônica de 

jornal. 

Machado, sob o 

pseudônimo 

de

A 
Gazeta 

de Hollanda" do 

poeta-cronista 

Machado de

Assis, 
ou 

"Mahólio", 

ocupava uma coluna na antiga

Gazeta 

de Notícias. 

(Acervo 
FBN)
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Malvólio, foi um 

precursor 
do 

"versiprosa". 

A matéria 

que 

o inspirava eram evo-

cações do 

passado 

ou comentários dos fatos da semana, focalizados 

por 

um viés

satírico. A forma se concretizava num verso metrificado e rimado, conferindo, de

certo modo, um estatuto de 

poesia 

a um dos mais 

populares gêneros 
da nossa lit-

eratura: a crônica. Machado foi um 

pioneiro 

na divulgação dessa espécie de sub-

gênero 

lítero-jornalístico, 
o versiprosa, 

produto 

híbrido entre a 

poesia 

e a 

prosa,

ou me-lhor, entre a construção discursiva e o verso rimado e metrificado, mas sem

preo-cupações 

líricas de 

poetização 
do texto, condicionado 

pelo 

efêmero dos 

faits

divers.

O infatigável Raimundo Magalhães 

Jr. 

foi um dos 

poucos 

machadianos 

que

dedicaram um estudo sobre a 

"Gazeta 

de Hollanda", no capítulo intitulado 

"Um

versejador saudosista', incluído no seu valioso trabalho Vida e obra de Aíachado de

Assis. Assim se expressa o crítico:

A 1° de novembro de 1886, Machado de Assis iniciava na Gazeta de Notícias uma

seção semanal em versos, com intenções humorísticas, 

que 

manteria, sem descon-

tinuidade, até 24 de fevereiro de 1888. 

[...] 
A 

"Gazeta 

de Hollanda", 

que 
sempre tinha

como epígrafe dois versos franceses 

- 
" 

Voilà ce 

que 
l'on dit de mm/ Dam la Gazette de

Hollande. 

— 

comentava fatos da atualidade, mas era também saudosista, lembrando 

pes-

soas e coisas da mocidade do autor."-*

Os versiprosas eram estruturados em 

quartetos, 
com versos de sete sílabas, e rima-

dos seguindo o esquema abab. Geralmente o texto era dimensionado entre 21 e

27 

quadras. 

O tratamento dos temas revelava a veia cômica e mesmo satírica do

poeta-cronista. 

O riso 

produzido por 

tais versos se identificava mais com o da

comédia 

popular, 

da sátira menipéia e da tradição luciânica, conforme notaram

vários autores como Enylton de Sá Rego,11 

José 
Guilherme Merquior,12 Dirce

Cortes RiedelIJ e Sônia Brayner;14 ao escreverem sobre a 

prosa 
de ficção do cha-

mado segundo 

período 

de Machado, iniciado com o romance Memórias 

póstumas 

de

Brás Cubas. O embasamento teórico de alguns destes críticos refletia as idéias de

Mikhail Bakthin, aplicadas às obras de Dostoievski e Rabelais, e 

que popula-

rizaram, entre nós, o conceito de carnavalização. 

Quer 

dizer, os intelectuais do

país 

do carnaval importaram e adotaram conceitos de Bakthin 

para 

descrever o

espírito carioca inclinado à 

paródia, 

à 

gozação 
e à charge. Uma explicação mais

nacionalista 

para 

a 

produção paródica 

em versos de Machado de Assis deveria

levar em conta a 

proverbial 

verve do nosso 

povo, 

reconhecida no romance de

Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias, 

por 

Antônio

Cândido, no seu ensaio 

"Dialética 

da malandragem".15 Esse modo de ser irreve-

rente e bem-humorado se manifestou sob diversos matizes, e fez escola com

escritores como Agripino Grieco, Oswald de Andrade, Barão de Itararé, Stanislaw

Ponte Preta, Otto Lara Resende. No caso dos versos da 

"Gazeta 

de Hollanda",
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os assuntos abordados recebem um tratamento sapeca, conferindo a Machado um

lugar de destaque na tradição carioca da crítica impregnada de humor e malícia,

o 

que, 
em seus devidos termos, e respeitando-se os tempos e os costumes, carac-

terizou 
a 

quase 

totalidade destes 48 

"artigos 

em 

quadra", publicados 

sob o

pseudônimo 
de Malvólio. Machado de Assis, insigne cultor do vernáculo, 

possuía

também 
um fino ouvido 

para 

as construções 

populares 

e 

para 

o volátil vocabulário

das modas e da 

gíria. 

Assim, a linguagem do versiprosa de Machado oscila entre

o castiço 
e o vulgar, o anacronismo e o neologismo, o sério e o 

jocoso. 

Erudição

e 

graça, 
um binômio 

que 

estará 

presente 

em 

quase 

todas as 

"gazetas" 

de Malvólio.

Na 

primeira 

"gazeta" 

Machado se apresenta como:

Um doutor de mula ruça,

Caolho, coxo e maneta,

E o homem 

que 

se embuça

No 

papel 
desta 

gazeta.

Depois 
de comentar alguns eventos 

que para 

nós, hoje, se tornaram de certa

forma 
críticos, Machado elege Pangloss e a sua filosofia otimista como modelo

para 
Malvólio.

Pangloss, o doutor 
profundo,

Mostra 

que 

há 

grande 

harmonia

Entre as coisas deste mundo,

Entre um dia e outro dia.

Pangloss é meu 

padre-santo.

O oficio 
de Machado na 

"Gazeta 

de Hollanda" é 

justamente 

o de buscar o fio

condutor 

que 

vai alinhavar a rica variedade do dia-a-dia do Rio de 

Janeiro,

retratar 
o 

zfi 
povinho, 

descontraído e malandro, e farejar as notícias 

que 

funcionarão

como 

ganchos para prender 

a atenção do leitor. Os assuntos são muitas vezes

apresentados 
sob uma ótica surrealista avant la lettre, com alguma coisa 

que pode-

ria 
ser considerada 

precursora 

do besteirol. O cronista-poeta aproveita os recursos

satíricos 
do nonsense, fenômeno 

que 

contamina, aliado à síndrome do carnaval, o

comportamento 

da nossa sociedade em formação, 

para 

retratar o cotidiano da

política, o duvidoso conceito de certas instituições, o 

perfil 

caricato dos homens e,

principalmente, 

para 

descrever os esperpênticos acontecimentos da época. A 

pro-

cura 
da matéria, via crucis detetivesca 

que 

atormenta todos os cronistas, serve como

início 
da hilariante 

"gazeta", 

publicada 

em 5 de novembro de 1886, sobre uma

associação 

protetora 

de animais, 

que 

congrega e 

protege, 

ao lado de uma onça
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espanhola, 

gatos-pingados, gaios 

na testa, a burra de Balaão, uma vaca fria, a

cabra de Almatéia, o leão de Neméia, a besta do Apocalipse, o cisne de Leda, o

cavalo de Tróia, o boi Apis.

Assim, começa Malvólio:

Muito custa uma notícia!

Que 
ofício! E nada aparece.

Que 
canseira e 

que perícia!

Que 
andar desde 

que 

amanhece!

E tu, leitor sem entranhas,

Exiges mais, e não vês

Como 

perdemos 
as banhas

Em te dar tudo o 

que 

lês.

A linguagem oral, 

que predomina 

nas 

"gazetas", 

não exclui a inserção de 

palavras

eruditas, anacrônicas ou raras. Esta estratégia retórica serve 

para 

despertar o inte-

resse literário de 

quem 

deixa 

para 

ler as crônicas rimadas num 

propício 

momento

de lazer, sem a 

premência 

e a volúpia da leitura 

prioritária 

das notícias 

políticas,

econômicas, criminais ou esportivas. Para o leitor descompromissado com as

urgências das notícias, Machado salpica o 

poema 

com um abstruso vocabulário,

que 

é um convite à consulta ao dicionário: onagro, nuga, mandriice, hissope, 

para-

lipômenos, maganos, averno, superno, falerno, estrambótica, à 

puridade, 

hoten-

tote, harpias. E um léxico duro de roer, calhaus no meio do caminho de um

enredo 

palatável.

Numa crítica de costumes, relacionada à meia ciência ou falso saber, um

corriqueiro anúncio do aluguel de uma beca leva à reflexão de Malvólio, em 

quar-

tetos intimamente concatenados, 

que 

sugerem um estilo 

pré-João 

Cabral:

"Na 

rua Larga se aluga,

Em bom estado uma beca."

Parece uma simples nuga,

E é mais do 

que 
uma biblioteca.

Primeiramente, reparo

Que 
esta beca não se vende,

Por 

preço 

barato ou caro;

E 

que, 
alugada, mais rende.

Comprá-la era 

possuí-la;
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Alugá-la é só trazê-la,

Usá-la é restituí-la,

Sem rompê-la ou descosê-la.

Não haverá neste caso

Um sintoma? Não 
parece

Que 

a beca tomada a 

prazo

Uma lição oferece?

Que, 
sem correr Seca e Meca,

Muita 

gente 

delicada,

Assim como traz a beca,

Traz a ciência alugada?

Que, 

sendo esta leve e 

pouca,

Apenas meia tigela,

Não chega a entornar a boca,

E 

pouco pedem por 

ela?

Que, 
inda mesmo sendo um 

quarto

De tal tigela, e não meia,

Parece falar de farto

Quem 

fala de boca cheia?

E 

que 

esse 
pouco, 

bastando

A 

que 

o locatário almoce,

É tolice andar catando

Ciência e sobreposse?

Nada sei; mas ofereço

A toda a 

pessoa 

séria

Este 

problema 

de 
preço;

E 

passo 

a outra matéria.

A notícia 
da criação de um novo banco é contrastada 

com o fato de um amigo

pobre 
ter decidido 

pedir 

esmolas na rua. Para o mendigo e o banqueiro vai o di-

nheiro 
das 

pessoas, por 

vias diversas, esta 
poderia 

ser a moral um tanto 

picaresca

de 
Malvólio. A mendicância e a banca são duas instituições coletoras do dinheiro

do 

povo 
e as semelhanças estão implicitamente 

disfarçadas nos versos em 

que 

fala

o amigo 

pedinte:

Eu cá não ando com listas
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De ações, nem faço rateio;

Todos são meus acionistas,

Gordo ou magro, lindo ou feio.

Quem 

sabe se nestes ou noutros versos não se aplica a dialética da malandragem,

equacionada 

por 

Antônio Cândido, e 

que 

aponta a afinidade das Memórias de um

sargento de milícias 

"com 

a 

produção 

cômica e satírica da Regência e 

primeiros 

anos

do Segundo Reinado, no 

jornalismo, 

na 

poesia, 

no desenho, no teatro".16 A estória

desenrola-se 

"no 

tempo do Rei" 

(é 

assim como se inicia o romance-folhetim de

Manuel Antônio de Almeida) isto é, nos tempos de d. 

João 

VI. Maneco de Almeida

escreveu com distanciamento histórico e foi contemporâneo de Machado, tendo-lhe,

inclusive, conseguido emprego na Tipografia Nacional, da 

qual 

era administrador.

No diuturno convívio com a realidade do Segundo Reinado, Machado tam-

bém 

produziu, 

através da sua musa malandra, uma crítica social com veia

"cômica 

e satírica". Exemplo de sátira social, relativa à situação 

política 

na

Bulgária, é a 

"gazeta" 

de 21 de novembro de 1886. Machado compara a Bulgária

à ilha Baratária, 

governada por 

Sancho Pança, num texto repleto de engraçadas

metáforas e alusões: 

"Assim 

anda a tal Bulgária;/ Elege, mas não elege,/ Pois,

como na Baratária,/ Há um doutor 

que 

a 

protege".

A dialética da malandragem de Machado é o resultado literário das contra-

dições sociais, 

que 

ele 

percebe 

e aponta com extrema acuidade, através de uma

ótica 

galhofeira, 

livre, não dogmatizada 

pela política 

ou 

pela 

ideologia. Machado

demonstrou sempre uma 

posição 

de independência intelectual 

que 

não deve ser

confundida com 

qualquer 

tipo de alienação. Os versos da 

"Gazeta 

de Holanda"

refutam a crítica de escritor niilista, imposta a Machado 

pelo 

stalinista Otávio

Brandão,17 e adotada 

por 

muitos críticos ingênuos 

que 

não sabem ouvir estrelas

mas somente 

palavras 

de ordem, intelectuais sectários, surdos 

para 

aqueles dis-

cursos 

que 

refletem a liberdade de 

pensamento. 

Machado não era um niilista, mas

um cético em relação à 

política 

e às instituições, tendo escrito em 
Quincas 

Borba:

"Em 

política, 

a 

primeira 

coisa 

que 

se 

perde 

é a liberdade."

A 

"gazeta" 

seguinte, a sexta, fala de um boticário, 

"inventor 

de um cozi-

mento/ Inócuo e 

pecuniário" 

contra os 

perigos 

de uma 

peste ("o 

monstro terrí-

vel"). O boticário vê a chance de enriquecer com a venda do seu 

produto 

e con-

fessa, em uma 

quadra, 

a sua falta de caráter. Aí se revelam as convicções de

Machado, 

que 

também descrê da bondade natural do homem. O bom selvagem

não é 

personagem 

machadiano. Diz o boticário:

Por isso é 

que, quando penso

Naquele monstro terrível,

Acho um benefício imenso,

Que 
o torna bom e aprazível.
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Outra 

"gazeta" 

trata de uma fantasia 

pessoal 

de Malvólio. O Diabo 

pergunta 

a

ele o 

que 

deseja dessa vida. Depois de denegar a 

possibilidade 

de tronos, altares,

"Não 

ter a coroa/ Do Egito nem da Bulgária,/ Nem ver as moças de Goa/ Nem

ter os beijos da Ieária" etc., etc., o cronista manifesta seu íntimo desejo.

Sabes tu o 

que 

mais eu 
quisera?

Quisera 
ser cartomante,

Dizer 

que 

espere ao 
que 

espera,

E dizer 

que 

ame ao amante.

Saber de coisas 
perdidas,

Saber de coisas futuras,

De verdades não sabidas,

De verdades não maduras.

[...] 
Se a mulher de um diplomata

Vive enredando as 

pessoas...

Se há de esperar certa data...

Se as filhas hão de ser boas...

Onde 

pára 

uma 
pulseira,

Um recibo, um cachorrinho...

Se a neta da lavadeira

Bifou algum colarinho...

[...] 
Tudo isso, e o mais 

que 

não cabe

Em verso rápido e breve,

E 

que 

a cartomante sabe,

Sabe, conta e não escreve.

[...] 
Cá virão as Evas novas,

Inquietas, desordenadas,

Pedir-me, com ou sem 
provas,

As verdades mascaradas.

E olha 

que 

farei no ofício

Notáveis melhoramentos,

Tapetes, largo edifício,

E o 

preço 

- 

mil e 

quinhentos.
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Na 

"gazeta" 

de 20 de 

janeiro 

de 1887 o tema e o nosso espírito de imitação e de

adaptação da cultura estrangeira, daquilo 

que 

vem de fora. 

"Dizem 

até 

que, 

não

tendo/ firme a 

personalidade,/ 

Vamos tudo recebendo/ Alto e maio, na verdade".

Um dos exemplos é a 

polca 

"que 

veio de longes terras estranhas" e adquiriu 

por

aqui tonalidades nacionais:

Pusemos-lhe a melhor 

graça,

No título, 

que 
é dengoso,

Já 

requebro, 

já 

chalaça,

Ou lépido ou langoroso.

Aproveitando o 

gancho 

do noticiário e dos eventos da cidade, a 

polca 

retrata,

como a crônica, o sagrado e o 

profano 

da vida diária, as fofocas, a 

política, 

os

costumes, criando o dito, o mote, o bordão 

que 

o 

povo 

vai repetir infinita e irre-

sistivelmente, como o famoso Há diferença?/ Se há. É a moda 

que pega, 

é a frase

que 

se alastra como um rastilho e só é esquecida 

quando 

substituída 

por 

uma

outra expressão.

Aí, 

não me 

pegue, que 

morro!

Nhonhô, 

seja menos seco!

Você 

me adora? 

- 

Olhe, eu corro!

Que 

graça! 

- 

Caia no beco!

Machado explica o segredo da 

polca: 

"E 

simples, 

quatro 

compassos/ E muito

saracoteio". A crônica e a música 

popular 

dessacralizam a arte considerada eru-

dita e trazem 

para 

as camadas mais 

populares 

a alegria da chispa criadora.

Os assuntos são vários: um cassino 

que 

se acaba, o regimento interno da

Câmara Municipal, a medicina hipnótica, um incêndio na Gamboa, 

que 

chama a

atenção 

para 

o nome de um beco escuso: Conselheiro 

Zacarias. 
Machado invectiva:

Ó meu velho Zacarias!

Meu velho 

parlamentar!

O mestre das ironias!

Ó chefe ilustre e exemplar!

Quantas 
e 

quantas 
batalhas

Deste contra iguais varões!

E de 

quantas, quantas gralhas,

Tiraste o ar de 

pavões!
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Sólido, agudo, brilhante,

Sincero, 

que 
vale mais,

Depois da carreira ovante,

Depois de 

glórias 

reais,

Deram-te 
um beco... Olha, um beco...

De tantas coisas 

que 

dar,

Coube-te a ti, homem seco,

Triste beco ao 

pé 

do mar.

[...] 
Daqui, amigo, derivo

Esta antiga e estranha flor:

''Mais 

vale um súdito vivo

Que 
enterrado imperador".

Divergências 

entre a Câmara e o Senado, um sindicato 

que 

faliu e viveu o curto

tempo 
da rosa de Malherbe, esses são alguns temas escolhidos 

por 

Machado. Assim

como 
a capoeira, 

que 

entrou na moda e 

passou 

a arrebanhar um 

grande 

número

de 

praticantes. 
Malvólio se reporta a uma campanha deflagrada 

para 

coibir a

prática da capoeira:

Anda agora toda a imprensa,

Ou 

quase 
toda, cuidando

De alcançar 

que, 

sem detença,

Acabe um vício nefando.

Na brasileira linguagem,

Essa nacional usança

Chama-se 
capoeiragem;

E uma espécie de dança,

Obrigada a cabeçadas,

Rasteiras 
e desafios,

Facadas 
e 

punhaladas.

Tudo o 

que 

desperte os brios.

Por 
outro 

lado, o verso de Machado-Malvólio, apesar de sua aparente saltitante

alacridade, 

satirizando um fato aqui, troçando de uma figura ali, consegue encon-

trar 
sempre 

uma brecha 

para 

exercer a reflexão metalingüística. Isto é, o uso da

linguagem 

como um instrumento 

para 

inquirir a 

própria 

linguagem. O 

poema

aproveita 

os interstícios do discurso 

para 

falar de si 

próprio, 

em fugazes momentos

de 
metapoesia. 

A metapoética machadiana se resume a toques sutis, em 

que 

os
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segredos da construção do 

poema 

são revelados, o truque da magia 

poética 

é con-

fessado ao leitor. Não se trata, 

pois, 

do 

poema 

inteiro autorreferencial, como nas

"artes 

poéticas" 

de antanho, voltadas à didática explicitação das regras do 

poema,

verdadeiras tratadísticas, como em Horácio, Boileau ou Verlaine.

Machado, depois de chamar um 

personagem 

de Meleagro, 

para 

rimar com

magro, 

justifica 

tão esdrúxulo nome apenas 

pelas 

necessidades formais da rima.

Tenho sido belo, às vezes,

Só 

por 

exigi-lo a rima;

Chama-se a um homem Meneses

Quando 

não 

passa 

de um Lima.

Noutra 

"gazeta", 

de 1887, o 

poeta 

exerce a 

prerrogativa 

de ridicularizar o seu

próprio 

estilo de tartamudo.

A semana há 

passado... [...]

Há 

passado, 

hão carcomido;
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Hão, hão, hão, hão 

posto 

em tudo,

Hão, hão, hão, hão recolhido....

Estilo de tartamudo.

Dez anos depois, em 1897, no seu livro diatribe contra Machado, Sílvio Romero

repete, feroz, o 

que 

o 

poeta 

escreveu como 

gracejo. 

Dando voz a certa malévola

observação 
de uma 

pessoa, 

certamente fictícia, contra Machado, o crítico sergi-

pano 
encaixa esta frase 

que parece 

ser mais sua do 

que 

de outrem: Ele 

gagueja

no estilo, na 

palavra 

escrita, como fazem outros na 

palavra 

falada . O 

próprio

Sílvio Romero escrevera o seguinte: 

"Sente-se 

que 

o autor 
(Machado] 

não dispõe

profusamente, 
espontaneamente 

do vocabulário e da frase. Vê-se 

que 

ele apalpa

e tropeça, 

que 

sofre de uma 

perturbação qualquer 

nos órgãos da 

palavra. 

Sente-

se o esforço, a luta".18

Malvólio brincava, Sílvio falava maldosamente a sério, fazendo ilações entre

a 

gagueira 
de Machado e o seu estilo titubeante, de tartamudo, de bêbado, em

ziguezague.

Já 
é o momento de avaliar-se a importância das 

"Gazetas 

de Hollanda" no

conjunto 
da obra de Machado. Entre a crônica e a 

poesia 

de circunstância, 
é aí

que 
elas se situam. Trazem uma valiosa contribuição ao 

gênero que 

Carlos

Drummond 
de Andrade batizou oficiosamente 

de versiprosa. Estas, as duas faces

de 

Janus: 
de um lado o estilo descontraído da 

prosa, 

com a sua maneira irreve-

rente 
de comentar seletivamente 

os fatos da semana; de outro, o malabarismo da

técnica 

poética 

a serviço de uma informação 
que 

transcende ao acontecimento,

pois 
o acontecimento importante das 

"gazetas' 

é o texto de Machado, não o 

que

ocorreu 
na realidade.

Aliás, seria interessante uma 

pesquisa 

nos 

jornais 

da época 

para que 

sejam

melhor 
entendidas certas referências de Machado 

que, 

do 

ponto 

de vista histórico

e 

jornalístico, 
se 

perderam. 

Ficou a versão 

poética 

dos fatos e, no mundo 

globa-

lizado 
da informação, 

paradoxalmente, 

a versão vale mais.

Cláudio Murilo Leal é 

poeta 

e 

professor 

da

UFRJ.
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Leituras femininas 

(e 

não-leituras masculinas)

em 

"Capítulo 

dos chapéus"

John 

Gledson

I.

Tanto 

quanto 

se sabe, Machado de Assis não trabalhava em nenhum romance

durante boa 

parte 

dos 

primeiros 

anos da década de 1880. Memórias 

póstumas 

de Brás

Cubas foi 

publicado 

em 1881; Casa velha e 
Quincas 

Borba não começaram a vir a

público 

em A Estação antes de, respectivamente, 

janeiro 

de 1885 e 

junho 

de 1886.1

No entanto, como argumentei na introdução de Contos: uma antologia, ele 

publicou

muitos dos seus melhores contos naquele 

período. 

Por sua vez, estes 

podem 

ser

divididos em dois 

grupos: 

os de Papéis avulsos 

(1882) 

e os editados em 1883 e 1884,

muitos dos 

quais 

apareceram mais tarde em Histórias sem data 

(1884) 

e Várias

histórias 

(1895). 

O 

grupo posterior 

- 

que 

inclui 

"Capítulo 

dos chapéus", o assunto

deste artigo 

— 

difere do 

primeiro 

em seu tom dominante, 

que 

é realista. Há 

pouco

da fantasia, da 

paródia 

científica e filosófica de histórias famosas como 

"O

alienista", 

"O 

segredo do bonzo" e 

"O 

espelho". Parece claro 

que 

os anos de 1883

e 1884 foram uma temporada de 

poderosa 

inspiração 

para 

Machado. Ele 

publi-

cou 21 histórias no 

primeiro 

ano e 22 no seguinte, números nem de longe avizinha-

dos em seus anos de maturidade. E evidente 

que 

deve ter havido causas formais

para 

isso. O 

que 

em si é curioso, numa época em 

que 

outros 

grandes 

contistas se

voltavam 

para 

a forma em diferentes lugares do mundo 

(é 

o caso, 

por 

exemplo,

de Tchekov, Maupassant e Stevenson).2 Machado deve ter concluído 

que 

o 

gênero

convinha ao seu 

gênio, 

e, de fato, alguns críticos argumentaram 

que 

esse autor de

romances episódicos e digressivos se adequava bem a formas mais curtas. O 

que

foi menos notado é 

que pode 

ter havido, também, motivos no 

que 

concerne ao

conteúdo. Um número surpreendente desses contos são o 

que poderia 

ser

chamado de estudos sobre a mulher: 

"Singular 

ocorrência", 

"Capítulo 

dos

chapéus", 

"Primas 

de Sapucaia!", 

"Uma 

senhora", 

"Trina 

e una", 

"Noite 

de almi-

rante", ."A senhora do Galvão" e 

"D. 

Paula" são todos exemplos 

— 

encenam vários

tipos femininos, e situações 

que 

mostram as alternativas com 

que 

as mulheres se
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defrontam 
na vida comum.3 O conto como 

gênero, 

é claro, se 

presta 

a este foco

relativamente 
restrito, o estudo de uma 

personagem 

só.

Num sentido, não há nada de novo nisso. Machado sempre escrevera em

periódicos cujo 

público predominante 

era feminino, 

primeiro 

no 

Jornal 

das Famílias

e, a 

partir 
de 1879, em seu sucessor, A Estação. Ainda 

que 

fosse só 

por 

essa razão,

era constante 

que 

suas histórias tivessem muitas 

personagens 

do sexo feminino.

Mas as 

perspectivas pré 

e 

pós 

1880 são bastante diferentes. Onde antes as nar-

rações 
centravam-se no namoro e no casamento, e era comum 

que 

o segundo

fosse 
o objetivo determinante, os contos 

que 

estamos estudando tratam do

matrimônio 
muitas vezes como um 

problema: 

o adultério está no ar, 

quando 

não

presente 
na realidade. Ainda mais admirável, a 

prostituição, 

embora não seja um

tópico 
freqüente, 

não é mais tabu; de todos, o retrato mais ousado é o de Marocas,

em 

'"Singular 

ocorrência".4 Os dois temas, adultério e 

prostituição, 

aparecem 

pela

primeira vez em Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas. Ali, também, a revolução não é

meramente 
formal 

- 

mesmo assim, talvez deva ser dito 

que 

Marcela é muito mais

um 
estereótipo 

que 

Marocas.

Pode-se 
dizer 

que 

Machado em algum sentido era feminista? Penso 

que

Sim. 

Já 
argumentei 

que 

"Singular 

ocorrência" é um reconhecimento corajoso das

necessidades 

emocionais, econômicas e mesmo sexuais de uma mulher. Além

disso, 
há boas evidências 

"exteriores" 

em dois textos 

publicados 

em 1881: o soneto

Dai 
à obra de Marta um 

pouco 

de Maria", 

que. 

aparece na Poliantéia comemora-

àva 
da inauguração 

das aulas 

para 

o sexo 

feminino 

do Imperial Liceu de Artes e Ojicios, e o

artigo 

"Cherchez 

la femme", 

que 

celebrava o mesmo evento em A Estação.5

Sem dúvida, temos de ser cuidadosos. Ninguém 

pode 

argumentar 

que 

de

algum 

jeito 
Machado fez campanha 

pelos 

direitos da mulher. O mais 

proble-

matico 
- 

e isso é uma das 

questões que 

desejo examinar neste artigo 

~ 

talvez seja

que 
algumas 

dessas histórias 

parecem 

retratar mulheres de uma forma estereoti-

pada bastante 
incompatível com um feminismo legítimo. É claro, a verdade se

revela 

complexa, 
como os contos em si, e isso apenas os torna mais fascinantes e

mstrutivos 

enquanto obras de arte. Veja 

"Uma 

senhora", também de 1883.

Retrata 

ao mesmo tempo um estereótipo cômico e humilhante, de uma bela

mulher 

desesperada 
em ocultar sua idade. Ela seria capaz de 

qualquer 

expediente

para 
isso, 

mesmo os 

que possam parecer perversos 

— 

retardando o casamento de

sua 
filha, 

por 
exemplo 

- 

e é vista 

pela 

última vez no conto fingindo 

que 

seu neto

e seu 
filho. 

Isso é um ataque convencional à vaidade feminina? Sim, contanto 

que

se recorde 

que 

o narrador também se dirige 

para 

o leitor da seguinte maneira:

Dir-me-á 
o leitor 

que 

a beleza vive de si mesma, e 

que 
a 

preocupação 
do calendário

mostra 

que 
esta senhora vivia 

principalmente 

com os olhos na opinião. É verdade; mas

como 

quer que 

vivam as mulheres do nosso tempo? 

(v. 
2, 

p. 

138-139)6
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De modo um tanto inesperado, vira-se a mesa, e essa mulher vaidosa é o 

produto

natural e inevitável de uma sociedade vã e superficial. Essa virada acontece de

várias maneiras em algumas obras de Machado. A ocorrência mais famosa e cru-

ciai aparece em Dom Casmurro, 

que 

também depende muito de nossa atitude em

relação à estereotipia: será algo 

que 

aceitamos sem 

questionamentos, 

e assim nos

deixamos levar 

pelo 

narrador Bento Santiago, ou, 

pelo 

contrário, a veremos como

uma coisa 

que 

tem de ser 

questionada, 

como um 

produto 

social e não natural?7

O conto de 

que 

me ocupo, 

"Capítulo 

dos chapéus", está no cerne do 

pro-

blema. Mariana, a 

personagem 

central, é tão negativista 

quanto 

é 

possível 

ser 

—

embora deva ser dito 

que, 

na 

galeria 

de mulheres de Machado, negativismo e

inanidade estão longe de ser exclusividade dela.8 Casada com Conrado há 

"cinco

ou seis anos", não tem filhos, mas isso não 

parece 

incomodá-la. O marido vê nela

"uma 

plasticidade 

de encomenda", e a narrativa mostra como uma 

pequena

irrupção de revolta, causada 

pela 

recusa de Conrado em trocar de chapéu, e uma

excursão à rua do Ouvidor com sua amiga Sofia, um modelo de frivolidade,

acabam meramente reforçando seus hábitos. Deve-se dizer 

que 

a 

queixa 

original

sobre o chapéu nem ao menos 

parte 

dela, mas de seu 

pai,

um bom velho, magro, 

pausado, 

ex-funcionário 

público, 

ralado de saudades do tempo

em 

que 

os empregados iam de casaca 
para 

as suas repartições, 

(v. 
2, 

p. 

93)

Em certo sentido, este conto funciona como uma 

prova 

decisiva: de fato, o nar-

rador 

parece 

considerar 

que 

essa mulher está feliz em seu estado 

"oprimido".

Seria difícil ser mais explícito: 

"móveis, 

cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos;

tinha-lhes um amor de mãe" 

(v. 

2, 

p. 

93). Os homens da trama são vistos de forma

não menos negativa, é claro. Conrado é chamado abertamente de 

"autoritário, 

e

voluntarioso" 

(v. 

2, 

p. 

94); tendo 

prometido 

se submeter a 

"dez, 

vinte" sacrifícios

por 

Mariana, recusa esse 

pequeno 

favor, e 

generoso, 

oferece-lhe uma lição

pedante 

e 

"científica" 

sobre a natureza dos chapéus, no estilo filosófico sarcástico

de algumas das histórias de Papéis avulsos.9 Os outros homens na narrativa não são

melhores 

- 

em especial o 

"primeiro 

namorado" de Mariana, um 

político promissor

que 

é a 

perfeita 

encarnação da futilidade e 

que 

olha 

para 

ela com languidez, e

"depois 

abr[e] o estojo dos assuntos, sac[a] 

para 

fora o teatro lírico" 

(v. 

2, 

p. 

101).

Há também algum indício de tensão recalcada no matrimônio. Num

momento tão trivial 

que poderia passar 

despercebido, a 

personagem 

mostra sua

irritação:

Mariana mordia o lábio, sem dizer mais nada; 

pegou 

de uma faca, e entrou a bater

com ela devagarinho 

para 

fazer alguma coisa; mas, nem isso mesmo consentiu o marido,

que 

lhe tirou a faca delicadamente, e continuou, 

(v. 
2, 

p. 

94)
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Por 

que 
essa faca está aí, senão 

para 

indicar alguma tensão ou violência latente?

No entanto, 
é claro 

que 

devemos reconhecer 

que 

está contida nesse 

gesto 

simples

e controlado: 
é uma violência 

que 

nunca virá á tona. O adultério também está

presente no conto, mas apenas como um eco distante: Mariana

tinha-lhe 

[de 
sua amiga Sofia] ouvido uma 

porção 

de histórias de chapéus masculinos

e femininos, 
coisa mais 

grave 
do 

que 
uma simples briga de casados, 

(v. 
2, 

p. 

105)

O caráter 
de Mariana é talvez mais estranho 

que parece. 

Decerto é mais do 

que

o simples 
fato de 

que 

vivemos 120 anos depois o 

que 

nos faz 

perguntar 

o 

que 

a

impede 

de enlouquecer, sem carreira, filhos e nem ao menos trabalho doméstico.

Quais 
as forças 

que 

a mantêm não apenas dócil, mas aparentemente feliz? Na

década 
de 1950, no inesquecível 

"A 

imitação da rosa", Clarice Lispector mostra

Laura, 
uma mulher numa situação bastante similar, 

que 

enlouquece de fato. É

uma 
comparação 

que 

vou retomar mais adiante.

II.

Tendo 
lido 

e relido esse conto algumas vezes nos últimos anos, além de o ter edi-

tado 

para 
Contos: uma antologia, me 

propunha 
essas 

questões 

enquanto me dava conta

cada 
vez 

mais da sutileza e da abrangência do feminismo de Machado. À medida

que 
isso 

acontecia, 
um detalhe aparentemente 

pouco 

relevante também se insi-

nuava 

nos meus 

pensamentos. Quando 

o narrador fala dos hábitos de leitura de

Mariana, 

o tom se aproxima de uma zombaria declarada às expensas da infeliz

heroína:

Os hábitos mentais seguiam a mesma uniformidade. Mariana dispunha de mui 

poucas

noções, 
e nunca lera senão os mesmos livros: 

- 

a Moreninha de Macedo, sete vezes;

Ivanhoe 
e o Pirata de Walter Scott, dez vezes; o Mot de l'énigme, de Madame Craven, onze

vezes. 

(v. 
2, 

p. 
93)

E 
claro 

que 
reler livros uma e outra vez é muito comum, embora 

poderíamos

associar 

esse costume mais a crianças 

que 

a adultos; a comparação está longe de

ser 
lisonjeira 

para 

a inteligência de Mariana. E 

quanto 

aos livros em si? Os dois

primeiros não 

poderiam 
ser mais 

previsíveis: 

se 

quiséssemos 

escolher dois autores

que 
provavelmente seriam do 

gosto 

dela, um da literatura brasileira e um da lite-

ratura 

romântica 
mundial em sentido amplo, Macedo e Scott teriam muita chance

de 
serem 

escolhidos.10 
Eles aparecem em outros lugares na obra de Machado.

Conceição, 

em 

"Missa 

do 

galo", 

leu A moreninha, 

junto 

com Os três mosqueteiros de

Dumas 

pai, 
uma escolha tão 

provável quanto 

Scott e 

que 

envolve muitos dos mes-
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mos elementos: aventura e romance num contexto histórico romântico e comoda-

mente distante. 
José 

Dias lê Scott 

para 

a família reunida em Dom Casmurro:

Lia cantado e compassado. Os castelos e os 

parques 

saíam maiores da boca dele, os

lagos tinham mais água e a 

'abóbada 

celeste' contava alguns milhares mais de estrelas

centelhantes. 
(cap. 

23)

A última escolha de Mariana, e também a 

que 

ela leu mais vezes, é diferente: Eu

nunca tinha ouvido falar de Madame Craven; de fato, 

pensava 

vagamente, sem

pesquisar 

o assunto, 

que 

talvez fosse uma dessas 

"mulheres 

romancistas inglesas

do século XVIII" 

que 

Marlyse Meyer nos apresentou. Eu considerava a 

possibili-

dade de 

que 

o sobrenome inglês 

junto 

com o título francês 

pudesse 

ser explicado

dessa forma, 

pois 

muitas dessas romancistas inglesas eram lidas em traduções

francesas. É claro, foi Marlyse Meyer 

quem 

chamou a atenção sobre o valor do

conhecimento dos livros 

que 

as 

personagens 

de Machado liam, em seu brilhante

ensaio sobre Saint-Clair das Ilhas

Sem 

que 

me decidisse a investigar a 

questão 

a sério, o nome não me saía

da cabeça. Em 

particular, 

foi o fato de 

que 

ela é a única romancista mulher dos

três 

que 

me intrigava. Um dia, no 

processo 

de editar as crônicas de Machado,

topei com uma fonte inestimável na Biblioteca da Universidade de Liverpool: a

enorme La 

grande 

encyclopédie, 

publicada 

em 1886-1902.12 Uma das 

grandes 

vanta-

gens 

dessa obra maravilhosa é 

que, 

óbvio, ela tem a 

perspectiva 

de seu 

próprio

tempo, e de autores, etc., 

que 

eram famosos na época mas 

que 

depois caíram não

tanto na estima do 

público, 

e sim, às vezes, no esquecimento completo.

Intuitivamente, consultei a enciclopédia 
para 

ver se Madame Craven estava ali.

Está, e a informação me levou ao Dictionary of National Biography britânico, cujo

suplemento tem um artigo esclarecedor sobre ela.13 O 

que 

segue é um resumo dos

dois verbetes, com a intenção de fornecer um 

pouco 

do contexto em 

que 

essa mu-

Iher interessante viveu. Madame Craven nasceu Pauline de la Ferronays em

Londres, 1808, filha de um aristocrata francês exilado, Conde Auguste Marie de

la Ferronays, originário da Bretanha. Após a restauração de Luís XVIII na

França, Ferronays foi embaixador do rei em São Petersburgo; em seguida, sob

Carlos X, foi ministro das relações exteriores, cargo do 

qual 

se demitiu em 1828

para 

se tornar embaixador em Roma. Ali, teve de se demitir da função em con-

seqüência da revolução de 

julho 

de 1830, 

quando 

a família 

passou 

a viver um

período 

difícil. Em 1834, Pauline casou-se com Augustus Craven, neto de um

barão inglês e de sua mulher Elisabeth, dramaturga, 

que 

se divorciou dele e depois

de uma fuga escandalosa da Inglaterra, casou-se novamente com o margrave de

Anspach. Ele 

precisou 

superar a oposição de seus 

parentes 

à união com uma

católica. Na década de 1850, ela começou a escrever uma longa memória de sua

família, intitulada Récit d'une soeur, e a 

publicou, 

apesar da apreensão de seus fami-
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liares, 
em 1866. Narra a história do casamento de seu irmão com uma 

protestante

sueca, 
a morte do irmão e a conversão da viúva ao catolicismo. Madame Craven,

parece, 
era despojada de ambições literárias, e foram impressos apenas cem exem-

plares 
do livro. Entretanto, fez um sucesso estrondoso; teve nove edições em

poucos 
meses e Emile Montégut escreveu uma longa resenha elogiosa na mais

prestigiosa das revistas francesas, a Revue des Deux Mondes.14 A obra foi traduzida

em inglês 
e 

premiada pela 

Academia Francesa.

Encorajada 

pelo 

sucesso, Madame Craven 

passou 

a escrever romances,

sempre 
de conteúdo católico, começando 

por 

Atine Séverin, de 1867, do 

qual 

o

Dictionajy 

of National Biography diz 

que 

"imita 

o trabalho de Lady Georgiana

Fullerton", 

uma católica conversa, 

que 

traduziu ela mesma a obra em inglês em

1869. 
Fleurange, 

de 1870, também foi um 

grande 

sucesso, 

"coroado" 

pela

Academia 

Francesa. Le mot de Vênigme é de 1874: foi editado cinco vezes nesse

mesmo 
ano, e até 1877 fizeram-se 11 edições. Os empreendimentos de seu marido

estavam 
se deteriorando, 

e Madame Craven começou a escrever 

por 

dinheiro,

embora 
sempre 

dentro do subgênero 

que parece 

ter sido a raiz do seu sucesso, o

romance 

conservador 
e católico. Ela era relativamente famosa e bem-sucedida 

—

em 
1883, 

foi a Osborne, na Ilha de Wight, 

para 

visitar a rainha Vitória, 

que 

lhe

pediu o envio de todos os seus livros; o dicionário não informa se a monarca os

leu.15 
Resumindo 

seu caráter e sua reputação, o dicionário afirma 

que 

"os 

livros

da 
sra. 

Craven 
são tão lidos na Inglaterra e na América 

quanto 

na França" e 

que

embora 
ela não ocupe uma 

posição 

alta entre os romancistas, o Récit d'une saur é 
quase

único nessa linha, como um registro de eventos domésticos numa família de encantos

singulares 
e boa-fé religiosa e devota. Seu estilo tem toda a clareza límpida e o charme

dos melhores escritores franceses.

Sabemos, 

então, 

que 

Madame Craven encontrou caminho através do Canal da

Mancha 

e do Atlântico. Como ela chegou ao Brasil, e à diminuta biblioteca de

Mariana? 

Tenho muito 

poucas 

evidências sobre o assunto; a única 

pista que

obtive 

é curiosa. Teria muito 

prazer, 

é claro, em aprender mais, de 

qualquer pes-

soa 

que 
leia isto, e 

que 

saiba 

qualquer 

coisa mais a respeito. Procurei Madame

Craven 

em visitas ocasionais a sebos no Brasil, mas sem sucesso. Um dia, durante

uma 
curta 

estadia na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis,

° Prof. 
Walter 

Costa me levou a um desses comércios na Ilha de Santa Catarina,

de 

propriedade de um 

gaúcho, Júlio 

Zanotti Vieira. 

Qual 

foi a minha surpresa

quando deparei 
com os dois volumes de Récit d'une sceur. Desse 

livro aprendi tudo

° 

que 
sei 

sobre a recepção de Madame Craven no Brasil, 

que 

não é muito. A

edição, 

de Perrin et Cie., é de 1920, e contém uma lista de 15 obras da autora:

alguns, 

em especial os romances, alcançaram mais de vinte edições, embora o Récit

tenha 

permanecido 
o mais 

popular, 

com não menos de 52! O frontispício do
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exemplar 

que 

comprei está assinado 

pela proprietária que 

suponho ser a original,

numa letra um tanto cuidadosa, 
mas 

que 

não deixa de ser elegante: Francisca

Chaves Flores da Cunha. São sobrenomes 

que, para 

um 

gaúcho, 

não deixam

dúvida do status dessa senhora, membro da classe alta. Percebemos, assim, 

que 

a

popularidade 

de Madame Craven avançou bastante no século XX, ainda 

que,

quando 

chegou o fim da sua 

popularidade, 

o esquecimento tenha sido completo.

Quando 

lemos Le mot de l'énigme, o único romance de Madame Craven 

que 

con-

segui obter 

- 

desta vez, 

pela 

internet16 

- 

começamos a entender o 

porquê 

de

ambos, da 

popularidade 

e do subseqüente esquecimento.

III.

É hora de descrever o romance de forma tão sucinta 

quanto possível.17 

Talvez

devesse dizer, antes de começar, 

que 

estou 

quase 

certo de 

que 

Machado o leu.

Não só 

parece 

improvável 

que 

ele fizesse sua 

personagem 

ler o livro 11 vezes sem

ao menos conhecê-lo bem; existem, como mostrarei adiante, alguns detalhes

importantes em 

"Capítulo 

dos chapéus" nos 

quais 

a linguagem e as imagens de

Le mot de 1'énigme realmente se fazem sentir, se estou correto. A 

"clareza 

límpida"

do Dictionary of National Biography é uma descrição bastante 

justa 

do estilo de

Madame Craven, embora outros 

pudessem 

considerar sua linguagem um tanto

incolor, e mesmo sem criatividade. É certo 

que 

Mariana teria 

poucas 

dificuldades

em ler a autora. Talvez mesmo Sofia Palha, de 
Quincas 

Borba, 

poderia 

ter experi-

mentado 

- 

afinal, apesar de seu vocabulário ser 

"estritamente 

adequado 

[...] 

às

coisas do vestido, da sala e do 

galanteio", 

Madame Craven tinha sido recomen-

dada 

pela 

Revue des Deux Mondes!18 Pensando bem, no entanto, ela decerto acharia

sua mensagem um tanto aborrecida, como é seguro 

que 

seria o caso da sua xará

no 

"Capítulo 

dos chapéus". Espero 

que 

o resumo 

que 

segue seja 

justo. 

Ele se con-

centrará na trama central, omitindo algumas 

personagens 

secundárias.

A 

personagem principal 

e a narradora do romance é Ginevra 

(Gina) 

dei

Monti, filha de um advogado siciliano, Fabrizio dei Monti. A ação transcorre na

década de 1850. Começamos da seguinte maneira: Gina lê numa sala 

que 

se abre

para 

a rua, em Messina, 

quando 

ouve um cavalo; olha 

para 

fora e vê um 

preten-

dente, um certo Flavio Aldini. Ela lhe atira um cravo. Em seguida, volta-se 

para

ver sua mãe, 

que 

está dormindo, doente, na cama. A mãe se levanta, tentando

abraçar Gina, e então desaba sobre o leito, virtualmente morta, embora não

expire de fato senão um 

pouco 

mais tarde. Parece um início muito melodramático,

e é mesmo, mas no 

que 

concerne ao tema do romance é um episódio central;

Gina, 

por 

causa desse evento traumático, 

perde 

todo traço de vaidade: 

"Ma 

vanité

venait d'être brisée 

pour 

toujours" 

("Minha 

vaidade acabava de ser aniquilada 

para

sempre", cap. 6). Ela se torna submissa 

por 

inteiro, a seu 

pai 

e a Mario, seu meio-

irmão algo desagradável, ainda 

que 

virtuoso. Seu casamento é arranjado com
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Lorenzo, 
Duque de Lorenzano. Este, embora duque, é também 

— 

detalhe um

tanto 
improvável 

— 

escultor. As bodas são organizadas 

por 

seu 

pai, 

um homem

frio, 
mas impecável nas virtudes. Fica muito evidente 

para 

o leitor 

que 

não há

envolvimento 
amoroso, e Lorenzo exalta sua beleza, o 

que (dada 

a sua total falta

de vaidade) 
não lhe agrada. Sua meia-irmã, Livia, 

que 

é muito menos formosa

que 
Gina e está 

prestes 

a se tornar uma freira, lhe diz 

que 

"/« 

mariage ressemble à

la 
mort' 

(''o 
casamento assemelha a morte", cap. 8). Isto, vale dizer, é típico no

romance 
como um todo, 

que 

se desenrola numa atmosfera impregnada de valores

religiosos 

e, 

por 

conseguinte, de ortodoxia social e sexual, mas 

que 

contém

momentos 
nos 

quais 

irrompe uma espécie de ceticismo rude, freqüentemente rela-

cionado 
ao casamento e à 

posição 

da mulher, 

que 

em seguida desaparece, sem

que 
a autora lhe dê continuidade. Lorenzo é o costumeiro marido ciumento e, o

que 
a aborrece 

muito mais, é incréu. De forma 

gradual, 

também descobre 

que 

ele

e um 

jogador 
compulsivo, e começa a suspeitar 

que 

tem um relacionamento com

uma 
mulher 

casada 

(depois 

viúva), chamada Faustina Reali, desde antes do

matrimônio.

Pouco 
tempo depois de se casar, Gina vai a Paris, lugar 

que 

Craven consi-

dera 
muito mais cosmopolita e mundano. Ali, é apresentada à família aristocrática

Kergy, 
em 

particular 
ao inteligente Gilbert de Kergy, 

que 

esteve na América do

Sul, 

por 
estranho 

que pareça. 

No hôtel da família ela obtém mais estímulo inte-

lectual 

e religioso 
do 

que 

com o marido. Está claro 

que 

Gina sente algo 

por

Gilbert, 

e a maioria dos leitores vai 

perceber 

de imediato o 

que 

está 

por 

vir: o

que 
interessa 

ao leitor moderno é o 

que 

acontecerá neste contexto ideologica-

mente 
tão abafado. Temos uma situação não muito diferente do 

que 

acontece em

Ana 
Karenina, 

digamos, de um casamento sem amor e um amigo interessante e

simpático 

que, 

em 

potencial, 

é um amante. O 

que 

uma romancista 

partidária 

do

catolicismo 

vai fazer a 

partir 

daí?

Gina logo retorna 

para 

a Itália, a Nápoles, onde Livia vive como freira. Vai

visita-la, 

e a cena em 

que 

abre caminho nas ruas apinhadas 

para 

visitar sua meia-

irmã 

bem 

poderia 
ter dado a Machado alguma inspiração 

para 

sua maravilhosa

cena, 
em 

"Capítulo 

dos chapéus", de Sofia, 

"prática 

daqueles mares", na rua do

Ouvidor. 

Tanto mais na medida 

que 

isso é contrastado com a 

quietude 

do convento.

No segundo volume do romance 

(caps. 

25-48), as coisas começam a

desmoronar. 

Num baile de máscaras, a 

que 

Gina comparece contrariando seus

instintos, 

Lorenzo 

puxa 

conversa com a esposa, 

pensando 

se tratar de outra 

pes-

s°a, 
e Gina 

o flagra 

jogando. 

Ela vai até o 

ponto 

de dizer 

(não para 

ele, entre-

tanto) 

que 
deixou de amá-lo. A esta altura, Gilbert de Kergy chega, vindo de

Paris. 

Lorenzo, 
então, simplesmente a abandona, deixando Nápoles 

para 

festejar

0 
carnaval 

em Milão, onde deve encontrar Faustina. Gina ressente o tratamento

que 
ele 

dá aos votos do matrimônio: 

"À 

quelle 

loi étais-je donc soumise dont lui-rriême se

trouvât 

affranchir 

("A que 

lei então estava submetida, da 

qual 

ele mesmo estivesse
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desobrigado?", cap. 29). Ê outro daqueles momentos da verdade 

que 

nunca

chegam a algum lugar, como o 

que 

mencionei antes. De fato, a história logo

cresce 

para 

um de seus instantes decisivos, talvez o mais importante. Gilbert e

Gina saem em viagem ao Vesúvio 

junto 

com amigos, mas ficam sozinhos obser-

vando a cratera. O reflexo da luz faz com 

que 

ela o veja de uma forma clara-

mente diabólica, bom e inteligente como ele é. Com efeito, ele envia uma carta a

Gina 

que, 

embora reverente, é na verdade um convite 

para que 

a sua amizade

"avance". 

E interessante, neste 

ponto, que 

Craven faça uma breve digressão sobre

os 

perigos 

de certos romances modernos, 

"les 

romans les 

plus 

célebres à cette époque"

("os 

romances mais célebres desta época") 

que 

têm o mesmo efeito 

perigoso.

Como diz a narradora: 

"II 

en était resulte 

pour 

moi une certaine confusion dans l'esprit et

un certain trouble dans 1'ârhe, effet naturel de cet intérêt malsain réveillé 

par 

des osuvres aux-

quelles 

le 

génie 

et le talent ont la cruauté de 

préter 

leurforce irresistiblef' 

("Disso 

resultou em

mim uma certa confusão no espírito e uma certa desordem na alma, efeito natu-

ral desse interesse doentio despertado 

por 

obras às 

quais 

o 

gênio 

e o talento têm

a crueldade de emprestar sua força irresistível!", cap. 32).

Neste mesmo capítulo crucial, Gina fala sobre o 

"diamante 

interior" 

que

existe no fundo de todas as almas. Livia lhe dá conselhos também: afirma 

que,

por 

maior 

que 

seja o ressentimento 

pela 

infidelidade do cônjuge, ela não deve

seguir o modelo do marido, mas o de Deus. De volta do 

passeio, 

encontra uma

estátua feita 

por 

Lorenzo, de uma vestal, 

que 

mantém a lâmpada acesa: a moral

não 

podia 

ser mais evidente. Ela reúne forças 

para 

dizer não a Gilbert, e logo vem

a saber 

que 

Lorenzo foi abandonado 

por 

Faustina Reali. No entanto, embora o

romance se encaminhe 

para 

o 

que parece 

ser um final terrivelmente maçante,

motivado apenas 

por 

valores religiosos e 

"morais", 

irreal 

por 

completo do 

ponto

de vista 

psicológico, 

Le mot de 1'énigme não é tão ruim assim. Apesar de Lorenzo

retornar, não sente arrependimento, e Gina ainda está infeliz e ressentida.

Somente 

quando 

Livia a repreende e lhe diz 

para procurar 

um confessor, ela vê

a luz num repente, e o 

"diamante 

interior" 

por 

fim assume o controle de sua vida.

Deve-se admitir, deste 

ponto 

em diante, 

que 

o romance 

perde 

toda tensão real, 

já

que 

nada 

— 

a ruína completa do Lorenzo num 

processo judicial, por 

exemplo 

-

pode perturbar 

a heroína. Ela chega a recusar o dinheiro de seu meio-irmão, tal

é a sua crença no direito de 

primogenitura. 

Lorenzo a deixa e vai a Paris, onde

a razão 

para 

ele ser um escultor se torna visível. Ele refaz sua fortuna 

por 

meio

de sua arte, com norte-americanos ricos 

que 

aparecem de forma conveniente 

para

comprar seu trabalho. Gina acaba 

por 

se 

juntar 

a ele, de início contra a vontade

do marido. Moram numa 

pequena 

residência 

que parece 

uma casa de campo,

mas 

que 

fica, 

para 

sua conveniência, no limite do Faubourg Saint-Germain 

- 

o

leitor, ou este leitor, 

pergunta-se 

se Madame Craven alguma vez ouviu falar de

Maria Antonieta. Agora 

que 

Gina insistiu em voltar 

para 

Lorenzo, eles vivem em

estado de 

graça. 

Isto é demais 

para 

ser real, e talvez também seja 

para 

Madame
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Craven, 

que 
chama à cena uma História ex machina materializada na declaração

de 

guerra 
da Áustria aos seus súditos italianos em 1859, 

que 

envolveu a França

como 
aliada 

dos 

piemonteses. 
Lorenzo se alista, e é morto de modo sumário na

pnmeira batalha. 
Gina está desolada, mas 

por 

fim se recupera na companhia de

bons 
amigos: 

Gilbert retorna, e o convento de Livia em Nápoles é saqueado

durante 
o movimento 

de unificação da Itália, de modo 

que 

ela também se muda

para 
Paris. 

Gina teme 

que 

Gilbert 

pense que 

ela 

possa 

estar disponível. No

entanto, 

como afirma, numa frase 

que poderia 

servir de epígrafe 

para 

o livro e,

quando se 

pensa 
no assunto, 

para 

"Capítulo 

dos chapéus", ela está 

"Libre! 

Oui,

comme 
1'oiseau 

qui fend 
l'air est libre de rentrer dans.son cagé" 

("Livre! 

Sim, como o 

pás-

saro 

que 
fende 

o ar está livre 

para 

retornar à sua 

gaiola", 

cap. 47).

IV

Como 

o conhecimento 
sobre Le mot de 1'énigme auxilia na compreensão de

Capitulo 

dos chapéus"? Se há algum tipo de 

"enigma" 

que 

ele 

poderia 

ajudar a

solucionar, 

é o do caráter de Mariana, 

que 

aparenta ser tão claro e 

previsível. 

Mas

pode-se argumentar, 
em todo caso, 

que 

é muito estranho: nossa avaliação do seu

temperamento 

depende do 

quão 

"normal" 

essa felicidade doméstica 

parece. 

Como

sua 
leitura 

pode 
ter influenciado Mariana? Por 

que 

ela escolheu esse livro? Todos

podemos concordar 

que 

Madame Craven, embora fosse uma romancista 

popular,

nao 
tem 

o status de Macedo ou Scott. É uma escolha mais individual e, neste sen-

udo, 
mais 

importante. Machado sublinha esse fato com suas 

"11" 

vezes. Por

alguma 

razão, 
este número 

parece 

ter uma sonoridade cômica 

peculiar para 

ele:

basta 
lembrar 

os 

"onze 

amigos" no funeral de Brás Cubas e os famosos 

"quinze

meses 
e onze contos de réis" 

que 

este 

gasta 

com Marcela. Além disso, no final do

conto, 

quando 
Mariana vê seu marido voltar com um chapéu novo, ela 

"recebeu

um 
choque 

violento, igual ao 

que 

lhe dera o vaso do 

jardim 

trocado 

- 

ou ao 

que

lhe 
daria 

uma lauda de Voltaire entre as folhas da Moreninha ou de Ivanhoe". Le mot

de 
lénigme 

não é mencionado, como se não fizesse bem 

parte 

da monotonia e do

convencionalismo 

que 

esses dois livros famosos conotam. Seu 

papel, 

talvez, é mais

positivo e ativo. Em outras 

palavras, 

não é exatamente o mesmo de Dumas 

pai 

e

Octave 

Feuillet 

para 

Rubião em 
Quincas 

Borba:

Aquelas 
cenas da corte de França, inventadas 

pelo 

maravilhoso Dumas, e os seus nobres

espadachins 
e aventureiros, as condessas e os duques de Feuillet, metidos em estufas

ricas, 
todos eles com 

palavras 

mui compostas, 

polidas, 
altivas ou 

graciosas, 
faziam-lhe

passar 
o tempo às carreiras, 

(cap. 
80)

Com 

efeito, 
Madame Craven freqüenta o meio aristocrático, tão atraente 

para

Rubião, 

Sofia Palha e suas amigas 

que 

lêem Feuillet na Revue des Deux Mondes, mas
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parece 

evidente 

que 

seus atrativos 

para 

Mariana vão além.

Talvez seja difícil 

para 

nós imaginar como um romance tão obviamente

escrito segundo uma receita moral e religiosa tenha excitado ou reconfortado tanto

a 

ponto 

de 

justificar 

11 leituras. Não é injusto tachar Le mot de Venigme de desajei-

tado, sobretudo no seu enredo, tão 

patente 

fica a construção em função somente do

moral da história. Dá a impressão 

que 

Madame Craven não foi uma romancista

nata; seu talento real era 

para 

biografias e memórias; e só cinco das 15 obras lis-

tadas no meu exemplar de Récit d'une sceur são romances 

- 

mesmo em Le mot de

1'énigme, ela se refere aos membros da sua família, conhecidos através do livro 

que

foi a base da sua fama. Da mesma forma, é evidente 

que 

até certo 

ponto 

os seus

fins são negativistas: os seus romances 

pretendem 

ser antídotos aos 

"romans 

les 

plus

célebres à cette époque". Porém, é também notável 

que 

esses cinco romances foram

as obras mais 

populares 

de Madame Craven, com a única exceção do 

próprio

Récit d'une sceur, de longe seu livro mais 

popular.19 

Mariana estava longe de estar

sozinha. Parece 

que 

o sucesso de Le mot de 1'énigme radica-se nas suas 

qualidades

mais óbvias, 

que por 

sua vez correspondem às intenções e aos desejos de Madame

Craven: 

justamente 

as 

qualidades que 

fazem com 

que 

o livro nos 

pareça 

ingênuo,

agora, no século XXI. O enredo, como vimos, está construído 

para 

dar todas as

possíveis justificações para 

um divórcio ou um adultério 

— 

nos nossos termos 

- 

mas

contém argumentos 

que, 

mesmo nessas circunstâncias extremas, indicam 

que que-

brar os votos matrimoniais é 

pecado 

mortal. Podemos conjeturar 

que 

mulheres

como Mariana obteriam consolo ao sentir 

que 

os seus casamentos não eram tão

terríveis assim, além de obter forças 

por 

meio desta exposição da doutrina da

Igreja. E 

possível 

mesmo 

que 

os seus ressentimentos obtivessem alguma saída nos

breves assomos de ceticismo acerca do casamento e suas regras diferentes 

para

maridos e esposas, e nos retratos em 

geral 

antipáticos dos homens no romance,

que 

fazem 

pensar que 

até nesta romancista tão conservadora havia uma feminista

em 

potência. 

Le mot de 1'énigme é uma chave 

para 

entender como o adultério se

fazia 

presente 

na imaginação de mulheres caseiras como Mariana, tanto na reali-

dade, nas 

perigosas 

"histórias 

de chapéus masculinos e femininos, coisa mais 

grave

do 

que 

uma simples briga de casados", como na ficção. Além disso, claro, não

podemos 

deixar de dizer 

que 

o êxito deste romance tão simples e até tosco mostra

quão 

fácil deve ter sido manter 

(algumas) 

mulheres no seu 

"devido 

lugar".

Quando 

desaparece essa facilidade, desaparece, também, o romance, das livrarias

assim como da memória das 

pessoas.

Para colocar as leituras de Mariana num contexto mais amplo e examinar

a 

personagem 

sob uma luz talvez mais favorável, é interessante considerar o mate-

rial de leitura de Conrado. E uma curta digressão, entretanto ilumina melhor a

suposta estupidez de Mariana, e nos aproxima do 

que, 

se estou certo, é outra

dimensão da importância de Le mot de 1'énigme, e do interesse de Machado neste

romance, afinal, tão curioso. 

Quando 

dá sua 

pequena palestra 

a Mariana, expli-



cando 

por que 

"pode 

ser até 

que 

nem mesmo o chapéu seja complemento do

homem, 
mas o homem do chapéu", Conrado menciona dois livros, dando a

entender 

que 

leu ambos. São o Traité de Mécanique Céleste, de Laplace, e o 

"curioso

livro 
das Minhocas" 

de Darwin, na verdade The Formation of Vegetable Mould, through

the 
Action 

of Worms, with Obsemations on their Habits 

(v. 

2, 

p. 

95). Com certeza, suas

leituras 

abarcam 
o universo inteiro desde os céus ao mais baixo dos animais.

Quando digo 

que 

ele sugere ter lido as duas obras, me refiro ao fato de ele 

per-

guntar à esposa: 

"Você 

nunca leu Laplace?" e, então, chamar o livro de Darwin

de 
curioso", 

como se o conhecesse. Posso estar exagerando, 

pois 

são embustes

sarcásticos 

cujo 

principal 
objetivo é humilhar Mariana. Mas seria, sem dúvida,

muito 
notável 

se ele tivesse lido, 

já que 

o tratado de Laplace 

preenche 

cinco volu-

mes, 
é notoriamente 

difícil 

para 

não-especialistas e contém um resumo de todas

as 
teorias 

explicativas do funcionamento do universo 

que precederam 

a obra.

O 
caso 

de Darwin é diferente. Numa nota a Contos: uma antologia 

(v. 

2, 

p. 

95),

mostrei 

que 
de fato o livro não foi 

publicado 

até 1881, entre o ano em 

que

transcorre 

a ação no conto e o de sua composição. Isso é apenas um erro menor,

um 
cochilo 

da 

parte 
de Machado? Ainda 

que, 

talvez, um excesso, seria tentador

pensar 

que 
isto é 

proposital, 
um comentário dissimulado sobre as 

(não) 

leituras de

Conrado. 

Por contraste, as leituras de Mariana 

podem 

ser de digestão fácil, 

porém

ela 

pelo 
menos leu seus livros, e como! Sete, dez e onze vezes! E um deles está

em 
francês 

- 

francês comum e fácil de ler, mas ainda assim... De 

qualquer 

forma,

a 

questão 
permanece. 

Mariana 

pode 

ter 

"mui 

poucas 

noções", no entanto é 

pos-

sivel 
dizer 

que 

sua relativa ignorância tem 

profundidade, 

enquanto os conheci-

mentos 

de seu marido têm uma superficialidade bastante considerável.

Em 
certo sentido, é 

profundidade 

o 

que 

se 

quer 

no caráter de Mariana, e

temos 

de confessar 

que, 

do 

que 

foi dito até agora, não se conclui muito nessa

direção. 

Ela 

permanece, 
em 

grande 

medida, uma vítima voluntária, um enigma,

sobretudo 

em seu 

"negativismo": 

a ausência, ao 

que parece, 

de 

qualquer 

foco

emocional 

ou conteúdo verdadeiros em sua vida, fora do relacionamento com o

mando 

um tanto insatisfatório. Os nossos comentários a Le mot de 1'énigme dão um

contexto 

a isto, e nos informam 

que 

a idéia do adultério não é tão desconhecida

de 
Mariana 

como talvez 

pensássemos: 

mas é só.

Sem 
dúvida, o mistério é até certo 

ponto 

indevassável. Penso ser 

possível,

Porem, 

que 

a trajetória de Gina dei Monti ajude a compreender Mariana em

outra 

dimensão. 
Acima de tudo, a 

primeira 

é uma mulher 

que, 

embora formosa,

e totalmente 

despossuída de vaidade, não 

por 

natureza, mas 

por 

causa dos even-

t°s 
da 

melodramática 
abertura do romance: 

"Ma 

vanité venait d'être brisée 

pour 

tou-

joursEsta 
é uma constante no livro, e constitui 

parte 

importante 
do seu sentido;

o texto 
dá a entender 

que 

Gina é uma mulher bela 

(em 

contraste com sua meia-

lrmã 

que 
se torna freira) e é a consorte invejável de um duque. No entanto, nada

disso 
lhe 

importa. 
Fica indiferente a essas coisas e, apesar da tentação, obedece
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somente a Deus e à sua lei. De certa forma, a vida religiosa continua sendo o

ideal, e retirar-se do mundo, a melhor solução. Le mot de 1'énigme abraça a famosa

mensagem de São Paulo: 

"E 

melhor casar-se do 

que 

ficar abrasado" 

("Primeira

Epístola aos Coríntios", cap. 7, v. 9). 

Quando 

Livia afirma 

que 

"le 

mariage ressem-

ble à la mor?', como apontei, não há ninguém 

para 

contestá-la.

A meu ver, esta indiferença constitui o elo vital entre o romance e o conto.

A frase a seguir é uma das mais expressivas da história, 

porém 

sempre me soou

como algo estranho:

Conhecia a mulher; era, de ordinário, uma criatura 
passiva, 

meiga, de uma 

plasticidade

de encomenda, capaz de usar com a mesma divina indiferença tanto um diadema régio

como uma touca. 
(vol. 

2, 
p. 

93)

Essa indiferença ou apatia compõe o núcleo do conto, mas de onde vêm o

"diadema 

régio" e a 

"touca", 

que 

apontam 

para 

mundos aristocráticos e religiosos

fora do contexto? O diadema, temos de admitir, é um 

pouco 

deslocado nesse

ambiente burguês, e aparece com destaque considerável em 

pelo 

menos dois

momentos de Le mot de l'énigme, como símbolo da vida vaidosa 

que 

Gina está feliz

em evitar.20 E a touca 

(a peça que 

as religiosas usam 

para 

cobrir cabeça, 

pescoço

e ombros), também uma 

presença 

estranha no conto, tem um 

papel 

central na

existência da meia-irmã, a freira Livia, 

que 

age como uma espécie de consciência

e modelo na vida de Gina.

Isto faz a expressão 

"divina 

indiferença" 

parecer 

mais estranha do 

que

talvez tivéssemos 

pensado. 

Em outras 

palavras, pode 

haver um conteúdo aqui 

que

vai além da simples ironia.21 Pode ser 

que 

o negativismo de Mariana seja uma

versão, digamos, secular ou 

profana 

da falta de vaidade de Gina; esta, alimentada

pela 

tendência cristã 

- 

e, sobretudo, católica 

- 

de valorizar a virgindade e o celi-

bato. Será, então, 

que 

a apatia, a inércia e a indiferença de Mariana se explicam

pela 

influência subterrânea dessa ideologia religiosa da castidade, esvaziada de

sentido nesse contexto burguês, num 

país 

em 

que 

durante o Império era 

proibido

tomar o véu? E 

que, 

tornada negativismo, se mostre como monotonia? Outro caso

muito curioso desse sistema de valores, 

que 

também é, à 

primeira 

vista, bastante

estranho, é o de Maria Benedita em 
Quincas 

Borba, mais uma mulher de acen-

tuado caráter negativista. Ela chega ao 

ponto 

de se identificar com a Virgem

Maria, ao achar 

que 

carrega no ventre 

"um 

deus, filho de outro deus" 

(o 

marido,

Carlos Maria). 

Quando 

Gina está no meio da luta contra a tentação de Gilbert,

no capítulo 32 de Le mot de 1'énigme, os três episódios cruciais de sua 

"conversão"

envolvem: 1) o reconhecimento da existência de um diamante interior, 

pureza que

todo ser humano leva consigo e 

que 

tem de 

proteger 

contra a corrupção; 2) os

conselhos, da freira, 

que 

está 

perfeitamente 

feliz no convento; 3) a estátua de uma
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vestal 

que 

mantém a lâmpada acesa, feita 

pelo 

marido, 

que 

usou ela mesma, Gina,

como 
modelo.

Um último exemplo de evidência em favor da forte influência de uma ideo-

logia 
religiosa 

e sexual no conto 

provém 

de um lugar inesperado, uma história 

que

tem 
semelhanças 

notáveis com 

"Capítulo 

dos chapéus", independentes de a sua

autora 
lembrar-se 

ou não do texto machadiano. Trata-se de 

"A 

imitação da rosa",

de Clarice 
Lispector, narrativa inesquecível de Laços de 

família. 

Ela compartilha

com 

"Capítulo 

dos chapéus" a mulher caseira, Laura, sem filhos, de vida monó-

tona, 
e até o contraste com sua amiga, Carlota, mais capaz de lidar com o coti-

diano. 
Neste caso, os resultados são mais trágicos, se bem 

que 

em certo sentido

mais 
compreensíveis: 

Laura enlouquece. O importante é 

que 

a religião e a edu-

cação 
católicas 

também têm um 

papel 

central neste conto; a aluna do Sacré

Coeur, 

que 

leu A imitação de Cristo 

"com 

um ardor de burra", não sabe como sair

desta 

jaula 
de 

pureza, 

concentrada sobretudo nas rosas.22

Talvez 
Madame Craven tenha me levado longe demais, e sem dúvida me

olha 
com 

desaprovação, como no retrato dela, um 

pouco 

seca e severa, da edição

de 
Récit 

d'une soeur. 

Já que 

cheguei até aqui, vamos a um último detalhe curioso.

O adjetivo 

"divino", 

chave, se estou com a razão, desta dimensão do conto,

repete-se 

uma única vez, no último 

parágrafo, 

no final tão engraçado e artística-

mente 
feliz, 

e 

que 

custou a Machado encontrar: 

"Escuta 

uma coisa, respondeu ela

com 
uma 

carícia divina, bota fora esse; antes o outro."23 O eco, 

quase 

impercep-

tivel 
- 

mas, creio, bastante intencional 

- 

do adjetivo e da ironia, mostra com 

per-

feição 
em 

que 

mundo estamos, em 

que 

o 

"divino" 

virou 

profano 

- 

a esta altura,

esperamos 

até 

que 

a carícia, com o marido 

"cingindo-lhe 

a cintura", seja 

prelú-

dio 
de coisas mais íntimas, o 

que 

evidencia a harmonia do casal feliz. É esta

mesma 
divindade 

que, 

com sua influência distante e forte, também sustenta o

sufoco 

diário da mulher casada.

John 

Gledson é 

professor 

aposentado de

Estudos Brasileiros na Universidade de

Liverpool. Publicou livros sobre Carlos

Drummond de Andrade e Machado de

Assis, e editou duas séries de crônicas deste

último. Atualmente, dedica-se à tradução, e

a vários 

projetos 

machadianos.
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Dom Casmurro: o adultério mais

comprovado do mundo

Deonísio da Silva

Em 1899, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis,

estava com sessenta anos e assinava contratos com a editora Garnier 

para publi-

cação de dez livros. Neste mesmo ano 

publicava 

Dom Casmurro, o romance 

que

daria muito o 

que 

falar. Ainda hoje é um dos mais discutidos livros do autor.

Digo discutidos e não lidos 

porque 

temos um costume estranho em nosso

país, 

talvez 

por 

força da tradição católica: repetimos como 

papagaios 

o 

que 

os ou-

tros leram, repetimos interpretações e 

poucos 

de nós vamos ler 

para 

conferir. Este

costume de repetir a leitura alheia é antigo e chegou até nós 

pela 

mão dos 

jesuí-

tas, os fundadores de nossas 

primeiras 

igrejas e escolas, na verdade 

geminadas.

Nossas aulas começaram nas sacristias e dali saíram algumas complicações.

Fiéis ao ideal da contra-reforma, os 

jesuítas 

não vulgarizaram a leitura do livro

dos livros, a Bíblia, mas, sim, a única interpretação 

possível: 

a deles! Era uma

ordem 

guerreira 

e lutava contra Lutero e seus seguidores. Repetiam nos 

púlpitos

— 

ah, a beleza dos sermões do 

padre 

Antônio Vieira! 

—, 

na catequese e na escola

a sua leitura, 

que 

seria repetida depois 

por 

seus ouvintes.

Machado, 

quem 

diria, é vítima deste costume, o da repetição. Mas é, no

mínimo, estranho 

que 

escolas e universidades tenham se comportado como máqui-

nas de xerox de idéias dos outros. Erros terríveis de interpretação estão dissemi-

nados sobre sua obra, até mesmo em circuitos tidos 

por 

elegantes.

Muitas interpretações de Dom Casmurro afirmam 

que 

não houve adultério

naquele romance. Outras igualmente equivocadas, 

porém 

mais comedidas, dizem

que 

uma terrível e insanável ambigüidade atravessa toda a história, as tramas, a

psicologia 

das 

personagens 

e, 

principalmente, 

o narrador, de 

quem 

se deve des-

confiar, 

pois 

nos dá a versão do marido traído e 

por 

isso seu relacionamento é

suspeito.

Sei 

que 

num artigo tão rápido é difícil apresentar todos os argumentos con-

trários às duas teses. Mas tentemos, 

pois 

o romance é lido 

por 

muitos e hoje com-
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poe 
ate mesmo aquela dieta 

paupérrima 

do número reduzidíssimo de livros indi-

cados 

para 
o vestibular, um dos maiores símbolos da nossa vergonha universitária.

Já 
imaginaram 

um vestibular europeu em 

que 

se faz uma lista de autores obriga-

tórios 
com meia dúzia de livros?

Primeiro 
refutemos a segunda hipótese, 

que 

oferece uma complicação 

que

nega 
a verdade literária. Isto é, todo romance tem uma verdade, uma verossimi-

lhança, 
a sua verdade. Os 

que põem 

em dúvida o adultério de Capitu em Dom

Casmurro 

não 

podem 

negar 

que 

outros 

grandes 

adultérios literários do mesmo

período 

— 

Ana Karenina, de Tolstói, o de Madame Bovaiy, de Flaubert, e o de Luíza

em 
0 

primo 
Basílio, de Eça de 

Queirós 

- 

tenham existido. Por 

que, 

então, 

pegaram

o 

próprio Machado 

para 

Cristo, 

jogando 

sobre ele uma coroa de muitos espinhos

e essa 

pesada 
e negra túnica com 

que 

tentam impedir a clareza dos eventos?

Ah, dizem eles, o romance é narrado 

pelo 

marido. Sim, mas há outro

romance 

chamado Dom Casmurro, narrado 

por 

outro? Não. O romance se faz 

pela

narração 

de Bentinho. Esses, 

que 

fazem essa restrição ao narrador, 

por que 

não

dizem 
também 

que 

Escobar, o amante de Capitu, não morreu afogado, foi tudo

uma 
vingança 

de ciúme mórbido, doentio, do marido-narrador?

A segunda hipótese, a de uma suposta ambigüidade, é igualmente nociva a

qualquer leitura, 

principalmente por 

desprezar o estilo de Machado de Assis. Ora, ele

nao 
escreveu 

um livro apenas. Nós temos um escritor e seu estilo, cuja marca 

prin-

C1pal 
é a economia de 

palavras, 

a insinuação, a narração 

pela 

metade, a busca de

uma 

parceria com o leitor, de uma literatura cooperativa entre escritor e leitor. 

(Nem

sequer 

vou comentar a admissão do adultério 

pelo próprio 

Machado em cartas!)

Pois 
este narrador deixa claro ao longo do livro a sua verdade literária

quanto à 

questão 

do adultério: o marido-narrador conta tudo depois 

que 

tudo

aconteceu, 

com o fim 

"de 

atar as duas 

pontas 

da vida e restaurar na velhice a

adolescência" 

(a 

adolescência, não a infância, onde começariam aqueles 

proble-

mas 
costumeiros 

de um Bentinho-Édipo). Todos os envolvidos 

já 

morreram:

Capitu, 

sua mulher; Escobar, seu melhor amigo; o filho de ambos, Ezequiel; sua

mãe, 
dona 

Glória; 

José 

Dias, tão importante nas articulações 

para 

livrar Bentinho

do 
seminário. 

Restou apenas o 

próprio 

Bentinho, 

que 

nos conta a sua história.

Como 
ele nos conta a história? A marca 

principal 

é a ausência de ressenti-

mentos. 

Sabe 

que 

o filho não foi dele. Como 

já 

afirmam, entre outros, Otto Lara

Resende 

e Dalton Trevisan, Bentinho tem certeza de 

que 

o filho não é dele 

por

muitos 

motivos, 

principalmente por que 

ele era estéril. Temos, estão um caso

curioso. 

Alguém espalhou 

que 

há uma ambigüidade 

presidindo 

a narração em Dom

Casmurro. 

Outros saíram repetindo isso, enfim dezenas de críticos e 

professores 

repe-

tiram 

as repetições e, se aos 

pombais 

as 

pombas 

voltam, eles às escolas não voltam

mais. 
Nem aos livros! Como os sonhos aos corações, 

que 

também não voltam mais,

como 

disse Raimundo Corrêa num 

poema 

célebre, 

"As 

pombas", 

aliás, com ver-

sos 

plagiados 
de um 

poeta 

francês, tal como Vinícius de Moraes fez com seu
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DOM CASMURRO 

||

MACHADO UK ASMS

a

célebre 

"Soneto 

da fidelidade". Por estas 

plagas poucos 

lêem 

português, quanto

mais francês!

Talvez 

prevendo 

uma distorção de leitura, o bom Machado espalhou,

sobretudo nos últimos capítulos de seu romance, as mais vivas 

provas 

da infideli-

dade de Capitu. 

Já 

em desespero, dedica os 

quatro 

últimos capítulos 

para 

desfazer

as dúvidas 

que 

espalhou nos 144 anteriores.

Assim, sempre contido, ao receber a visita do filho 

que 

não é dele, usa três

adjetivos 

para qualificá-lo: 

"era 

o 

próprio, 

o exato, o verdadeiro Escobar. Era o

meu comborço. Era o filho de seu 

pai".

E, enfim, nas últimas linhas, diz:

E bem 

qualquer que 

seja a solução, uma cousa fica, e é a suma das sumas, o resto dos

restos, 

que 

a minha 

primeira 

amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão

queridos 

também, 
quis 

o destino 
que 

acabassem 

juntando-se 

e enganando-me... A terra

lhes seja leve!

O romance 

pode 

ser assumido a uma história de ciúme bem fundamentada em

que 

a mulher e o melhor amigo do marido têm um caso, e escondem até uma
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fronteira 

quase 

ilimitada, 

porque 

as desconfianças de Bentinho esbarravam mesmo

diante 
de tantas evidências, na amizade 

que 

comborço e marido tinham desde a

adolescência. 
E então uma das verdades literárias mais fatais de Dom Casmurro

pode 
ser resumida a uma única sentença: Capitu traiu Bentinho.

Quem 
não entendeu o romance deve voltar à escola ou aos livros. Aos 

que

estão 
ensinando 

errado nas escolas, 

permitam que 

lhes seja feita a sua 

própria

autocrítica, 

posto que 

estão demorando a fazê-la. Pois uma coisa é dar uma

opinião, 

que pode 

ser discutida, e outra, bem diferente, é obrigar, do alto da

autoridade 

de mestres incontestáveis, 

que 

alunos indefesos aceitem como verdade

um tremendo 
erro de interpretação.

Como 

professor, 

deixo sempre abertas as 

portas 

de 

qualquer 

interpretação

do romance 
aos meus alunos, com uma única ressalva: alunos e alunas devem

apoiar 
sua leitura no livro 

que 

leram. Se 

quiserem 

inventar outra versão, 

peço-

lhes 
uma 

narração e eles fazem criativas, belíssimas e mentirosas histórias a

propósito de Dom Casmurro, 

pois 

fazer ficção é fingir, mentir, fazer de conta 

que 

é

verdade 

aquilo 

que 

você acabou de inventar. Agora, usar o santo nome de

Machado 
em vão 

para 

amuletar-se em críticas malfeitas é crime de lesa-literatura.

Tenham 

a santa 

paciência! 

Como disse o escritor Dalton Trevisan, 

"se 

Capitu não

traiu 
Bentinho, 

então Machado de Assis é 

José 

de Alencar".

Deonísio da Silva, doutor em Letras 

pela

USP, é escritor e 

professor 

da Universidade

Federal de São Carlos.
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A biblioteca de Machado de Assis

Jean-Michel 

Massa

I.

Quando 

da recente comemoração do cinqüentenário da morte de 

Joaquim 

Maria

Machado de Assis, alguns artigos de 

jornais 

evocaram a existência da biblioteca

do célebre autor brasileiro. Lemos então na imprensa entrevistas, realizadas na

residência de seus herdeiros, onde eram citados títulos de obras e nomes de

autores. Não há ineditismo, 

portanto, 

no objeto desse estudo, 

porque 

nem a

existência nem a localização da biblioteca eram desconhecidas. O 

presente 

traba-

lho visa submeter aos machadianos, 

"sob 

uma forma menos esquemática", uma

lista 

presumivelmente 

exaustiva do 

que 

resta em 1960 desta biblioteca, e os 

pro-

blemas 

que 

se colocam a seu 

propósito. 

Agradeço à esposa do General Leitão de

Carvalho 

pela 

hospitaleira acolhida em sua casa da Tijuca, 

quando 

de minha

estada no Brasil, e especialmente 

por 

me ter autorizado a 

preparar 

o inventário

da biblioteca do ilustre desaparecido.

Infelizmente ela está muito incompleta, 

porque 

foi amputada em duas oca-

siões. Uma 

parte, que 

devia contar com aproximadamente duzentos volumes, foi

dada no dia seguinte à morte do autor sem 

que 

tenha sido 

possível 

até o momento

achar-lhe vestígio. Por outro lado, durante a última 

guerra, 

os livros em brochura

dessa biblioteca, armazenados durante a ausência dos herdeiros numa 

garagem,

deterioraram-se e foram destruídos sem 

que 

tenham sido relacionados. Os descen-

dentes de Carolina Machado de Assis me indicaram 

que, 

entre as obras francesas

de 

que 

se lembravam, incluíam-se Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas,

George Sand, Prosper Mérimée, Gustave Flaubert, e as obras completas de Pierre

Loti. A literatura russa estava representada 

pelas 

obras de Tolstoi. Finalmente, os

seis volumes das obras completas de 

José 

de Alencar.

Só restam da biblioteca, 

portanto, 

as obras encadernadas. De um modo 

ge-

ral, obras de editores de língua alemã e inglesa são encadernadas. Os exemplares

nesses dois idiomas devem ter sido 

preservados quase 

na íntegra. 

Quanto 

aos livros
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em língua 
francesa, alguns 

já 

estavam encadernados 

pelo 

editor ou 

pelo 

livreiro.

Quanto 
aos demais, o cuidado do 

próprio 

bibliófilo em lhes dar durabilidade de-

monstra 
seu interesse 

pelos 

textos.

II.

Diante 
dessa babilônica massa de títulos, de livros, de revistas, de todos os 

gêneros,

de todas 
as 

procedências, 
de todos os formatos, como 

proceder?

Inicialmente, 
olhar com cuidado os volumes, auscultá-los à 

procura 

de

eventuais 

notas manuscritas de Machado de Assis, de impressões de leitura rabis-

cadas 
nas margens das obras 

que 

compunham sua biblioteca. Machado de Assis

poderia assim nos revelar, involuntariamente, como 

que 

uma 

parte 

de sua bio-

grafia 
intelectual, 

a única 

que 

importaria conhecer melhor. Ora, ele não anotava

os livros 

que 

lia. 

Quando 

muito algumas linhas 

geralmente 

sem importância sobre

as 

páginas 
de rosto de algumas obras. Arthur Azevedo transcreveu entretanto uma

quadra de Machado, sem dúvida inédita, ao oferecer-lhe as obras de Byron. As

outras 
indicações 

e notas citadas no inventário de sua biblioteca não têm a letra

do 
escritor 

brasileiro e 

provêm 

de livros comprados de segunda mão. Elas são

mencionadas 

apenas a título de informação. A colheita é escassa. Machado, nesse

campo 

como 
em muitos outros, 

passou 

discretamente, como na 

ponta 

dos 

pés.

Preferiu 

deixar a lembrança de um escritor cuja vida importava 

pouco.

Em 
seguida, separar os livros comprados 

por 

Machado de Assis, 

pessoalmen-

te, 
dos 

presenteados 
a ele, 

por 

conhecidos ou com dedicatória dos amigos. Este 

pro-

cedimento 

deu melhores resultados do 

que 

o 

precedente, porque 

se 

pôde 

aproveitar,

aqui 
e ali, algumas indicações sobre suas amizades, nas dedicatórias, e 

perceber 

os

gostos do escritor, nos livros dados 

por pessoas praticamente 

íntimas e, mais ainda,

nos 

que 
ele se esforça 

por 

conservar da biblioteca de algum amigo seu. É assim 

que,

por 
intermédio 

de Arthur de Oliveira, ele se abriu a um tipo de obras 

que 

com cer-

teza 
não 

lhe eram familiares. Arthur de Oliveira 

possuía 

um certo número de livros

do 
domínio 

oriental e extremo-oriental 

que 

foram dados 

por 

sua viúva a Machado

de 
Assis. 

Ele mesmo anota com sua fina caligrafia nessas obras: 

"Foi-me 

dado 

pela

viúva 

de Arthur de Oliveira, como lembrança deste meu bom amigo. M. de A.".

O teatro de Alfieri lhe foi 

presenteado por 

Arthur Napoleão; Dickens 

por

Salvador 

de Mendonça; Byron 

por 

Arthur Azevedo; Schopenhauer 

por J. 

C. de

Abreu, 

com dedicatórias cujo texto urge estudar com atenção. Eis aí 

preciosos 

teste-

munhos. 

São todos textos não brasileiros, em língua estrangeira. Esta unanimidade

mostra 

que 
tais 

presentes 

agradavam a Machado de Assis, talvez mais aberto às lite-

raturas 

estrangeiras 

- 

não somente em tradução mas também no original 

- 

do 

que

até 
então 

se supunha. Alguns 

poderão 

ver nisso uma 

ponta 

de esnobismo. Será

dado 

à crítica 
decidi-lo, verificando se é 

possível, provável 

ou certo 

que 

Machado

de 
Assis 

tenha lido esses textos estrangeiros.
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Certos autores ofertavam suas obras a Machado de Assis: Antonio Feliciano

de Castilho e 

José 

Feliciano de Castilho, 

Júlio 

de Castilho, Valentim Magalhães,

J. 

M. Pereira da Silva, etc. O 

presidente 

da Academia de Letras devia receber

muito mais livros de literatura circunstancial do 

que 

se conta em sua biblioteca.

Numerosos laços uniam Machado de Assis à livraria-sede da editora

Garnier: um contrato de exclusividade 

para 

a 

publicação 

de suas obras, um lugar

de encontro 

para 

a igrejinha, 

quer 

dizer, 

para 

o 

grupo 

literário animado e dirigido

por 

Machado de Assis no crepúsculo de sua vida. Muitos livros de sua biblioteca

provinham 

da Livraria Garnier. Mas ele também comprava em outras firmas: cite-

mos, dentre outras, Lombaerts, Lachaud, Laemmert, 

J. 

G. de Azevedo, N. Alves,

Lopes do Couto, Faro e Lino, 

J. 

de Serpa Pinto, 

Quaresma, 

etc. A maioria estava

entre as 

paralelas 

ruas São 

José 

e do Ouvidor, mas o certo é 

que 

Machado não

hesitava em comprar livros fora da Garnier. Sempre 

que possível, 

o nome do

livreiro era informado.

Essas indicações serão talvez 

proveitosas para 

algum 

pesquisador 

interes-

sado 

pelo 

conhecimento do comércio de livros e 

por 

sua circulação no fim do sé-

culo XIX, campo ainda 

pouco 

explorado e 

pobre 

em documentos.

Finalmente, classificar os livros. Ordenar uma biblioteca é uma aventura

onde a todo momento se corre o risco de semear uma cizânia 

póstuma 

entre os

escritores, 

porque 

toda classificação suscita injustiça. E o 

gênero, 

é a língua, é a

nação 

que prevalecerá? 

Além do mais, 

qualquer que 

seja o critério, é complicado

conter tal ou 

qual 

escritor nas 

peias 

de uma classificação. A 

que 

se segue tentará

tornar manifesta esta sinuosa diversidade através da inclusão de certas obras em

várias seções. Cada volume tem uma só numeração, mas em razão de sua 

perso-

nalidade ou de sua natureza ele aparece em dois lugares diferentes. Escolhendo

como regra a língua de origem da obra foi 

possível 

criar domínios, 

para 

retomar

a expressão de Valéry Larbaud, 

que 

sublinham melhor as diferentes civilizações.

Cada domínio foi dividido em diferentes 

grupos 

a fim de melhor agrupar os livros.

Em cada seção adotamos o sistema alfabético.

O domínio 

grego, 

o domínio latino, o domínio oriental e extremo-oriental,

o domínio italiano, o domínio espanhol, o domínio luso, logo cindido em domínio

português 

e domínio brasileiro, o domínio inglês, o domínio alemão, o domínio

francês organizaram-se assim 

por 

si mesmos, aceitando as obras correspondentes.

Se foi fácil então agrupar num domínio bíblico e religioso as obras sobre os 

pro-

blemas espirituais, domínio inserido entre o latino e o oriental, numerosas obras

de autores de segundo escalão ou de nacionalidade indefinível erravam sem a

certeza do domínio 

que poderia 

recebê-las. Esses escritores foram reunidos numa

divisão inicial 

- 

obras 

gerais 

— 

onde estão reunidas obras de lingüística, de antro-

pologia, 

de direito, de sociologia 

pouco 

marcadas 

por 

sua língua de origem. Eles

se avizinham de Erasmo e Spinoza, 

que 

nenhum domínio reivindica. Por outro

lado, as obras de tendência filosófica marcadas 

pelo gênio 

de um 

país 

se integram
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ao domínio 
nacional: 

Platão, Maquiavel, Spencer, Schopenhauer, Descartes, 

por

exemplo. 

A maneira 
de Dante, teria sido 

possível 

agrupar os 

pensadores 

num

mesmo 
Inferno. 

Tal classificação 

poderia 

ser 

justificável, porque 

um estudo aproxi-

mando 
Machado 

de Assis dos 

grandes 

espíritos da Humanidade através das 

prefe-

rencias 

de sua biblioteca 
é tentador. Todavia, como nossas 

pesquisas 

se inscrevem

sobi 
etudo 

no domínio 
da literatura comparada, uma classificação fundada nas lín-

guas 
e nas nações 

seria 

para 

nós mais vantajosa e, 

principalmente, 

mais clara, 

por-

que 
permitiria um maior número de divisões.

Ainda 

que 
esteja hoje incompleta, truncada, a biblioteca de Machado tem

vida 

própria e independente, 
equilibrada. Com efeito, a escolha de livros é uma

cnaçao 

pessoal 
do escritor. Os livros foram selecionados 

pelo 

autor em função de

seus 

gostos, de suas aptidões. Há 

poucos 

livros medíocres, mesmo entre aqueles

escritores 

dos 

quais 
a 

posteridade 
esqueceu o nome. E entretanto ele não herdou

uma 
biblioteca 

de família 
ou tirou 

partido 

de uma tradição familiar. Também não

e a 

palavra autodidata, 
com seu certo ranço, 

que 

conviria a Machado de Assis 

pa-

Ia 
definir 

o caráter 
de sua biblioteca. Originalmente sua, e com originalidade, esta

liv rai 
ia 

é marcada 

pelas qualidades 

de espírito de seu inventor. Nunca fútil, sé-

rja 
e 

profunda sem ser austera, é uma biblioteca de 

qualidade 

de um homem de

qualidade.

III.

Os 
breves 

comentários 

que 

acompanham a apresentação de cada um desses

domínios 

representam 
impressões, esboçam algumas hipóteses de 

pesquisa. 

Eles são

eminentemente 

provisórios. 
Sua exatidão deverá ser confirmada, infirmada ou

uuançada 

por 
um estudo comparativo entre os exemplares de sua biblioteca e as

°bras 

do 
autor. 

Pode-se 

porém 

esperar 

que 

a ordenação dos resultados das 

pes-

guisas nesse 
campo conduza em alguns anos a uma mais exata compreensão e a

Um 

mais 
lúcido 

conhecimento da obra de Machado de Assis, 

que 

daria acesso,

então, 

ao homem 

que 

ele foi.

Domínio 

II. III, Duas lacunas nos domínios 

grego 

e latino. Demóstenes e Cícero.

-Apesar 

de atualmente 
incompleta, sua biblioteca não devia ser rica em oradores:

a oratória 

não fazia o 

gênero, 

sem dúvida, do contista brasileiro, ele mesmo 

pouco

orador, 

talvez 
até anti-orador. Por outro lado, encontramos nos demais 

gêneros

os 
maiores 

escritores, épicos, trágicos, cômicos, filósofos, historiadores. A seleção

de 
autores 

latinos 
é da mesma natureza. As obras de crítica ou de 

petite 

histoire

estão 

reunidas 

sob o título 

"Em 

torno do domínio...". Como sói acontecer, eles

sao 

pouco numerosos. Machado se abeberava diretamente nos textos 

que por 

si

mesmo 

julgava 
e apreciava, sem as bengalas da crítica.

Domínio 

IV. No domínio bíblico convivem obras de tendências diferentes: a Bí-
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blia, as Confissões de Santo Agostinho e algumas obras ilustrando as 

polêmicas 

reli-

giosas que 

animaram o final do século XIX, em testemunho do interesse do leitor

pelos problemas 

espirituais e suas eternas incidências 

políticas. 

Além disso, não

esqueçamos 
que 

Machado de Assis conhecia bem Renan, de 

quem possuía grande

parte 

da obra.

Domínio V. A eventual 

presença 

do domínio oriental na obra de Machado de

Assis é um 

problema 

inexplorado em sua fortuna crítica. Uma comparação atenta

entre os textos em 

questão 

e a obra de Machado de Assis 

projetará 

talvez luz nova

sobre certos aspectos de sua obra e de seu 

pensamento.

Domínio VI. Entre os 

grandes 

escritores italianos somente Boccaccio e Petrarca

estão ausentes. A 

presença 

de Dante na obra de Machado de Assis será objeto de

nosso 

próximo 

trabalho. Útil seria avaliar a 

possível 

influência de Leopardi,

fazendo-se referência à edição 

que possuía 

o autor, aprofundando assim a interes-

sante hipótese de Otto Maria Carpeaux e a estendendo às outras 

páginas 

da

Operette morali. A 

presença 

de Maquiavel 

permite 

alguma hipótese? Machado de

Assis leu Alfieri?

Domínio VII. O domínio espanhol 

- 

europeu ou americano 

- 

tem a 

pobreza 

de

um albergue castelhano.1 Por 

quê?

Domínio VII. VIII. O domínio luso está muito incompleto, o 

que 

não é tão sur-

preendente 

assim. Sua biblioteca 

poderia 

compreender apenas obras 

preferidas.

Sabe-se 

que 

ele era um leitor assíduo do Gabinete Português de Leitura. Assim

mesmo, nas seções 

portuguesa 

e brasileira de sua biblioteca observa-se um equi-

líbrio entre a literatura, a 

geografia, 

a história e as 

questões 

da atualidade, às 

quais

Machado de Assis dedicava, ao 

que parece, 

um interesse necessário e suficiente.

Domínio IX. Por outro lado, o domínio de língua inglesa é 

permeado 

de 

pontos

de interrogação. Conhecer a lista de autores freqüentados 
por 

Machado de Assis

permitirá que 

se 

garanta, 

com maior convicção, a influência inglesa em sua obra.

É 

preferível 

deixar a especialistas 

qualificados 

o cuidado de afirmá-lo. Eugênio

Gomes fará como sempre a 

prova 

dos nove em suas 

pesquisas, 

atestadas em 

publi-

cação específica. No caso de Lamb, 

por 

exemplo, sabe-se agora 

que 

foi através de

obras escolhidas, traduzidas em francês, 

que 

Machado tomou conhecimento do

ensaísta inglês. Deveremos encontrar o eco da filosofia inglesa, muito 

presente 

nas

seções desta biblioteca, na obra do escritor brasileiro. Na estranha construção do

Humanitismo, Spencer, Darwin não colaboraram também com a sua 

pedra?

Domínio X. O mesmo serve 

para 

o domínio alemão. Schopenhauer fica com a

parte 

do leão. Podemos documentá-lo. Mas a leitura de Hegel e de Hartmann não

devia ser comum no fim do século XIX no Brasil. Em todo caso, o 

que 

lhes deve

Machado de Assis? É talvez 

para 

ler Schopenhauer no original 

que 

Machado, na

casa dos cinqüenta, começou o estudo de alemão. Ele sabia 

perfeitamente 

francês,

lia correntemente inglês. Teria aprendido suficientemente alemão 

para 

ler no ori-

ginal 

Sacher Masoch e 

Jean-Paul? 

O caráter olímpico 

que 

alguns se comprazem
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em 

querer 
encontrar na obra de Machado de Assis 

provém 

da leitura de Goethe?

Eis 
a mesma 

quantidade 

de novas interrogações.

Domínio 
XI. Se excetuarmos uma tradução em 

português 

de La Fontaine, dedi-

cada, 
a 

propósito, 
a Machado de Assis, todo o domínio francês está na língua ori-

ginal. 
Seria 

possível 

fazer do domínio francês a mais bela seção, anexando-lhe as

obras 
estrangeiras 

traduzidas em francês: Erasmo, Spinoza, os orientais, os filóso-

fos 
ingleses 

e alemães, etc. É sabida a influência na difusão de idéias do veículo

lingüístico 

utilizado, aspecto não negligenciável de influência francesa indireta.

Gomo 

para 
os outros domínios, será 

preciso 

desvelar, em meio a esta 

galeria quase

completa, 

as obras 

que puderam 

inspirar Machado de Assis. Ressalvando a Idade

Média, 
aliás, o 

panorama 

é 

quase perfeito. 

Apenas Molière não comparece. Deve

ser 
caso 

de extravio de exemplar, 

porque 

seu 

profundo 

conhecimento sobre o

autor 
é atestado 

por 

numerosas referências. Dentre todas as tradições francesas, é

talvez 
a tradição 

de moralistas e filósofos 

que 

mais impressionava Machado de

Assis. 
Afrânio 

Coutinho indicou, numa obra de 

juventude, 

algumas rotas.

Montaigne, 

La Fontaine, Descartes, Pascal, La Rochefoucauld, Chamfort, Vauve-

nargues, 

Montesquieu, Voltaire, Diderot 

- 

há tantas 

questões quantos 

são os

autores? 

Aqui como em tudo, é necessário ler ou reler essas obras atentamente

antes 
de ir mais longe.

^ão 
esqueçamos 

no entanto 

que 

a ausência de um livro nas seções desta biblio-

teca 
não levam 

à certeza de 

que 

Machado de Assis não o tenha lido, ou mesmo

que 
não 

o 

possuía quando 

estava completa. Além do mais, a 

presença 

só é rele-

vante 
se um eco, uma reminiscência, uma 

pista, 

um ar de familiaridade vem con-

firmar 

sua influência ou sua lembrança na obra de Machado de Assis. Esta longa

lista 

de livros, 
apesar de seu aspecto rígido e a impressão de segurança 

que 

oca-

siona, 

nada 
mais é do 

que 

um tênue fio de Ariadne. O 

que 

é 

preferível, 

em todo

caso, 
à ignorância 

na 

qual 

encontrávamo-nos 
para 

situar as leituras de Machado

de 
Assis 

e suas 

possíveis 

influências. Cabe todavia manipular delicadamente esse

fio 
no 

labirinto 
machadiano.

O objetivo deste trabalho será atingido se tal inventário tornar-se uma

etapa 

obrigatória, 
uma útil referência 

para qualquer pesquisa 

sobre as influências

estrangeiras 

na obra de Machado de Assis.

Jean 

Michel Massa é escritor e tradutor da

obra de Machado de Assis 

para 

a língua

francesa.

Anexos no final do volume 

(página 
205).

Este 
texto 

foi originalmente 

publicado 

em francês, em 1961, no número 21-22 da Revista do Livro.
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Sobre 

gestos, 

equívocos e uma carta

Silviano 
Santiago

1.

Uma 
carta. Poderia ter sido uma carta de amor, escrita à semelhança de uma

cantiga 

medieval no estilo da tradição 

galego-portuguesa 

inaugurada 

pelo 

trovador

Pai 
Soares 

de Taveirós. Poderia ter sido uma cantiga de amor 

que 

algum nave-

gante-poeta assinava e enviava à amada em Lisboa. Esta, tristonha e entoando o

próprio lamento 
numa cantiga de amigo, estaria esperando no cais do Restelo

notícias 

do marido distante, talvez engolido 

para 

sempre 

pelo 

mar 

português.

Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.

Não, não se trata de uma carta de amor assinada 

por 

um marinheiro da

frota 
do comandante Pedro Álvares Cabral, 

que 

chora saudades da esposa e do

lar. 
Trata-se, 

antes, de uma carta redigida 

por 

um escrivão da armada 

portuguesa

e datada 
do dia 1" de maio de 1500. Ao ser transcrita 

pela primeira 

vez, no ano

de 
1817, 

a carta assinada 

pelo 

escrivão 

ganha 

letra de imprensa e, ao mesmo

tempo, 

cortes feitos 

pela 

tesoura da censura. Ganha também novos e inesperados

leitores. 

Ganha finalmente o status de documento histórico. A carta reproduzida

em 
1817 

na Corograjia brasílica, do 

padre 

e historiador Manuel Aires de Casal, se

apresenta 

cheia de rombos, como se fosse um casco de caravela avariado.

Sacerdote 

zeloso dos bons costumes e da linguagem 

pudica, 

Aires de Casal foi sal-

tando 

aqui 
e ali 

- 

como outros filólogos o fizeram com as cenas mais 

picantes 

de

Os 
Lusíadas, 

em 

particular 

as do segundo e nono cantos1 

- 

anotações 

por 

demais

realistas 

sobre 
a beleza do corpo das mulheres indígenas.2 Anos mais tarde, o his-

toriador 

português 
Francisco Marques de Sousa Viterbo assinalou 

que 

"os

escrúpulos 

de sacerdote levaram de vencida os escrúpulos do consciencioso histo-

riador".3

Depois 
dessa 

primeira publicação 

em livro, a carta escrita 

pelo 

escrivão da

armada 

de Cabral se deixou reproduzir em edições cada vez mais fiéis; deixou-se

'er 

por 
especialistas 

e curiosos, com ou sem a ajuda de eficientes 

glossários 

ou do

s°bre 

gestos, 
equívocos e uma carta
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inestimável vocabulário de Sílvio Batista Pereira.4 Deixou-se ler várias e sucessivas

vezes, em diferentes circunstâncias, com diferentes interesses e 

por 

várias 

pessoas

de nacionalidades distintas. Todos a leram sem constrangimento ou 

pudor, 

mesmo

sabendo 

que 

a carta transcrita em livro não era a eles destinada. Os seus leitores

não se sentiam ontem, como nós não nos sentimos hoje, bisbilhoteiros da vida

alheia.

Trata-se de uma carta cujo enigma 

perdura 

e 

perdurará. 

Por isso, 

qui-

nhentos anos depois de ter sido escrita e assinada, ela continua atual, continua a

conversar conosco sem 

que 

nenhum de nós também se 

julgue 

seu destinatário

privilegiado 

ou seu descodificador absoluto. Não tenhamos dúvidas: séculos afora,

sua mensagem continuará a circular ao sabor do acaso e das comemorações

históricas. Só é seu legítimo e 

passageiro (o paradoxo 

é inevitável) destinatário aquele

que 

a nomeia ao dar-lhe sentido 

pela 

interpretação. Ela circula 

por 

entre as mãos

humanas, de aquém e além-Atlântico, como se vivenciasse o tempo circular e

infinito do navio-fantasma 

que 

navega sem rumo 

pelos 

mares, como está na conhe-

cida ópera de Wagner. E séculos afora, a carta 

- 

morta, transfigurada e salva 

-

continuará a repetir, 

palavra por palavra, 

a mesma mensagem 

para que 

seus

leitores de ontem, hoje e amanhã desenhem o seu destino, desenhem 

parte 

recente

da história da humanidade. A leitura, ao repeti-la seja de maneira etnocêntrica,

seja de maneira anticolonialista, seja ainda ao interpretá-la de maneira diferen-

ciada 

-, 

a leitura acaba 

por 

revelar significados dela até então imprevisíveis.

Estamos nos referindo à famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, dirigida

em 1500 a el-rei dom Manuel, anunciando a descoberta de uma nova terra ao sul

do Equador. E se essa carta não tivesse chegado ao seu destino, às mãos do desti-

natário? Se ela tivesse se extraviado, como se diz hoje no linguajar dos correios?

Em virtude de naufrágio da nau, seria uma hipótese. Por errância sem fim da cara-

vela no caminho de volta à 

pátria, 

ou seja, 

por 

morte dos estafetas, seria outra

hipótese. No entanto, a carta chegou ao seu destino na caravela de Gaspar de

Lemos, curiosamente o barco da esquadra 

que 

na viagem de ida levara manti-

mentos. E ao chegar às mãos do rei de Portugal, no momento mesmo em 

que 

este

dela toma 

posse 

como único e legítimo destinatário, também toma 

posse 

da terra

descoberta e dos seres humanos 

por 

ela descritos 

pela primeira 

vez.

Comecemos a leitura da carta 

pela primeira palavra: 

senhor,5 A carta é di-

rígida ao senhor 

- 
"Vossa 

Alteza", constataremos logo a seguir 

-, 

a carta é

dirigida a Sua Alteza 

portuguesa pelo 

súdito 

para 

lhe relatar o 

que 

ele e os demais

companheiros de navegação acabaram de 

"achar", 

não 

para 

eles, mas 

para 

o se-

nhor 

que 

a tudo comandava sentado no seu trono em Lisboa. Endireitando a frase

renascentista de Caminha, lemos: 

"Não 

deixarei também de dar minha conta a

Vossa Alteza do achamento desta Vossa terra nova" 

(grifo 

nosso). O acontecimento

histórico na época das descobertas 

portuguesas 

se dá em ausência daquele 

que 

a

tudo, de longe, soberana ;e divinamente, comanda. Antes de ser signatário de um
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documento 

que 

representa o sucesso de uma ação coletiva da 

qual 

foi líder e

herói, 
o rei 

português 

é o destinatário majestático do documento de 

posse. 

Indi-

retamente, 

é ainda o autêntico responsável 

pela 

ação valorosa, 

já que 

os mari-

nheiros 
da esquadra e o escrivão são meros súditos. Lemos: 

"Vossa 

Alteza há de

ser 
de mim muito bem servida".

Retomemos a leitura da 

primeira palavra, 

complementando-a com a do

primeiro 
gesto que 

a acompanha. A 

gloriosa 

empreitada dos navegantes 

portu-

gueses, o feito de outros, a recompensa 

pelo 

trabalho de navegação são de imedi-

ato 
transmitidos 

e doados, em velocidade de caravela, ao destinatário da carta

para 
que 

deles se vanglorie e se faça 

proprietário. 

O rei de Portugal é senhor da

terra 
descoberta 

por 

ação, 

palavra 

e dom alheios. Sua Alteza 

ganha 

tudo sem nada

fazer, 
toma 

posse 

da Ilha de Vera Cruz 

(nome 

dado à nova terra no documento),

fá-la 
reino seu, sem nem mesmo ter singrado mares ou 

pisado 

no solo dela. Até o

momento 
em 

que 

chega às suas mãos a Carta de Caminha, dom Ma-nuel I era ape-

nas 
rei de Portugal e dos Algarves, d'Aquém e d'Além-Mar em África, senhor da

Guiné 
e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e índia.

A 

partir 
do instante em 

que 

lê os dizeres da Carta, será mais.

A Carta de Caminha cria 

para 

a História ocidental o acontecimento da des-

coberta 
do Brasil 

por 

uma nação européia. Ela sela de vez o devir ocidental, 

por-

tuguês 
e cristão de uma terra e de seus habitantes; de uma cultura não-ocidental,

o devir 
de um futuro Estado-nação chamado Brasil. Os cinco séculos de uma

sociedade 
tropical, sua organização social, 

política 

e econômica estão lá. In nuce,

como 
diria Benedetto Croce, numa noz.

Comecemos 

por 

fazer uma 

pergunta 

ao texto da Carta de Caminha. Ei-la. Como

se 
comunicam 

os representantes de duas culturas distintas, 

que 

são completamente

estranhas 
uma a outra, no momento em 

que 

se encontram 

pela primeira 

vez?

2.

Ao lermos 
cuidadosamente o documento, vemos 

que 

o meio de comunicação esco-

Ihido 

pelos portugueses, 

e imposto aos índios, foi o 

gestual. 

Não havia código

lingüístico 

comum entre os dois, nem 

"línguas", 

como os intérpretes ficariam conhe-

cidos 
mais tarde. Apagam-se inúteis as vozes no 

processo 

de comunicação. O olhar

europeu 
comanda a nova situação criada 

pela 

viagem. Há 

por 

isso todo um esforço

dos 

portugueses 
em refinar a escrita dos 

gestos, 

dos seus, e 

principalmente 

a leitura

dos 

gestos 

deles, dos indígenas. Mostram aos selvagens coisas 

que 

existiam e outras

que 
não existiam na terra. Comparam os 

gestos que 

fazem num caso e no outro,

para 
saber 

qual 

era o 

que 

exprimia 

"sim" 

e 

qual 

o 

que 

exprimia 

"não".

Leiamos o trecho da carta 

que 

fala da 

primeira 

vez em 

que 

os indígenas

sobem 
à nau capitânia em visita a Pedro Alvares Cabral.
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Todavia um dos indígenas fitou o colar 
[de 

ouro] do capitão, e começou a fazer acenos

com a mão em direção a terra, e depois 

para 
o colar, como se 

quisesse 
dizer-nos 

que

havia ouro na terra. E também olhou 

para 

um castiçal de 

prata 

e assim mesmo ace-

nava 

para 

a terra e novamente 

para 

o castiçal, como se lá também houvesse 

prata.

Há ouro e 

prata 

na terra. A essa reação espontânea dos indígenas, diante da ence-

nação teatral 

preparada pelo 

capitão e seus comandados, sucedem outras reações

induzidas 

pelos próprios 

marinheiros. Continuemos a ler o trecho em 

questão.

Mostraram-lhes um 

papagaio pardo que 
o Capitão traz consigo; tomaram-no logo na

mão e acenaram 
para 

a terra como se lhes houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro,

não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma 

galinha; quase 
tiveram medo dela, e não

lhe 

queriam pôr 

a mão.

Há 

papagaios, 

mas não há carneiros e 

galinhas 

na terra. O escrivão Caminha não

segue método diferente 

para 

a leitura e descrição do modo de agir e de 

pensar 

dos

indígenas. Seus olhos selecionam determinados e 

precisos gestos 

humanos, detém-se em

objetos bem específicos 

que parecem guardar 

segredo, captura movimentos do corpo

que podem 

exprimir alguma coisa, e, 

qual 

um cineasta, retira da imagem retida 

pela

câmara dos olhos as suas análises e conclusões, trans-crevendo-as no 

papel. 

Faz uma

criteriosa montagem do filme da descoberta do Brasil a 

que 

até os nossos dias assistimos.

Faremos mais três 

perguntas 

complementares ao texto. Nosso interesse é o

de salientar a curiosidade do capitão e dos marinheiros 

portugueses 

e o modo

como o escrivão Caminha leu 

(equivocadamente, 

como veremos) a cultura 

que 

lhe

era desconhecida. Nada 

poderemos, 

infelizmente, dizer a respeito do modo como

os indígenas leram a escrita 

gestual 

dos 

portugueses, 

seus atos, 

gestos 

e compor-

tamento. Nenhum documento assinado 

por 

indígena da Ilha de Vera Cruz nos foi

legado 

pela 

história. Tudo ó 

que 

sabemos sobre os indígenas naquele momento

nos é transmitido através dos olhos lusos. Daí, de novo, a importância do texto

da carta 

que 

estamos lendo. Primeira 

pergunta. 

Haveria a 

possibilidade 

de os indí-

genas 

agredirem os intrusos com as armas 

(arco 

e flecha) de 

que 

dispunham?

Segunda 

pergunta. 

Podia-se 

garantir 

ao rei 

português que 

havia riquezas minerais,

como ouro, 

prata 

e 

pedras preciosas, 

no interior do 

país? 

Terceira e última.

Os selvagens 

professavam 

alguma religião, ou eram figuras humanas 

que 

ainda

não conheciam a experiência da 

"queda 

do homem", tal como descrita no Gênesis?

3.

Em torno da 

primeira pergunta, 

torna-se fascinante rastrear os vários trechos do

texto em 

que 

Caminha relata a relação estreita 

que 

os indígenas mantinham com

o arco e a flecha. Essas várias 

passagens 

da carta, colocadas uma ao lado da outra
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e em ordem sucessiva, servem 

gradativamente para 

afirmar e reafirmar ao rei 

por-

tuguês 
o caráter 

pacífico 

dos indígenas. Não tinham os marinheiros na 

qualidade

de invasores, 
ou inimigos. Os olhos do escrivão se 

preocupam 

com as armas, ao

mesmo 
tempo em 

que 

descrevem 

pela primeira 

vez o corpo deles. Leiamos:

''Pardos, 

nus, sem coisa alguma 

que 

lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos

nas 
mãos, e suas setas". Pouco a 

pouco, 

os selvagens vão abandonando os ape-

trechos 
bélicos no chão, ou na areia da 

praia, 

e logo 

já 

os desprezam 

(ao 

con-

trário 
do 

que 

aconteceu no México e no Peru, 

por 

exemplo, onde se travaram

batalhas 
sangrentas entre os europeus e os indígenas). No dia 28 de abril, anota

Caminha: 

"[Os 

indígenas] estavam na 

praia, quando 

chegamos, uns sessenta ou

setenta, 
sem arcos e sem nada". No dia 30 de abril, Caminha conclui de maneira

a não 
deixar dúvidas: 

"E 

[os 

indígenas] estavam 

já 

mais mansos e seguros entre

nós 
do 

que 

nós estávamos entre eles". O medo é o forte dos europeus.

A Carta de Caminha estabelece de maneira definitiva o comportamento sei-

vagem 
como o de homens 

pacíficos 

e cordiais. E dessa forma 

que 

ela instala na

cultura 
brasileira um 

padrão 

de compreensão de toda espécie de conflito entre as

partes, 
que 

continuou séculos afora. No século XIX, os romancistas românticos,

como 

José 
de Alencar, dramatizaram o 

primeiro 

encontro entre as duas culturas.

Em 
Iracema 

(1865), 

Alencar salienta a relação amorosa 

que 

foi logo estabelecida

entre 
o 

português 

Martim e a virgem dos lábios de mel, espécie de coup de 

foudre.

Iracema 
- 

recordemos 

- 

é o anagrama da 

palavra 

América. Martim, cujo nome

vem 
de Marte, representa o descobridor. Moacir, o filho deles, é 

palavra que 

signi-

fica 
em tupi-guarani 

"o 

filho da dor". Nesse esquema 

já 

se revela o caráter alta-

mente 
simbólico do romance. No século XX, 

pensadores 

do 

porte 

do sociólogo

Gilberto 
Freire insistiram em desenhar a relação entre os senhores brancos e os

escravos 
negros, como sendo as encontradas nas 

grandes 

famílias. Escreve ele 

que

entre 
a casa-grande e a senzala foram construídos 

"corredores 

de fraternidade".

O 
conceito 

de cordialidade foi finalmente esmerilhado 

por 

Cassiano Ricardo,

poeta e ideólogo do Estado Novo, no livro 

que 

se chama O homem cordial. Até hoje

esse 

padrão 
de análise constitui traço forte e banal na caracterização 

psicológica

do 

povo 
brasileiro.

O 

povo 

brasileiro é 

pacífico, 

cordial, 

pouco 

amante das revoltas e das revo-

lúções 
libertárias. Exemplos não faltam aos ideólogos. A Independência do 

país 

foi

feita 

por 

um membro da família real, d. Pedro I, e sem derramamento de sangue.

A Escravidão 
termina no 

país 

no dia em 

que 

é assinada a Lei Áurea 

pela princesa

Isabel, 
filha de d. Pedro II. Durante a 

proclamação 

da República, segundo um

testemunho 

da época, o 

povo 

assistia a tudo 

"bestializado".

A ideologia da cordialidade foi, no entanto, desmascarada 

por 

diversos 

pen-

sadores, 

em 

particular 

a 

partir 

das análises históricas feitas 

por José 

Honório Rodrigues

no livro 
Conciliação e reforma no Brasil, 

publicado 

em 1965, no ano seguinte 
ao 

do 

golpe

que 
instituiu a ditadura militar 

por 

longos anos no 

país. 

Resume 

José 

Honório:
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gestos, equívocos e uma carta 73



Se, de modo 

geral, prevalece 

da 
parte 

do 
povo 

o espírito de conciliação, 
que 

se mani-

festa na unidade lingüística, na mestiçagem, na tolerância racial e nas acomodações 
que

atenuam os antagonismos sociais, seria falso sustentar 
que 

seu comportamento foi sem-

pre 

conformista. Lutas sociais sem fim e com 
grande 

derramamento de sangue mostram

as divisões inconciliáveis e os comportamentos 
inconformistas.®

Por séculos, versões favoráveis à catequese e à escravidão 
(de 

índios e africanos)

puderam 

circular como cordiais, 
quando 

a versão mais correta aponta 

para 

o

genocídio, 

a lavagem cerebral e o trabalho servil. Lembremos uma 

passagem 

de

0 abolicionismo 

(1883), 

o livro clássico de 

Joaquim 

Nabuco sobre a 

questão 

negra:

No 
processo 

do Brasil um milhão de testemunhas hão de levantar-se contra nós, dos

sertões da África, do fundo do oceano, dos barracões da 
praia, 

dos cemitérios das fazen-

das, e esse depoimento mudo há de ser mil vezes mais valioso 

para 

a história do 
que

todos os 
protestos 

de 
generosidade 

e nobreza d'alma da Nação inteira.7

O livro 

pioneiro 

na desconstrução do modo como se deu a catequese dos indígenas,

A conversão do 

gentio (1958), 

foi escrito 

por 

Mecenas Dourado, e logo esquecido.

4.

No 

que 

se refere à segunda 

pergunta, 

sobre a existência ou não de riquezas mine-

rais na região recém-descoberta, informe-se antes de tudo 

que 

os habitantes da

nova terra eram 

povo 

nômade e não cobriam o corpo com 

qualquer 

espécie de

vestimenta. Como 

já 

foi citado, estavam nus. Homens, mulheres e crianças não

escondiam as suas vergonhas. 
Quando 

muito, adornavam o corpo com 

pinturas,

ou objetos de 

pouco 

valor 

para 

olhos cobiçosos, como cocares de 

penas 

de 

pás-

saro e de ave. Para os olhos 

portugueses, 

na terra não havia referências seguras

sobre a riqueza, referências, 
por 

exemplo, do tipo urbano, semelhantes às 

que 

os

espanhóis viram na cidade asteca de Tenochtitlán. Na terra a 

que 

chegam os

navegantes 

portugueses 

não havia agrupamentos humanos semelhantes aos encon-

trados numa cidade européia, onde homens e mulheres nobres cobriam o corpo

com tecidos luxuosos e adornavam 
partes 

dele com objetos valiosos.

Depois de refinado o código 

gestual, já 

seguro do significado de cada 

gesto

do outro, o capitão mostra aos indígenas adereços feitos em ouro e adornados com

pedras preciosas. 

Comenta Caminha:

Mas i vinguém 
[de 

nós] entendia 
[o 

indígena 
que 

se aproximara] nem ele a nós, 

por 

mais

coisas 
que 

a 

gente 

lhe 

perguntasse 

com respeito a ouro, 
porque 

desejávamos saber se o

havia na terra.
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O diálogo 
entre surdos-mudos 

- 

feito na base de 

gestos 

com significados 

que 

vão

constituindo 

um código de comunicação, um dicionário, uma 

gramática 

e uma

sintaxe 
de surdos-mudos, 

por 

assim dizer 

— 

leva o escrivão Caminha à conclusão

de 

que 
não havia na terra metais raros e 

pedras preciosas. 

Tinham chegado às

costas 
de um 

país pobre. 

No mesmo dia em 

que 

data e assina a carta, Caminha

conclui:

Até agora não 

pudemos 

saber se há ouro ou 

prata 

nela, ou outra coisa de metal, ou

ferro; nem lha vimos.

Pode-se 

deduzir daí 

que 

a exploração do 

pau-brasil (primeiro 

na série dos 

grandes

produtos agrícolas 

que 

serão exportados 

pelo país) 

não foi 

gratuita, 

fundada 

que

estava 
na inexistência de riqueza mineral à vista, fundada 

que 

estava na falta de

uma 
riqueza 

maior na terra. O nome 

posteriormente 

dado a toda a região 

pelos

portugueses vem, aliás, da madeira, 

"Terra 

do Pau Brasil".

5,

A terceira 

pergunta 

levanta 

questões 

fascinantes. Não tendo visto em terra edi-

fício 

que 
sinalizasse haver 

"igreja" 

ou 

"templo" 

por 

ali, ou estátuas 

que 

represen-

tassem 

"deuses" 

ou 

"divindades", 

os olhos lusos concluíram 

que 

aqueles seres

desconhecidos 

não 

professavam 

religião. A conclusão, aliada ao fato de 

que 

viam

seres 
nus e os viam sem vergonha de exibirem as vergonhas 

(partes pudendas), 

foi

bastante 

significativa 

para 

a história da evangelização do Brasil. Como diz o

Gênesis, 

pouco 

antes dos versículos sobre a 

queda: 

"o 

homem e sua mulher estavam

nus, 
e não se envergonhavam" 

(11, 

25). Eis, como contraponto, um trecho 

picante

da 
carta, 

trecho este 

que 

foi devidamente 

podado pela 

tesoura do 

padre 

Casal:

Ali andavam entre eles três ou 

quatro 

moças, bem novinhas e 
gentis, 

com cabelos muito

pretos 
e compridos 

pelas 

costas; e suas vergonhas 
(partes pudendas), 

tão altas e tão cerra-

dinhas e tão limpas cabeleiras 
que, 

de as nós muito bem olharmos não se enver-

gonhavam.

Mais 
abaixo complementa o escrivão:

E uma daquelas moças 

que 

era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura e certo

era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha 
(que 

ela não tinha) tão 

graciosa que 

a

muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições envergonhara, 

por 

não terem as

suas como ela.
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Aquele 

povo, 

tido como bárbaro, foi 

paradoxalmente 

dado 

pelos 

marinheiros 

que

os descobriram como 

"inocente", 

já que 

tanto homens 

quanto 

mulheres não ti-

nham vergonha de exibir em 

público 

as suas vergonhas. Vivam, 

portanto, 

em

época 

pré-adâmica. 

Reza a carta:

Assim, Senhor 

[dirige-se 
a d. Manuel], a inocência desta 

gente 
é tal 

que 

a de Adão não

seria maior 

- 

com respeito ao 

pudor.

E dessa leitura equivocada do 

pudor 

indígena 

que 

surge o tema do Brasil como

o lugar do 

"paraíso 

terrestre", tema 

que 

vai ser estudado com 

grande 

talento e

erudição 

pelo 

historiador Sérgio Buarque de Holanda em Visão do 

paraíso (1959).

Com o tema surge também a 

questão 

da censura a livros no universo cultural

luso-brasileiro. Em Visão do 

paraíso, 

ao comentar a 

primeira 

edição da Crônica da

Companhia de 

Jesus (1663), 

escrita 

por 

Simão de Vasconcelos, Sérgio Buarque diz

que, 

nos sete últimos 

parágrafos 

do livro, 

"vinha 

explanada a teoria de 

que 

estava

na América o Paraíso, e mais 

precisamente 

no Brasil". E acrescenta:

Já 
se achavam 

prontos 
dez exemplares da obra 

quando 
veio ordem superior 

para 

se

riscarem aqueles 

parágrafos...^

A carta diz, também, 

que 

a mente indígena se assemelha a uma tabula rasa 

(a

expressão será repetida em textos europeus subseqüentes e, em outros, a mente

será comparada a 

"uma 

folha de 

papel 

em branco"). Ao equívoco da cordialidade

indígena alia-se, agora, o da inocência religiosa. Diz o texto da carta:

E segundo o 

que 

a mim e a todos 

pareceu, 

esta 

gente, 

não lhes falece outra coisa 

para

ser toda cristã, do 
que 

entenderem-nos, 
porque 

assim tomavam aquilo 

que 

nos via fazer

como nós mesmos: 

por 

onde 

pareceu 

a todos 

que 

nenhuma idolatria ou adoração têm.

[...] 

E 

por 

isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo 

para 
os batizar.

O resultado das análises e observações de Caminha levará o Rei e os 

primeiros

jesuítas 

a crerem 

que 

a catequese seria fácil nestas terras. Vale dizer, seria fácil

"imprimir" 

(o 

verbo é de Caminha) na mente dos indígenas 

"a 

palavra 

de Deus".

No último dia da estadia da esquadra de Cabral nas costas do futuro Brasil,

na terra ficaram dois degredados e dois 

grumetes 

fugidos. A insistência com 

que

Caminha anota os detalhes referentes aos degredados e aos fujões se 

justifica por

uma razão superior, a razão mesma 

que governaria 

o futuro diálogo entre as

partes. 

A 

partir 

não mais de 

gestos, 

mas de dois códigos comuns, o lingüístico e

o religioso, seriam estabelecidos na terra como hegemônicos, respectivamente, a

língua 

portuguesa 

e a doutrina católica. A fé e o império a 

que 

se refere Luís de

Camões na segunda estrofe de Os Lusíadas. Anota Caminha:



E, 

portanto, 
se os degredados, 

que 

aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os

entenderem 
não duvido 

que 

eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza se hão de

fazer cristãos e crer em nossa santa fé...

Dentro 
desse contexto é 

que 

surge um subtema dos mais fascinantes. A nova terra

e de tal maneira 

pródiga, que 

nada será 

preciso 

fazer no campo da aragem e do

plantio, no campo do 

pastoreio. 

Os 

portugueses 

estão diante de homens e mulhe-

res 
bem 

alimentados, 
fortes e sadios. No entanto, diz a carta,

Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra ovelha ou 

galinha, 
ou

qualquer 
outro animal 

que 

esteja acostumado ao viver do homem.

A conclusão 

não será outra. A 

principal 

semente 

— 

reza o texto da carta 

— 

que 

o

rei 
de Portugal 

deve mandar 

plantar 

ha terra é a da 

palavra 

de Deus. Semen est

verbum 

Dei, 
dizem as escrituras 

(São 

Lucas, VIII, 11). Diz a carta:

Contudo, 
o melhor fruto 

que 

dela se 

pode 
tirar 

parece-me que 

será salvar esta 

gente.

E esta deve ser a 

principal 

semente 

[grifo 

nosso] 

que 

Vossa Alteza em ela deve lançar.

O 

plantio dessa semente metafórica será fácil e rentável 

para 

a 

gente 

lusa e 

para

a 
cristandade. 

Não faltam exemplos.

Durante 
a missa 

que 

é rezada no dia Io de maio de 1500, os índios se reve-

Iam 
imitadores 

extraordinários. Ao lado dos fiéis 

portugueses, 

cinqüenta ou ses-

senta 

indígenas 
reproduzem cada 

gesto 

do 

padre. 

Leiamos:

E 

quando 
veio ao Evangelho, 

que 

nos erguemos todos de 

pé, 

com as mãos levantadas,

eles 
se levantaram 

conosco, e alçaram as mãos, estando assim, até chegar ao fim; e então

tornaram-se 
a assentar, como nós. E 

quando 

levantaram a Deus, 

que 

nos 

pusemos 
de

joelhos, eles se 

puseram 
assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e em tal

maneira 
sossegados 

que 

certifico a Vossa Alteza 

que 

nos fez muita devoção.

entanto, 

o 

plantio 
da semente 

que 

é a 

palavra 

de Deus não será tão fácil e

rentável. 

Curioso 
é 

que 

o 

padre 

Antônio Vieira, no famoso Sermão da Sexagésima,

conhecido 

também 
como o da 

"Palavra 

de Deus", retoma a 

passagem 

bíblica

mencionada 

por 
Caminha 

para, 

naquela ocasião, dizer 

que 

não está sendo tão

fácil 

a catequese 

por 

aquela região do 

planeta. 

Na Capela Real de Lisboa, em

rnarço 

de 1655, 
o 

pregador pergunta 

a 

quem 

tem ouvidos de ver: 

"Se 

a 

palavra

de 
Deus 

é tão eficaz e tão 

poderosa, 

como vemos tão 

pouco 

fruto da 

palavra 

de

Deus?" 

E responde:
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Tudo o 

que 

aqui 

padeceu 

o trigo, 

padeceram 

lá os semeadores. Se bem advertirdes,

houve aqui trigo mirrado; trigo afogado; trigo comido e trigo 

pisado. 

Tudo isto 

pade-

ceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de doze anos a esta 

parte.

Houve missionários afogados, 

porque 

uns se afogaram na boca do 

grande 

rio das Ama-

zonas; houve missionários comidos, 
porque 

a outros comeram os bárbaros na ilha dos

Aroãs; houve missionários mirrados, 

porque 

tais tomaram os da 

jornada 

dos Tocantins,

mirrados de fome e da doença.

E conclui enfatizando a importância da seara:

Não me 

queixo 

nem o digo, Senhor, 
pelos 

semeadores; só 
pela 

seara o digo, só 
pela

seara o sinto. Para os semeadores, isto são 

glórias...^

Naquele século é 

que 

o mesmo 

padre 

Antônio Vieira vai cunhar duas compara-

ções para 

explicar o sucesso e o fracasso da catequese. Prega ele 

que, 

em certas

regiões, o 

pagão, 

depois de catequizado, 

parece 

uma estátua de mármore; 

já 

em

outras, o 

gentio, 

tendo recebido a mesma instrução, se desenvolve como uma está-

tua vegetal. Se a 

primeira 

estátua 

guarda 

a sua forma até a morte, a outra 

perde

os contornos 

precisos já 

no dia seguinte. Galhos crescem, ramos brotam, novas

folhas aparecem. Daí o elogio 

que 

Vieira faz da 

"poda" 

diária no caso do 

gentio

que 

vive na região chamada Brasil. Para haver bons frutos, 

preconizava 

a violên-

cia no 

processo 

da catequese. Como disse de maneira lapidar o 

pensador político

Raymundo Faoro: 

"A 

América seria um reino a moldar, na forma dos 

padrões

ultramarinos. Não um mundo a criar".10

Ora, tal cegueira dos 

portugueses quanto 

à religiosidade dos indígenas só

foi 

possível porque 

o sistema religioso deles não era visível. Não era visível a olho

nu. Era indispensável 

que 

os 

portugueses, parodiando 

Vieira, tivessem olhos de

ouvir. Nem igrejas nem imagens nas clareiras abertas na floresta virgem. Só

palavras, 

cujo significado era totalmente desconhecido. O sistema religioso dos sei-

vagens era 

puramente 

lingüístico, ou, mais 

precisamente, 

fonético e, 

por 

isso,

inapreensível 

por 

um código de entendimento 

que 

se estabelecia a 

partir 

de obje-

tos e 

gestos. 

A mente deles não era uma tabula rasa, ao contrário do 

que 

rezavam

a carta e muitos textos 

posteriores. 

O sistema religioso daqueles indígenas era

complexo, como 

pouco 

a 

pouco 

nos disseram os antropólogos. E mais: era extre-

mamente sofisticado, como veio a demonstrar o etnógrafo Claude Lévi-Strauss a

partir 

do seu livro clássico Tristes tropiques 

(1959), 

onde nos relata a sua experiên-

cia de campo entre os selvagens brasileiros na década de 1930. A esse livro,

seguiram-se os diversos volumes 

que 

constituem o extraordinário conjunto 

que

leva 

por 

título Mythologiques 

(1964).



Pode-se 
concluir 

que, 

a 

partir 

da eleição de um código de comunicação contin-

gente, 
o 

gestual, 
a compreensão 

que 

o 

português 

teve da região a 

que 

chegou e

do 

povo 
que 

ali conheceu 

gerou 

e impôs enganos 

que 

só foram desfeitos 

(quando

o foram) 

pelas 

análises da realidade brutal da colonização. Como a 

primeira

leitura 
da região e dos seus habitantes, ainda 

que 

baseada em dados tomados a

um 
código 

de comunicação 

precário, 

foi escrita e 

passada 

em letra de imprensa

aos 

pósteros, é ela 

que 

não só desenha as 

primeiras 

formas do encontro entre duas

civilizações 

diferentes 

que 

se desconhecem, como também estabelece o cânone

cognitivo 

de 

que 

se valeram os 

portugueses 

e os colonos 

(no 

caso, compatriotas

nossos), 
bem como o europeu em 

geral, para 

compreender a região 

que 

veio a ser

conhecida 

como Brasil.

Moral 
da história 

(com 

h minúsculo e H maiúsculo): se lida, a Carta de Caminha

tem 
de o ser com muito cuidado. Não custa alertar os incautos, neste momento

em 

que 
bocas inspiram ar 

para 

soprar as velas do bolo.

Silviano Santiago é escritor e crítico literário.
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Vieira 

foi 

um raro 

"editor 

de si mesmo" ao cuidar de sua

produção 

intelectual 

para publicá-la. (Acervo 
FBN)



Padre 

Antônio Vieira, S. J., autor & editor

Luiz 
Felipe 

Baêta Neves

A memória de Margarida Vieira Mendes

O 

padre Vieira é, 

provavelmente, 

o exemplo culminante na história da cultura

brasileira - 

e da cultura 

portuguesa, 

talvez 

- 

de 

perpetuação 

social. Emprego o

termo 

"social" 

porque parece 

o mais indicado 

para 

apontar a 

permanência 

não

apenas 

acadêmica 
da 

palavra 

e da ação vieirianas mas sua 

presença 

sempre reno-

vada 

em 
diversificadas áreas da sociedade. Áreas 

que podem 

ser distantes da vida

educacional 

formal e das instâncias de reprodução e consagração de bens cultu-

rais 

julgadas 

"de 

excelência", ou aptos a ingressar neste âmbito restrito.

Muitos 
fatores 

poderiam 

ser assinalados na tentativa de compreender os

séculos — 

o 

que para 

nossa cronologicamente curta história é muito 

— 

da 

"duração

vieiriana". 

De início, contudo, valeria a 

pena ponderar que, 

em uma teoria da

história 

que 
se beneficiasse da antropologia, não é tarefa simples, atraente ou

mesmo 

desejável 
estabelecer distinções mais 

que 

nítidas, estanques e inamistosas

entre 

História 
e Memória 

- 

ou entre Teoria Científica e Práticas Socioculturais. O

que 
quero 

dizer com isto é 

que, 

apesar das características analiticamente discer-

níveis 

entre 
as 

primeiras 
e as segundas, elas formam 

"pares" 

que 

evoluem de algum

m°do 

"juntos" 

nas diferentes 

"músicas" 

que 

enquadram e motivam. Assim, de um

Ponto de vista relacionai e histórico, é 

preciso que 

observemos não somente con-

ceit°s, 

definições, 
cânones mas as outras formas culturais 

que 

a eles se articulam,

mais 
ou 

menos 
harmoniosamente em ações cuja singularidade deve ser 

perquirida.

A 

presença 
histórica de Vieira é, assim, fruto de uma imbricação rara na

História 

Teórica 
e Memórias e Ações Socioculturais. 

Que, 

aliadas ou inimigas de

Per se, 
ou 

amistosas 
e beligerantes relativamente a campos 

que 

umas e outras 

jul-

gam 

"externos" 

e/ou inimigos, imaginar, 

pretendem 

falar de um mesmo tema:

aquele 

padre 
jesuíta.

PADRE 

ANTÔNIO 
VIEIRA, S. 
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O objetivo 

principal 

da investigação 

preliminar que 

se segue é o de estabe-

lecer algumas 

possíveis 

imprecisões e 

generalizações que 

têm facilitado ou 

podem

vir a facilitar 

"reduções" 

ou 

"exacerbações" 

nos modos de constituir a 

grande

figura histórica em 

questão. 

"Reduções" 

ou 

"exacerbações" 

que, 

com o auxílio de

outras 

"figuras 

de distorção" chegam, mesmo, a constituir territórios comuns 

que

permitem 

apropriações acerbamente antagônicas 

— 

e 

que 

desconhecem ou 

pre-

tendem desconhecer 

— 

aquilo 

que 

lhes é comum ou familiar.

Como se sabe, 

já 

no 

período 

final de sua vida, Vieira 

passa 

a cuidar da organi-

zação e edição de 

papéis 

seus. O 

que 

seria um 

"castigo" 

a ele imposto em uma

fase de declínio 

político 

acabou 

por propiciar 

a 

preservação 

e divulgação de

extenso material 

que, 

assim, reverte o 

"castigo" 

a ele imposto e se torna fonte

excepcional 

para 

o conhecimento da obra de Vieira e de seu tempo.

Este empreendimento derradeiro do 

jesuíta 

acrescenta à longa e variada

lista de atividades 

que 

exercera 

- 

sacerdote, 

pregador, 

missionário, diplomata,

escritor, 

político 

- 

a de editor. Um raro 

"editor 

de si mesmo", não apenas 

porque

cuida de 

parte 

de sua 

produção 

intelectual 

para publicá-la 

e, deste modo, fazer

dela instrumento mais 

poderoso 

de ação na cena histórica, mas também 

porque

sua obra escrita 

pode 

ser vista como a escrita de sua vida. O 

que 

constituiria

aquilo 

que 

Margarida Vieira Mendes, com acuidade, chamou de bio-grafia de

Vieira;1 a escrita é, aí, a maneira 

pela qual 

o autor se constituía como criador e

protagonista 

de sua vida.

De si mesmo editor, autor e 

personagem, 

esta face de Vieira sofre, com fre-

qüência, 

um 

processo 

redutor, retificante e banalizador 

que 

merece ser revisto.

Um dos resultados de tal 

processo 

é o 

que 

faz supor 

que 

os textos 

que 

temos dos

sermões 

— 

e 

que 

em 

princípio 

viriam da edição 

preparada por 

seu autor 

— 

seriam

uma espécia de 

"eco" 

perfeito 

dos sermões 

que 

efetivamente teriam sido apresen-

tados, nas datas assinaladas, 

pelo grande parenetista.

Ou seja, não haveria nenhuma mediação, alteração, diferença ou distância

entre o sermão supostamente 

proferido 

"originariamente" 

e o 

que 

se basearia na

edição feita 

por 

Vieira. Esta mais do 

que 

consumida versão da história faz com

que 

ela seja vista como a repetição exata 

(o 

"eco") 

de algo 

que 

efetivamente se

passou 

tal como a 

"fonte" 

considerada registrou. O historiador, neste caso, seria,

em especial, alguém 

que 

descobre, identifica, sistematiza, 

preserva 

etc. o 

"sinal

puro" 

do 

passado. 

Ele, o historiador, não seria mais 

que 

feliz descobridor de 

peças

de um tempo 

pregresso 

e/ou aquele capaz de verificar e 

qualificar, 

através de

"métodos 

e técnicas" alegadamente científicas, a autenticidade e a datação de uma

peça (documento 

ou monumento) 

que 

observa. A história 

- 

e a escrita da história

- 

estão, neste caso, em um continuum cujas características são múltiplas e das 

quais

se 

poderia 

ressaltar a 

"realidade 

fática" de ambas.
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Talvez nem seja necessário 

que 

nos detenhamos na crítica teórico-episte-

mológica 
desta versão trivial e de 

"bom 

senso" do empiricismo. Os 

próprios

fatos" 

perturbam 
a idéia de uma 

"coincidência" 

entre o 

"sermão 

original" e o

sermão 
editado" tempos depois.

Os sermões, tais como Vieira os 

preparou para 

a edição, não se referem nec-

essariamente 

a textos 

"idênticos" 

que 

teria lido ou tomado como base 

quando 

os 

pro-

feriu. 
De fato, estamos diante de um feixe de equívocos, 

que 

apenas se anunciam.

Vieira 
não 

"repetiu" 

simplesmente textos 

que já 

escrevera; é errôneo imaginar Vieira

apenas 
tornando 

público 

o 

que já 

estava 

pronto 

e acabado. Talvez até ele o tenha

feito, 
mas mesmo 

que 

isso tenha ocorrido seria um engano conceituai supor 

que

estaríamos 

diante de uma 

"fiel 

reprodução" do texto original, ou seja, deste

mesmo 
texto 

passado que 

estaria agora 

presente graças 

ao trabalho do autor/edi-

tor/orador. 

Parece óbvio dizê-lo, mas o sermão é antes de tudo uma exposição

°ral, 
uma 

apresentação cênica, uma intervenção também 

gestual que 

se dá em um

quadro determinado, 
num certo momento histórico, diante de um 

público 

cuja

constituição 

é variável e assim 

por 

diante. Mesmo 

que 

seja lido, mesmo 

que 

siga

fielmente 

um texto 

preparado 

especialmente 

para 

aquela circunstância 

- 

única 

-

ele, 
o sermão, 

é 

parte 

de uma situação multifacetada 

que 

não 

pode 

ser reduzida

ao 

possível texto apresentado.

A 

procura 
contumaz de unidade e identidade faz, igualmente, com 

que

sejam 

esquecidos 
diferentes elementos 

que 

antecedem o sermão não somente

como 

"texto" 

ou 

"fala", 

mas como ação ritual. O mesmo esquecimento se abate

sobre 

os efeitos, de múltipla e diversificada natureza, daquela 

prática.

Infelizmente, 

para 

o desejo de 

"transporte 

subjetivo rumo à origem", as cenas

históricas 

não são 

"revivíveis" 

exatamente; elas são apenas um registro 

parcial

(em todos 
os sentidos da 

palavra) 

de uma interpretação 
possível 

da linguagem.

Mesmo 

que 
haja materialidades 

"idênticas" 

ou 

"muito 

parecidas", 

elas não se

esgotam 

em 

"similitudes" 

ou 

"evidências 

visuais", aliadas da reificação e da

fetichização.

A 

"forma 

final" 

que 

tomava um sermão de Vieira era o resultado aparente-

mente, 

já 
classificado, como sermão 

pelo 

simples fato de 

que poderia 

ser, corre-

tamente, 

classificável 
como 

pertencente 

ao 

gênero 

sermão. O 

que 

acaba de ser

dito 
só 

não 
é uma trivialidade ou uma 

proposição 

tautológica 

porque 

muitos

tomam 

este 

"resultado 

final" como se ele fosse tão 

"unitário" 

que 

não 

preci-

saríamos 

indagar, 
ao menos, 

por 

uma 

possível pluralidade 

dos 

processos 

de 

pro-

dução 

pelos 
quais 

teria 

passado 

até chegar a sua 

"apresentação 

final 

pública".

Vieira, 
editor, é na verdade o regente, o mestre 

que 

organiza e assina uma

Situação 
"sinfônica" 

que 

estaria 

propensa 

à dispersão tal a variedade dos fatores

em 

jogo. Assim, 
ele não só reapresentou textos 

que poderiam 

ser os mesmos da

época 

de sua 

(primeira) 
criação como foi capaz de, em certos casos, alterar a

forma 

original" 
ao visar intervir em acontecimentos 

que 

se davam no momento

PADRE 

ANTÔNIO 
VIEIRA, S. 

J-, 
AUTOR & EDITOR
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Triunfo carmelitano: sermão de canonização

da 
gloriosa 

Virgem Santa Maria Madalena

de Pazz, obra editada em Lisboa em

1669. 
(Acervo 

FBN)

em 

que 

o 

jesuíta 

editava o sermão. Mas ele também 

poderia 

não ter mais 

que 

notas

que 

retomaria, ampliaria etc., dando origem a um texto 

que poderia 

ter 

pouco 

a

ver com as intenções iniciais e 

que, 

formalmente, necessariamente era outro. Ou

poderia 

escrever outro sermão no lugar de algum 

que 

não mais encontrava.

Ainda aqui, os 

"fatos" 

não ajudam a manter o imaginário da unidade, do

produto 

acabado. Vieira, em seu 

processo 

de 

produção 

editorial, lida, como apon-

tamos rapidamente, com materiais diversos e 

que 

têm 

"idades" 

singulares 

que, 

se

estabelecidas, 
poderiam 

iluminar a relação 

que 

estabelecem com a 

"idade 

de

nascimento 

pública (publicada)" 

na edição 

princeps. 

Esta relação, este agenciamento

cronológico compósito, evita 

que 

se 

pense 

de modo ingênuo ou normativo, em

"datas" 

como figuras do isolamento e da 

"fundação 

originária e irrepetível".

O 

próprio 

Vieira sempre 

- 

ou 

quase 

sempre 

- 

encarou seus sermões como

instrumento de intervenção 

quer 

em matéria teológica, 

quer 

em situações 

poli-

tico-econômicas de sua circunstância, 
quer 

em 

questões que 

nos soam menores.

Os sermões são vistos como uma 

"movência", 

como alguma coisa 

que 

só faz

sentido se voltar 

para 

um objetivo, como uma ferramenta 

que 

deve ser usada

para 

atingir determinados fins e 

que, por 

definição, não se esgota em nenhum

ponto 

final 

"interno". 

Os sermões, muitas vezes, destinam-se ao convívio

impuro de lutas contra inimigos nada santos... Eles, os sermões, têm uma vida
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para 
além 

de si, 

para 

além da fixidez de suas 

palavras 

e do formato nítido dos

volumes 

em 

que 

foram reunidos.

Margarida 
Vieira Mendes chama a atenção 

para 

o caráter de 

"resposta" 

à

Inquisição 

dos Sermões 

preparados pelo 

Autor. Talvez 

pudéssemos 

ampliar o

alcance 

da observação da 

grande 

analista do trabalho de Vieira e ver esta vastís-

sima 
empresa 

vieiriana como forma majestosa de ripostar todos aqueles 

que, 

de

um 
ou outro 

modo, tentaram reduzi-lo ao silêncio ou à inação. A edição de 

que

tratamos 

é marcada, 

pois, pela positividade, pela 

"paixão 

participante", pelo 

desejo

de 
agir 

também 
neste terreno mundo divino, oxímoro tão caro ao imaginário do

autor 
do Sermão da Sexagésima.

O 

"presenteísmo" 

do discurso do 

jesuíta 

está não apenas em seu caráter

afirmativo 

e 

positivo. 
Está, igualmente, no aparente oposto deste caráter; está em

permitir ser 

penetrado pelo presente 

do mundo, em se deixar fecundar não ape-

nas 

por 
elevadas 

questões 

do sagrado mas também 

pelas 

vicissitudes humanas no

século. 

Essa aceitação da vida, esta 

"passividade" 

de se deixar misturar é, 

por

certo, 

um exercício 

que parece 

ter 

permitido 

a Vieira alcançar uma 

(aura 

de)

onipresença 

por 

sua capacidade de se deslocar, de tocar em muitos e distantes

pontos.

A simbólica 

"onipresença 

espacial" de Vieira, a sensação de 

que 

ele está,

ou 

pode estar, em diferentes 

"lugares" 

ao mesmo tempo, tem equivalente em uma

espécie 

de 

"onipresença 

temporal" do escritor missionário. Ainda hoje, ele 

parece

estar 
entre 

nós" 

pela 

atualidade de tantos de seus escritos 

(e pelas 

lendas 

que

giram em torno de sua 

pessoa 

etc.) e 

pela qualidade 

rara de sua escrita, 

que parece

antes 

se 
aproveitar 

do decorrer do tempo do 

que por 

ele se desgastar. Há, con-

tudo, 

razões 
menos lembradas 

para 

a onitemporalidade apontada. A 

primeira

seria 

a da 

própria 
edição dos sermões de 

que 

tratamos. Vieira, 

pelas 

razões conhe-

cidas, 

acaba, 
involuntariamente, encarregado de cuidar de 

parte 

significativa de

seu 

próprio thesaurus e de 

possibilitar 

- 

ou ao menos de favorecer 

- 

o registro, a

organização, 

a divulgação, a reprodução; a 

"duração" 

de seu trabalho.

A segunda 
razão tem 

pontos 

de contato com a 

primeira 

e diz respeito à

extensão 

temporal 
desta atividade de Vieira na Bahia, e à extensão temporal de

efetiva 

publicação dos Sermões. Ou seja, não apenas longos 

períodos 

cronológicos

de 

preparação e 

publicação 

são inusitados como o 

próprio período 

histórico

coberto 

pelos 
escritos do 

jesuíta 

é excepcionalmente vasto. Como longa foi a vida

de 
Antônio 

Vieira, 

que, 

nascendo no início do século XVII, morre 

quase 

ao fim

do 
mesmo.

O imaginário 
social exacerba a saga vieiriana mas nas razões acima indi-

cadas 

ele 

- 

tal imaginário 

- 

parece 

ter de se resignar a reduzir os mais extensos

Cí

tempos" 

de Vieira 

para poder 

mais facilmente 

"lidar" 

com eles. A redução tem-

P°ral assim 
operada vai, sem dúvida, ao encontro das lógicas identitárias e da

mitologia 

do número Um; ajuda a 

"compactar" 

e a tornar 

"aparentemente" 

unas

Padre 

antônio 
vieira, s. 

j
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escansões temporais 
plenas 

de 

"períodos 

internos" singulares e de fenômenos varia-

dos e 

que 

se ligam ou se afastam singularmente.

Não se trata de negarmos a excepcionalidade 
(ou 

a 

"genialidade", 

como a lin-

guagem quotidiana 

a chamaria). Trata-se de constatar, com argumentos históricos

e conceituais, a impossibilidade de um certo imaginário de fazer uma 

"gramática

de 

partes", 

ou um 

"jogo 

de fragmentos" ou uma 

"análise 

de unidades" 

que 

não

fique 

"tonta" 
- 

ou 

produza patéticas 

crises de incompetência 

profissional faisandée

- 

se não se apoiar em uma 

"vertigem 

da busca de fundações e essências".

Vertigem 

que, 

tomada 

pela 

busca de 

"unidades 

explicativas 

gerais" que 

seriam 

-

"teriam 

que 

ser" sob 

pena 

de 

pecado 

original intelectual 

- 

encontradas no 

"fundo-

e-no-raso" de Vieira, de todo Vieira, de 

qualquer 

Vieira.

Ora, toda essa anacrônica 
questão 

é não apenas inteiramente superada

teoricamente; não 

passa 

de um estertor tipicamente 

provinciano 

ou de um 

"espe-

cialismo" reduzido a fronteiras 

geográficas 

e de informação intelectuais notórias.

"Especialismo" 

que 

se imagina 

proprietário 

de um 

pedaço 

de terra limitado 

por

cercas de ásperos arames farpados 

que 

tentam isolar de forma tão truculenta e

beligerante a chasse 

gardée 

de 

que 

suporiam deter 

guarda 

e monopólio.

O 

"verdadeiro 

Vieira" não existe 

- 

a não ser 

para 

os 

que 

dele 

precisam 

ter

uma visão 

"normativa 

e 

jurídica" que 

facilitasse a sanha de 

posse 

e rendimentos de

seus 

"especialistas" 

de arrebol. O verdadeiro Vieira é fonte de notável 

polimorfismo,

perfeitamente 

compreensível 
pela 

razão, 

que 

não o imagina reduzido a feudos e

suseranos autoritários. Polimorfismo apaixonante 

pela produtividade, pela 

con-

vivência de imaginação e análise 

pragmática, pela 

engenhosa forma de conjugar

sonho e ação.

Luiz Felipe Baêta Neves é 

pós-doutorado

em Sociologia 

pela 

Universidade de Paris V

(Sorbonne), professor 

na UERJ e autor de

Vieira e a imaginação social 

jesuítica 

- 

Maranhão

e Grão-Pará no século XVII.
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Teresa 

Margarida da Silva e Orta,

a 

primeira 

romancista do Brasil

Ceila 
Ferreira 

Sagné

A Plínio Doyle 

(in 

memoriam)

pela 
dedicação aos livros e aos seres humanos.

A Carmem 
Gadelha e Edwaldo Cafezeiro

pela 
coragem do 

pensamento.

A Victor 
Sagné

pela 
redescoberta do verdadeiro amor.

Leitor 

prudente, 
bem sei 

que 

dirás ser o melhor método não dar satisfações,

nas tenho razão 

particular, que 

me obriga a dizef-te, 
que 

não culpes a confiança, de 

que 

me revisto,

para 
representar 

afigura dos doutos no teatro deste livro 
[...].

Teresa 
Margarida da Silva e Orta, Máximas de virtude e 

formosura 

ou Aventuras de Diófanes.

Tudo 

começou 
lá 

pelos 

anos de 1711 ou 1712, no início da segunda década do

século 

XVIII, 
o Século das Luzes. O local: São Paulo, América 

portuguesa. 

Sim,

nas 
famosas 

terras desbravadas 

pelos paulistas, 

nasceu uma menina 

que 

veio a

transformar-se 

na mulher 

que 

ousou escrever e tornar 

públicas 

as Máximas de vir-

tude 
eformosura 

ou Aventuras de Diófanes. Seu nome: Teresa Margarida da Silva e Orta.

Teresa 
Margarida era filha de 

pai português 

e mãe brasileira. 

José 

Ramos

da 
Silva, 

o 

pai, 
chegou ao Brasil como criado de 

quarto, 

lutou contra os fran-

ceses 

na 
Guanabara 

e fez imensa fortuna 
graças 

à mineração e ao comércio.

Dona 

Catarina 
Dorta, a mãe, descendia de lendários bandeirantes.

A menina 
Teresa teve dois irmãos: Matias Aires Ramos de Eça, o mesmo 

que

anos 

mais 
tarde 

escreveu Reflexões sobre as vaidades dos homens, e Catarina 

Josefa, que

ern 
idade 

avançada 
conquistou o 

posto 

de abadessa do convento de Odivelas.
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Com cerca de seis anos de idade, Teresa Margarida atravessou o Atlântico

Sul em direção ao Atlântico Norte na companhia dos 

pais 

e irmãos com o intuito

de 

juntos 

fixarem residência em Portugal, onde 

José 

Ramos da Silva recebeu o

título de Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo e exerceu o cargo de Provedor

da Casa da Moeda.

A família de Teresa Margarida, apesar de não 

possuir 

origem nobre, era

uma das mais ricas e 

poderosas 

do reino de Portugal. Todo o ouro 

que 

vinha do

Brasil 

passava pelas 

mãos de 

José 

Ramos. E em conformidade com o 

prestígio 

da

família, Teresa Margarida e Catarina 

Josefa 

foram educadas no convento das

Trinas do Mocambo e Matias Aires, no Colégio de Santo Antão.1

Quando 

atingiu aproximadamente 16 anos, Teresa Margarida 

pediu 

ao 

pai

que 

a tirasse do convento. Seu 

pedido 

foi atendido 

por José 

Ramos, 

que 

a aco-

lheu na casa da família, à rua do Guarda Mor. Mal sabia ele 

que 

sua filha tinha

a intenção de casar-se com Pedro 

Jansen 

Moller von Praet, rapaz de 

provável

origem 

judaica.-^

Sabendo 

que 

seu 

pai 

não 

permitiria 

tal matrimônio, Teresa Margarida

redige uma 

petição 

onde afirma ter 

passado, juntamente 

com Pedro, dos limites

permitidos pela 

boa compostura da época, 

podendo 

inclusive estar 

grávida, 

daí a

necessidade de apressar o casamento o mais rápido 

possível. 

Devido a tal 

petição

escrita 

por 

Teresa Margarida, ela e Pedro 

Jansen 

conseguem casar-se em 1728,

contudo não obtêm a bênção dos 

pais 

da noiva. Teresa Margarida é deserdada e

vê-se 

privada 

da amizade de seu irmão Matias.

Ao longo de um casamento 

que 

durou até 

que 

a morte de Pedro 

Jansen,

em 1753, os separasse, o casal 

gerou 

12 filhos. Duas dessas crianças receberam

por padrinho 

Alexandre de Gusmão, brasileiro e estrangeirado como Teresa Marga-

rida; secretário 

particular 

de d. 

João 

V; membro da Academia Real de História;

simpatizante da maçonaria e autor de cartas saborosas, revestidas de fina ironia e

recheadas de observações argutas sobre a 

política 

empreendida 

pelo 

Magnânimo

e sobre costumes vivenciados 

pela 

sociedade 

portuguesa 

e luso-brasileira da 

pri-

meira metade do século XVIII.3 Graças à intervenção de Alexandre de Gusmão,

Henrique 

Jansen, 

filho de Teresa Margarida e Pedro, vai estudar em Paris, mas,

apesar da aparente riqueza do casal e da mesada instituída 

por José 

Ramos da

Silva 

para 

ajudar a filha, Teresa Margarida e Pedro 

Jansen passam por 

dificul-

dades financeiras, agravadas 

pelo 

fracasso da fábrica de cortar madeira, fundada

na América 

portuguesa por 

Pedro, a 

partir 

de ordem expressa de d. 

João 

V. Mas

vem o ano de 1750 e falece o monarca, após sofrer os reveses de 

grave 

moléstia.

Seu reinado foi marcado 

pela presença 

e ação dos estrangeirados, 

portugueses 

e

ultramarinos oriundos do Brasil, defensores da modernização de Portugal; das

idéias veiculadas 

pela 

Ilustração; do experimentalismo de Locke e da ciência de

Newton.4 Esses homens e mulheres, os estrangeirados, tentaram colocar Portugal em

dia com o 

que 

havia de mais avançado na Europa: a Ilustração e o incremento
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às manufaturas. No entanto, nem sempre tiveram sucesso 

junto 

ao monarca, 

que

muitas vezes agia de forma contraditória, como, 

por 

exemplo, do mesmo modo

que 

financiava a remessa de bolsistas ao exterior, consumia altas somas na cons-

trução de um convento em Mafra. Contudo, d. 

João 

V incentivou a ação dos

oratorianos, 

que passaram 

a dividir com os 

jesuítas 

o 

privilégio 

de ensinar as

primeiras 

letras, 

gramática 

latina, retórica, filosofia e teologia. Ainda no seu

reinado é fundada a Academia Real de História 

(1720); 

o 

padre 

Rafael Bluteau

conclui o Vocabulário 

(1721) 

e Luís Antônio Verney escreve O verdadeiro método de

estudar, 

que, posteriormente, 

influenciou a reforma da Universidade de Coimbra,

empreendida, entre outros, 

por 

frei Manuel do Cenáculo, sob os auspícios do mar-

quês 

de Pombal.

Alexandre de Gusmão 

participou 

ativamente do reinado de d. 

João 

V. Sob

sua inspiração foi redigido o Tratado de Madri e foram enviados colonos aço-

rianos 

para 

o 

povoamento 

do sul do Brasil. Porém, com a morte de d. 

João 

V,

Alexandre de Gusmão caiu em ostracismo e veio a falecer em 1753, depois 

que

um incêndio vitimou sua mulher e seus dois filhos, Viriato e Trajano.

Em 1750, ano da morte de d. 

João 

V e da subida ao trono de d. 

José 

I, o

monarca 

que 

deu 

plenos poderes 

a Sebastião 

José 

de Carvalho e Melo, o futuro

marquês de Pombal, é apresentado à Censura do Santo Ofício, do Ordinário e do

Paço os originais de Máximas de virtude e 

formosura 

com 

que 

Diófanes, Climenéia e Hemirena,

príncipes 

de Tebas, venceram os mais apertados lances da desgraça, cuja autoria é assumida

por 

uma certa Dorotéia Engrássia Tavareda Dalmira, 

que 

tinha um nome 

que 

mais

se assemelhava aos 

pseudônimos 

utilizados 

pelos 

membros das Arcádias.

Máximas de virtude e 

formosura, 

apesar dos 

pareceres 

favoráveis dos censores

quanto 

ao seu ideário favorável à Santa Fé e aos bons costumes, espera 

quase 

dois

anos 

para 

receber a aprovação de sua 

publicação, 

ou seja, o 

"pode 

correr".5

Em 1752 é finalmente 

publicado 

Máximas de virtude e 

formosura pela 

Tipo-

grafia 

de Miguel Manescal da Costa, impressor do Santo Oficio. Curiosamente,

há duas edições ou tiragens com data de 1752 dessa mesma obra: uma, totalmente

ilustrada 

pelo 

famoso Debrie, e outra, 

por 

um ilustrador anônimo. Não há notí-

cias dessas duas edições ou tiragens do livro em 

questão 

na Biblioteca lusitana, de

Barbosa Machado, no Dicionário bibliográfico 

português, 

de Inocêncio Francisco da

Silva e na Bibliografia brasileira do 

período 

colonial, de Rubens Borba de Moraes.

Porém, tive a felicidade de chegar até a edição totalmente ilustrada 

por 

Debrie

através da 

professora 

doutora Nelly Novaes Coelho, 

que prontamente 

emprestou-

me uma cópia desse 

precioso 

exemplar. Contudo, ficam algumas 

perguntas 

no ar:

por que 

saíram duas tiragens ou edições do livro de Dorotéia Engrássia no mesmo

ano de 1752? A existência de tais edições ou exemplares estaria ligada à demora

com 

que 

Máximas de virtude e 

formosura 

foi liberada 

pela 

censura, apesar das licenças

favoráveis? Ainda não 

posso 

responder a estas 

perguntas. 

Pretendo respondê-las

em minha tese de doutoramento. No entanto, examinando as censuras estampadas



no 
exemplar 

de 1752, 

pertencente 

à Biblioteca Nacional de Lisboa, a 

qual 

não foi

totalmente 

ilustrada 

por 

Debrie, salta aos olhos de 

quem 

as lê a simpatia com 

que

o livro 
e a autora são tratados 

pelos 

censores, alguns deles oratorianos, notórios

defensores 

da renovação do 

pensamento 

em Portugal.

A 

primeira 
licença estampada em Máximas de virtude e 

formosura, 

a do Santo

Ofício, 
escrita 

por 

Rodrigo de Sá, da Congregação do Oratório, datada de 17 de

novembro 

de 1750, exalta as 

qualidades 

da escritora e enumera algumas carac-

teristicas 

do livro. Sobre Dorotéia Engrássia e Máximas de virtude e 

formosura, 

escreve,

entre 
outras frases:

[•¦•] 
que 

devem subir de 

ponto 

os elogios desta Escritora, 

por 

isso mesmo 

que 

nesta sua

obra 
chegou com felicidade a tocar aquele subido 

ponto 
de acerto, a 

que 

nem todos

chegam, 

qual 

é ajuntar o doce com o útil, o doce de uma 

jucunda 

elegância, aprazível

discrição, 
e erudição amena com o útil de sólidos ditames 

para 

a moralidade das virtudes.®

Pelas 

palavras 
de Rodrigo de Sá, observa-se 

que 

há 

grande possibilidade 

de a

autora 

já 
ser conhecida 

por 

outros de seus trabalhos 

(a 

maioria dos 

quais, 

infeliz-

mente, 

não chegou até os leitores de hoje) e 

que 

o livro está de acordo com o

gosto da época, ou seja: 

junta 

o útil à elegância de estilo.

A segunda licença, também do Santo Ofício, mas datada de 21 de dezembro

de 
1750, 

é escrita 

por 

frei 

José 

de São Gualter Lamatide, 

que 

faz um elogio às

mulheres, 

destacando, entre elas, Sara, Débora, Éster e 

Judite, 

numa época em 

que

os 

judeus eram 

perseguidos pela 

Inquisição. Sobre Máximas de virtude e 

formosura 

e

sua 
autora, 

frei Gaulter 

participa 

o seguinte 

parecer:

Estas 
Máximas de virtude, 

que 

em matéria fabulosa ideou com artificioso engenho Dorotéia

Engrássia 
Tavareda Dalmira, e V. Eminência me manda ver, estão deduzidas com estilo

tão lacônico, e sublime, 

que 

não fica devedor o alinho do estilo ao argumento da obra,

que 
coloca a sua eruditíssima Autora no teatro das Heroínas mais celebradas

Frei 

Gualter, 
assim como Rodrigo de Sá, chama a atenção 

para 

o estilo e as 

quali-

dades 

da escritora. Também há, no corpo da censura escrita 

por 

frei Gualter, a 

preo-

eupação 

em rebater um discurso negativo sobre as mulheres. Numa época em 

que

havia 

grandes 
discussões sobre a igualdade ou a desigualdade entre homens e mulheres,

frei 
Gualter 

participa 

desse debate com um 

parecer 

favorável em relação às mulheres:

[...] podem 
as mulheres competir com os maiores homens do mundo

^ terceira 

licença, a do Ordinário, escrita 

por 

Manoel Monteiro da Congregação

do 
Oratório 

e, entre outros títulos, árcade de Roma, dá a entender 

que 

o dito

0ratoriano 

conhecia a verdadeira identidade da escritora:
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Deste modo faz a Autora seu este 

perfeito 

livro, este 

primoroso 

artefato, e este bem orga-

nizado composto; e 

quando quisesse 

encobri-lo, como Tétis a seu filho Aquiles, entre as

filhas de El Rei Licomedes, ele, como Aquiles, inflamado do espírito egrégio, 

que 

influi

o ilustre nascimento, havia de descobrir 

quem 

lhe dera o ser. Descobriria 

(como 

na ver-

dade descobre) 

que 

é concebido, e informado 

por quem 
se acha com uma lição vasta,

com uma erudição copiosa, e com uma notícia 

plena 

da Ética, da Filosofia restaurada,

da História Eclesiástica, e Profana, da 

geografia, 
e da Mitologia; e daqui se 

poderia

inferir com certeza a autora, 

porque por 
todas essas 

prendas 

se dá a conhecer 
[...].

Manoel Monteiro em nenhum momento diz ser Teresa Margarida a autora do

livro, mas dá a entender 

que 

tem ciência de uma escritora tão singular 

que 

só ela

teria a capacidade de escrever livro tão erudito. Tal licença tem a data de 19 de

dezembro de 1750.

O mistério em torno da identidade da escritora é claramente desvendado

em 1759 

por 

Barbosa Machado na Biblioteca Lusitana, onde há um verbete inti-

tulado 

"Teresa 

Margarida da Silva e Orta". São 

palavras 

do bibliógrafo 

português

sobre Teresa Margarida:

[...] 

Ornada de sublime engenho, e agudo entendimento fez admiráveis 

progressos 

assim

na Poética, como na Oratória. A instrução das línguas mais 

polidas 
da Europa lhe fez

patentes 

os mais delicados conceitos, 

que 

felizmente 

praticou 

na seguinte obra, em 

que

compete a discrição com a elegância:

Máximas de virtude e formosura com 

que 

Diófanes, Climenéia e Hemirena, 

príncipes

de Tebas, venceram os mais apertados lances da desgraça. Lisboa, 

por 

Miguel Manescal

da Costa, 1752, 8o.

Saiu com o suposto nome de Dorotéia Engrássia Tavareda Dalmira. 

^

Estava desvendado o enigma da autoria do livro, ou mesmo, confirmada a iden-

tidade da escritora 

para 

aqueles 

que já 

suspeitavam sê-lo da lavra da filha do

antigo 

provedor 

da Casa da Moeda.

Voltando às Licenças 

publicadas 

em Máximas de virtude e 

formosura, 

a 

quarta

e última das censuras estampadas, com data de 10 de 

janeiro 

de 1751, a do Paço,

de autoria de Ignácio de Carvalho, Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo e

Acadêmico da Academia Real, faz, entre outras observações, uma tentativa de

definição do 

gênero 

literário em 

que 

foi escrito Máximas de virtude e 

formosura:

[...] 

è uma história ideada, e semelhantes histórias são uns Poemas incompletos da espé-

cie épica 

pela 

falta do metro.[...]"

Ignácio de Carvalho chega a comparar Máximas de virtude e 

formosura 

às histórias de Teágenes

e Clariquéia\ Leuápe e Clitofonte e Argenis e Poliarco, as duas 

primeiras gregas 

e a última latina.
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Máximas 
de virtude e 

formosura 

certamente tem como um de seus intertextos

os romances 

gregos 

e latinos, mas não só essas narrativas habitam as entrelinhas

do 
romance 

escrito 

por 

Teresa Margarida. Há muitos intertextos em Máximas de

virtude 
e 

formosura 
ou, como ficou conhecido a 

partir 

da edição de 1777, Aventuras

de Diófanes, 
onde o termo aventuras está ligado ao sentido dado à aventura nos

romances 

de cavalaria, como muito bem salientou Paul Zumthor, citado 

por 

Vitor

Manuel 
de Aguiar e Silva em Teoria da literatura como:

[...] 
uma 

prova 

situada em uma série de 

provas (não 

há aventura isolada) 

permitindo 

a

um herói 

progredir 
através de um estado de 

perfeição 

tal 

que, por 

este meio, seja resta-

belecida 
a ordem comum. 

'2

Os 

personagens 

principais 

de Máximas de virtude e 

formosura, 

Diófanes, Climenéia,

Hemirena 

e Arnesto, 

passam por 

várias 

provas 

e 

provações para 

depois regressarem

as 
suas 

terras. 
Mas o romance de Teresa Margarida da Silva e Orta foi escrito na

primeira 
metade do século XVIII e tais 

provas 

e 

provações 

estão também rela-

cionadas 

ao valor dado à experiência como fonte de saber. Em Máximas de virtude e

formosura, 
à medida 

que 

as 

personagens 

se deslocam à 

procura 

de seus entes 

queri-

dos 
e de sua 

pátria, 

elas aprendem e ensinam como se 

pode 

alcançar a virtude, a

formosura, 

a boa educação de filhos e filhas, o bem comum e a arte de 

governar

c°m 

justiça 
povos 

e reinos. Trata-se sim de um romance didático de cunho 

político-

filosófico, 

mas a escritora nunca 

perde 

a noção de estar escrevendo um romance,

livro 

que 
deve ser útil e belo: ensinar a virtude e 

propagar 

a formosura.13

O 

público 
leitor do Portugal e do Brasil do Século das Luzes encontrou nas

Paginas 
de Máximas de virtude e 

formosura 

algo 

que justificou 

as várias edições e tira-

gens 

que 
o livro alcançou durante todo o século XVIII. Algo 

que 

fez com 

que 

a

T" f

Çografia de Miguel Manescal da Costa, uma das mais 

prestigiadas 

de então,

Publicasse 
duas edições ou tiragens de Máximas de virtude e 

formosura 

em 1752; algo

que levou 
a Régia Oficina Tipográfica a 

publicar 

em 1777 duas edições ou tira-

Sens do livro 
em 

questão: 

uma com o título de Aventuras de Diófanes imitando o sapien-

fcsimo 

Fénelon 
na sua viagem de Telêmaco e outra com o título de Aventuras de Diófanes

°u 

Máximas 

de virtude e 

formosura 

com 

que 

Diófanes, Climenéia e Hemirena, 

príncipes 

de

7

ebas, 

venceram 
os mais apertados lances da desgraça. E a mesma Régia Oficina Tipo-

grafica 
editou 

em 1790 duas edições ou tiragens de Aventuras de Diófanes imitando o

sapientíssimo 

Fénelon. Porém, abaixo do 

pseudônimo 

Dorotéia Engrássia Tavareda

^almira, 

acrescentou a seguinte observação: 

"Seu 

verdadeiro autor: Alexandre de

Gusmão".

O 

que 
motivou a 

publicação 

de tantas edições ou tiragens do livro de

Teresa 

Margarida 
da Silva e Orta? O 

que 

fundamentou a alegação da autoria a

^exandre 

de Gusmão em 1790, 37 anos após a morte do secretário 

particular 

de

d- 

João V?
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Para responder a tais indagações há a necessidade de se fazer um resumo da

história da vida de Teresa Margarida após 1753 e da história narrada no romance.

Sobre Teresa Margarida é sabido 

que 

após a morte do marido, ela 

passou

a residir com um cunhado e foi, a 

partir 

dos anos 1760, colaboradora das idéias

antijesuíticas do marquês de Pombal, chegando a escrever alguns trabalhos con-

tra os 

padres 

da Companhia de 

Jesus. 

Entretanto, em 1770, Teresa Margarida é

presa 

sob alegação de haver mentido ao rei, d. 

José 

I. A autora de Aventuras de

Diófanes é encarcerada no mosteiro de Ferreira e Aves e lá 

permanece 

até o ano

de 1777. Na clausura do mosteiro, Teresa Margarida ainda escreve um 

poema,

uma 

petição 

e uma novena ao 

patriarca 

São Bento.

Com o fim do reinado de d. 

José 

I e com o término da supremacia do mar-

quês 

de Pombal, os 

presos políticos 

são libertados e entre eles está Teresa

Margarida. A escritora ainda vive 

quando 

se dá a Revolução Americana, a

Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira.

Teresa Margarida vem a falecer no dia 20 de outubro de 1793, sem ter

tempo de receber os últimos sacramentos. A escritora foi enterrada na igreja da

Misericórdia em Belas, Freguesia de Sintra, Portugal. Infelizmente, não há 

plana

alguma 

que 

indique o local de sua sepultura ou, ao menos, o seu nome.

São 

palavras 

da escritora no 

prólogo 

do romance:

[...] 

a morte me há de separar dos meus, e 

que (só 

assim) ainda depois de me haver

reduzido a alheios desenganos, lhes ficarei advertindo o 

que 

lhes convém 
[...].14

Teresa Margarida da Silva e Orta, assim como Horácio, tinha a certeza 

que 

seu

romance sobreviveria à morte e ao tempo.

Era chegado o dia em 

que 

Hemirena, 

princesa 

de Tebas, filha dos reis

Diófanes e Climenéia, iria casar-se com Arnesto, 

príncipe 

da ilha de Delos. Nessa

mesma ilha, seriam festejados os 

Jogos públicos 

e 

para 

assistirem aos dois acon-

tecimentos, vários 

príncipes 

estrangeiros foram à ilha onde estava situado o tem-

pio 

de Apoio e de Diana.

Para a viagem de Hemirena a Delos, foi 

preparada 

uma esquadra, onde

embarcaram Diófanes, Climenéia, a 

própria 

Hemirena e seu irmão Almeno.

Entretanto, ocorre uma 

grande 

tempestade 

que 

desbarata a esquadra e os argo-

linos, aproveitando-se daquela triste situação, tornam cativos todos os sobre-

viventes da tragédia.

Almeno, irmão de Hemirena, morre no combate contra os de Argos.

Diófanes, Climenéia e Hemirena, um 

pouco 

antes de serem aprisionados

pelos 

argolinos, combinam não revelar a sua identidade a ninguém. A 

partir 

daí

têm início as aventuras de Diófanes, Climenéia, Hemirena e Arnesto em 

peregri-

nação à 

pátria.

Diófanes, rei de Tebas, troca o seu nome com o de Antionor,- filósofo e



valido 
do rei Anfiarau; Climenéia, rainha de Tebas, 

passa 

a ser Delmetra, a sábia

mulher 

que 
educa 

pastoras 

e aconselha os 

pais para que 

eduquem seus filhos e fi-

lhas; 
Arnesto, 

príncipe 

de Delos, adota o nome de Albênio, aquele 

que 

institui um

governo numa ilha outrora sem 

governantes 

e sem ordem, e Hemirena, 

princesa

de 
Tebas, 

além de mudar seu nome, veste-se com roupas masculinas 

para 

fugir

do 
amor-paixão 

e 

poder 

andar com maior tranqüilidade, e 

passa 

a chamar-se

Belino.

Após 

passar por 

muitas 

provas, 

os 

quatro 

heróis se encontram e se deixam

reconhecer 

para 

depois seguirem em direção a Tebas, onde são recebidos 

pelo

príncipe Bireno, filho de Diófanes e Climenéia.

Em Tebas, Diófanes faz várias reformas, como acabar com a escravidão.

Arnesto 
e Hemirena 

partem para 

Delos, onde Arnesto recita ao embai-

xador 

da antiga ilha sem rei, lei e fé, máximas de 

governo.

O livro termina com a seguinte lição:

[...] 
sempre é vencedora a verdade, e 

que 

a formosura triunfa, 

quando 

é constante a

virtude.

Após 

a leitura 
de Máximas de virtude e 

formosura 

fica, 

pelo 

menos, uma 

pergunta 

no

ar: 
como 

pôde 
um livro bem construído, com clara idéia do 

jogo 

narrativo e, além

disso, 

com 
um ideário afinado às luzes do século XVIII, ter 

permanecido 

à deriva

das 
histórias 

das literaturas brasileira e 

portuguesa 

durante tanto tempo?

Uma 
das respostas à 

pergunta 

formulada acima 

pode 

ser encontrada nas

sabias 

palavras 
de Rubens Borba de Moraes na Bibliografia brasileira do 

período 

colo-

nial- 

São 
observações do ilustre 

pesquisador:

Matias 
Aires e Teresa Margarida são olhados com desconfiança 

por 

muitos de nossos

historiadores 
de literatura, 

por julgarem que 

suas obras nada têm de brasileiro. Entre-

tanto, 

poucos 

livros como os desses 

paulistas 

representam tão bem a mentalidade dos

ultramarinos, 
desses inadaptados à sociedade 

portuguesa 

do tempo do Absolutismo. 
[...]

Esses 
dois irmãos enriqueceram a literatura luso-brasileira com obras semelhantes, livros

de reação 
contra a cultura e as instituições do seu tempo. São obras tão diferentes dos

cânones 
contemporâneos 

que 

os historiadores 

portugueses 

tiveram 
que 

abrir nos seus

manuais 
um capítulo à 

parte, para 

colocá-los. Os brasileiros acharam mais fácil expulsá-

los 
de nossa literatura.

nas 

páginas 
do texto escrito 

por 

Teresa Margarida uma 

possível 

chave 

para 

o

estudo 

de uma 

provável 

identidade entre letrados luso-brasileiros na Lisboa da

Pnmeira 
metade do século XVIII, como 

pode 

muito bem ser entendida a relação

entre 

Teresa 
Margarida e Alexandre de Gusmão expressa na atribuição da auto-

ria 

a°s 
dois 

amigos e 

por 

intermédio dos 

personagens 

Diófanes/Antionor e Hemi-
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rena/Belino.17 Contudo, todas as 

personagens principais 

de Aventuras de Diófanes

sonham retornar à 

pátria, 

mas não há 

qualquer 

descrição de 

papagaios 

e

bananeiras em suas 

páginas. 

Há sim um sentimento de exílio, de deslocamento,

de não-pertença. As 

personagens 

agem como estrangeiras e Hemirena/Belino leva

ao extremo esta atitude. Hemirena, a estrangeira, o outro visto 

pelos 

homens, é a

mulher 

que 

se veste com roupas 

que 

não lhe são 

próprias para 

fugir aos 

perigos

e tentações do amor-paixão. Hemirena, assim como Climenéia, advoga os 

pre-

ceitos da mulher casta, muda, obediente aos desígnios dos 

pais 

e da sociedade

patriarcal. 

Mas, Hemirena, transformada em Belino, atravessa cidades, salva náu-

fragos da morte, salta 

janelas, participa 

de um mundo 

proibido 

às mulheres: o das

aventuras transcorridas no espaço 

público. 

No entanto, a narradora de Máximas

de virtude e 

formosura 

ou Aventuras de Diófanes, Climenéia e Hemirena não esconde ao

leitor 

que 

Belino é mulher. No livro ou capítulo 5 das edições ou tiragens de 1752,

a história de Belino é recontada, mas onde nos capítulos anteriores apareceria o

nome masculino de Belino, aparece, no capítulo 5, o nome feminino de Hemirena.

Hemirena, a mulher bela e virtuosa 

(de 

virtus), é então claramente confirmada

como aquela 

que 

atravessa cidades e mares, salva náufragos da morte, salta 

janelas

e tem o domínio da 

palavra.

As leitoras e os leitores do romance escrito 

por 

Teresa Margarida da Silva

e Orta descobrem em Hemirena um animus 

que 

habita o interior das mulheres nas

várias épocas transcorridas 

pela 

humanidade: a 

potencialidade 

de viverem a aven-

tura da existência através da experiência e do saber.

Ceila Ferreira Sagné é escritora, douto-

randa da Faculdade de Filosofia, Letras e

Ciências Humanas da USP, terceira

secretária da União Brasileira de Escritores

(UBE/RJ).
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Notas 

sobre a correspondência

do 
bibliotecário de Dom João VI

Jean Mareei Carvalho França

A 7 
de março de 1808, 

por 

volta das dez horas da manhã, os rojões e os repiques

dos 
sinos 

anunciavam, na sede do vice-reino, a chegada da nau 

que 

trazia d. 

João

VI. 
Os nove dias de festas 

que 

recepcionaram o monarca e sua volumosa comi-

üva 
anunciavam 

que 

a cidade do Rio de 

Janeiro, 

a 

partir 

daquela data, nunca

mais 
seria 

a mesma. É verdade 

que, 

desde 1763, 

quando 

o marquês de Pombal

determinou 

a transferência da capital da colônia 

para 

a urbe, o seu 

progresso 

tinha

sido 

notável. 
É verdade também 

que, 

desde então, 

graças 

a uma 

posição 

estraté-

gica 

privilegiada e a uma sucessão de boas administrações, a capital havia consoli-

dado 

a sua supremacia em relação ao restante do 

país. 

Tais avanços, 

porém, 

em

Pouco ou 

quase 

nada haviam alterado a sua aparência de cidade colonial.

Conta-nos 
monsenhor Pizarro, nas suas conhecidas Memórias do Rio de

Janeiro, 

que 
a cidade contava, na época do desembarque, com apenas 50.144

almas 

instaladas 
num espaço físico modesto e com 

pouquíssimos 

recursos. O ofi-

Clal 

da 
Marinha britânica e explorador 

James 

Kingston Tuckey, 

que 

aportou em

s°l° 

carioca 
cinco anos antes da chegada do monarca 

português, 

oferece o se-

guinte 

quadro 
da modesta capital da América 

portuguesa:

A cidade 
do Rio de 

Janeiro 

é inteiramente construída de 

granito, 

o 

qual, juntamente

com 
uma espécie de mármore branco e 

preto, parece 

ser a única 
pedra 

encontrada nes-

sas 

plagas. 
Vista da baía, a cidade não é deselegante. A boa impressão, contudo,

desvanece 
à medida 

que 

nos aproximamos. As ruas, apesar de retas e regulares, são sujas

e estreitas, 
estreitas ao 

ponto 

de o balcão de uma casa 
quase 

se encontrar com o da casa

em frente. As casas, a 

propósito, 

têm comumente dois andares altos e independentes do

térreo. 
Este é ocupado 

por 

uma loja ou 

por 

uma adega, em 

geral, 

muita suja, 
quente 

e

insalubre. 
A escada 

que 

dá acesso aos andares superiores é inclinada e desprovida de

luminosidade. 
O interior revela 

que 

a distribuição dos cômodos não levou em conside-

ração 
nem a livre circulação do ar nem a beleza da 

perspectiva. [...] 

A residência dos
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ricos conta com 

janelas 
envidraçadas, o 

que 
só contribui 

para 

intensificar a luz solar e

tornar o calor insuportável. Na maioria das casas, 

porém, 
as venezianas são de treliça.

Escondidas atrás de tais 

proteções, 
as mulheres, ao entardecer, reúnem-se 

para 
desfru-

tar da brisa, 

que 

nem sempre é muito aromática.1

Esse 

panorama pouco 

lisonjeiro refletia, segundo um outro inglês, o comerciante

John 

Luccock, a 

péssima qualidade 

de vida dos habitantes locais: o comércio era

pouco 

e 

praticava preços 

exorbitantes; o fornecimento de água era 

precário; 

a saiu-

bridade 

pública 

medíocre, e a vida cultural e social inexistente, configurando o

espaço urbano um 

quadro, 

lamentável de imundície, 

pobreza 

e abandono.

Em linhas muito 

gerais, 

foi esse o Rio de 

Janeiro que 

d. 

João 

VI encon-

trou ao desembarcar, um Rio de 

Janeiro 

de contornos mesquinhos e vida bem

pouco 

suntuosa. A chegada do monarca, no entanto, marca um 

ponto 

de inflexão

nesse 

quadro. 

A súbita 

presença 

da corte 

portuguesa, 
em 

pouco 

tempo, lançou as

primeiras 

sementes 

que permitiram 
à cidade, sede da Corte e futuramente do

jovem 

Império, saltar de modesta urbe colonial a 

"Paris 

dos Trópicos", como

ficaria conhecida em meados do século XIX. Atento a esse substantivo desloca-

mento ocorrido nos anos 

joaninos, 

o viajante 

João 

Maurício Rugendas, em 1835,

teceu o seguinte comentário:

E em 1808 

que 

começa realmente a história do Brasil e do Rio de 

Janeiro; 
e se desde

então não houve 

grandes 
acontecimentos, vitórias ou derrocadas sangrentas, suscetíveis

de atrair 

para 
o 

país 

a atenção de observadores superficiais, as modificações 

que 
ocor-

reram no estado intelectual e material da antiga colônia, e 

principalmente 
da capital,

são da mais relevante importância.^

Muitos são os testemunhos disponíveis dessas tais modificações mencionadas 

pelo

arguto observador alemão. A título de exemplo 

podem 

ser citados os relatos de

Jean 

Baptiste Debret, Ferdinand Denis, Spix e Martius, 

John 

Luccock ou as me-

mórias do ativo 

primeiro 

intendente de 

polícia 

da Corte, Paulo Viana. Poucos

desses testemunhos, todavia, são tão espontâneos e curiosos como aquele 

que 

nos

legou o bibliotecário lusitano Luís 

Joaquim 
dos Santos Marrocos. Este discreto

funcionário da administração 

joanina 

desembarcou na cidade em 1811, com a

incumbência de cuidar do 

precioso 

acervo bibliográfico 

que 

deu origem à Biblio-

teca Imperial, em 1814. A 

princípio 

avesso à vida nos trópicos e cioso do seu status

de lisboeta civilizado, Marrocos acabou 

por 

tomar um certo 

gosto pela 

vida local,

gosto que 

o levou, em 1813, a contrair matrimônio com uma brasileira e a ado-

tar o Rio de 

Janeiro 
como local de residência até o ano de sua morte, em 1838.

Durante a 

primeira 

década de sua 

permanência 
em solo carioca 

- 

1811-

1821 o bibliotecário manteve assídua troca de cartas com a sua família em

Lisboa, especialmente com o seu 

pai, 

o também bibliotecário Francisco 

José 

dos
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Partida de S.M. o Príncipe Regente de Portugal 
para 

o Brasil,

27 de novembro de 1807. Gravura de F. Bartellozzi• 
(Acervo 

FBJV)

tantos 

Marrocos. 
Essa correspondência rica em detalhes sobre o rápido 

processo

de 
mudanças 

por que 

então 

passava 

a mais importante e 

próspera 

cidade do 

país,

malgrado 

o fato de ter sido sobejamente utilizada 

por 

muitos de nossos historia-

dores - 

entre 
os 

quais 
Oliveira Lima, Luís Edmundo e, mais recentemente, Maria

B
eatriz 

Nizza 
da Silva 

—, 

lamentavelmente foi editada uma única vez,3 em 1839,

e 
é 

hoje 

quase 
desconhecida tanto do 

público 

leigo 

quanto 

do universitário.

Marrocos, 
é certo, nem de longe tem a capacidade de observação de um

Debret 

ou de um Denis, nem tampouco está 

preocupado 

em compor uma reflexão

S1stemática 

sobre as rápidas transformações no modus vivendi carioca. A volumosa

COrrespondência 

que 

deixou 

- 

a 

qual 

acabou 

por 

lhe 

garantir 

um modesto lugar

na 
história 

pátria 

— 

é uma longa e 

por 

vezes azeda narrativa sobre o seu doloroso

Processo 

de acomodação à vida nos trópicos. Nas 186 cartas 

que 

chegaram até

nos; 

encontramos, 

todavia, entre muitos lamentos sobre a 

penosa 

situação de saúde

ern 

1ue 
se encontrava 

"acho-me 

magro e até falto de forças" e centenas de 

queixas

do 
comportamento 

dos brasileiros 

"a 

gente 

é indigníssima, soberba, vaidosa, liber-

tlna 

, não 
somente uma minuciosa descrição do cotidiano da cidade do Rio de

T

J neiro, 

como ainda um 

panorama, 

repleto de 

pormenores, 

do sem-número de

intrigas 

que povoavam 

a corte 

joanina.

3Tas 
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Cerimômia do bája-mão de d. 

João 

VI, no 

palácio 

de São Cristóvão.

Sketches of 

portuguese 

life, manners, costume and

characters 

(Londres: 

Geo. B. Whittakert,1826). 

(Acervo 

FBN)

A tônica dessas suas cartas é, sem sombra de dúvidas, a antipatia 

pela 

nova

terra e a fidelidade ao espírito colonialista lusitano. Ilustrativo dessa visão é o

comentário 

que 

faz acerca das comemorações 

que 

tiveram lugar na cidade, em

1815, 

quando 

da elevação do Brasil a Reino Unido. Diz o bibliotecário ao 

pai:

Pelas 

gazetas que 

ultimamente remeti a vossa mercê, lhe será constante o brado, 

que

aqui se ouviu, 

pela 
elevação desses estados a reino, incorporando-se 

paralelamente 

aos

de Portugal e Algarve; e as funções 

que 

houveram 

por 
esse motivo. O Senado, 

que 
em

tudo se 

quer 

distinguir, em tudo dá a conhecer 

que 

é o Senado do Brasil; e 

por 

isso fez

a função mais 

porca, que 
eu não esperava ver. Em despique a mesquinhez do Senado,

o corpo do comércio, todo bazófia, reserva 

para 

depois da Páscoa a sua função, alusiva

ao mesmo objeto, e em 

que prometem 

o maior aparato e 

grandeza, 
à imitação das fes-

tas de Reais de Lisboa, 

para 

o 

que já 

se acha atualmente em cofre de depósito mais de

cem contos de réis, finta 

que 

se vai recebendo de todos os negociantes 

para 

aquele fim.

Quanto 

a mim, o extremo também é vicio.^

Esse lusitanismo militante, 

porém, 

ainda 

que 

desagradável 

para 

os nacionalistas

mais ardentes, abre 

para 

o leitor uma vista instrutiva, e 

por 

vezes divertida, do

Rio de 

Janeiro 

dos tempos d'El Rei. É 

possível 

encontrar nas cartas de Marrocos
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um 

pouco 
de tudo: notas sobre a maciça 

presença 

do negro no cotidiano da

cidade 
e sobre o tratamento 

que 

lhes era dispensado, tiradas irônicas acerca da

gradativa europeização dos hábitos e costumes da elite local, insinuações maldosas

sobre 
a corrupção 

que 

reinava entre os 

políticos 

e burocratas 
que 

cercavam o

monarca 

português, 

muitas referências aos 

primeiros 

anos de atividade da

Biblioteca 

Imperial, análises ligeiras dos 

principais 

acontecimentos 
políticos 

e

diplomáticos 

do 

governo 

de d. 

João 

VI, inúmeras observações 

- 

a maioria delas

pouco elogiosas 

- 

sobre 

proeminentes 

figuras do 

período (Silvestre 

Pinheiro, conde

da 
Barca, 

conde de Galveas etc.), notas nada abonatórias sobre a incipiente vida

literária 

nacional, notícias diversas 

(óbitos, 

nascimentos, casamentos, aniversários)

da 
Família 

Real, censuras à conduta dos ingleses e franceses instalados na urbe

(cada vez em maior número), opiniões sobre o crescente espírito independentista

que 
tomava 

conta do Brasil, comentários sobre o enorme crescimento da cidade

ei 
até 

mesmo, detalhadas descrições do clima e do estado sanitário do Rio de

Janeiro no início do século XIX.

A 

propósito 
deste último tema, salta aos olhos a 

persistência 

e a intensidade

c°m 

que 
se faz 

presente 

nas cartas do bibliotecário. Tudo leva a crer 

que 

a exces-

S1va 

preocupação com a sua saúde e a de seus familiares fez com 

que 

Marrocos

se 
tornasse 

um observador mais 

que 

atento das oscilações climáticas da região e

dos 

problemas 

que 

envolviam a higiene 

pública 

carioca. 

Já 

em 1811, 

poucos 

meses

aPos 

o seu desembarque, o lusitano comenta com o 

pai:

Eu tenho curtido um 

grande 

defluxo 
procedido 

do ar infernal desta terra e tenho sofrido

uma 

grande 
hemorragia de sangue 

pelo 

nariz, 

por 

cuja coisa estou temendo os 
grandes

calores 
do verão, 

porque 

hão de me afligir muito.3

^guns 

meses mais tarde, retorna ao assunto tecendo comentários sobre o 

péssimo

estado 

da saúde 

pública 

no Rio de 

Janeiro, 

cidade onde havia

uma 
contínua epidemia de moléstias 

pelos 

vapores crassos e corruptos do terreno e 

pelos

humores 

pestíferos 

da negraria e escravatura 
[...]®

Os 
temores 

de 

que 

esse ar 

pestilento 

da cidade acabasse 

por 

comprometer a sua

frágil 

saúde 

parecem 

extremar-se no início de 1812, 

quando 

toma conhecimento

de 

que os europeus estariam morrendo às 

pencas 

e 

que

só 
na igreja da Misericórdia se enterraram, no ano de 1811, 

para 

cima de trezentas 
pes-

soas, 
naturais de Lisboa!7

O 

medo 

de ser mais um daqueles naturais de Lisboa sepultados numa igreja cario-

Ca 
^eva-o, 

a 

partir 
de então, a controlar de 

perto 

as epidemias 

que grassavam 

entre
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os cariocas e a constantemente transmitir ao 

pai 

uma série de informações rela-

cionadas ao tema 

que 

ia recolhendo aqui e ali. Destarte, ao lado de um 

quase

relatório mensal sobre as doenças 

que 

ameaçavam a vida dos habitantes locais,

encontramos em suas cartas descrições das terapias 

que 

os médicos lhe recomen-

davam, observações sobre a salubridade dos alimentos 

que 

se consumiam na urbe,

notícias sobre os males decorrentes das secas, das ondas de calor e da instabili-

dade climática dos trópicos, notas sobre os inconvenientes advindos dos muitos

pântanos que 

rodeavam a cidade, enfim, um amplo 

panorama 

da higiene 

pública

local, num 

período 

em 

que 

a medicina dava os seus 

primeiros passos 

no 

país 

-

lembremos 

que 

a Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro 

só seria inaugurada

em 1832 e 

que 

a saúde 

pública 

e 

privada 

dos cariocas estava, em larga medida,

entregue aos 

práticos 

e curandeiros.

A vida sanitária da cidade, todavia, é somente um dos muitos aspectos do

cotidiano carioca mais constantes nas cartas de Marrocos. A bem da verdade,

inúmeros são os assuntos aí abordados 

que, 

de tão freqüentes, 

podem 

ser isolados

e terem os seus desdobramentos devidamente mapeados e estudados num 

período

de dez anos. Tal esquadrinhamento, 
já 

realizado em boa 

parte 

dos relatos dos visi-

tantes estrangeiros 
que passaram pela 

cidade durante o reinado tropical de d. 

João

VI, traria, sem dúvida, um contributo importante 

para 

o melhor entendimento de

um 

período 

decisivo da história carioca e do 

país. 

Para 

que 

isso aconteça, 

porém,

é 

preciso que 

as cartas de Marrocos saiam do 

quase 

anonimato em 

que 

se encon-

tram e 

ganhem 

urgentemente uma nova edição.

Jean 

Mareei Carvalho França é Doutor em

Literatura Comparada e autor, entre outros,

de Literatura e sociedade no Rio de 

Janeiro 

oito-

centista e Outras Visões do Rio de 
Janeiro 

colonial.
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A Biblioteca 
Nacional:

um 

convite à leitura

Tânia 

Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira

A ignorância, 
em 

que 

eu me achava das coisas da Pátria, 

fez que 

lançasse mão dos nossos bons autores,

para 
neles me instruir, e 

por 

seu auxílio me tirar da vergonha, 

que 

tal negligência deve causar a todo o

homem 
ingênuo }

P
ara 

se lançar 
mão de bons autores, e neles se instruir, a melhor direção na

C1dade 

do Rio de 

Janeiro 

era a Real Biblioteca. Considerada alfaia 

preciosa 

da

^oroa 

de Portugal, 
conforme registro no 

próprio 

texto dos estatutos de 1821, sua

estrutura 

básica exigia a direção de um mordomo mór, ou ministro secretário de

Estado 

dos Negócios do Reino, com inteira independência de outro ministro 

qual-

quer. Os 
demais empregados tinham os mesmos direitos, 

privilégios 

e foros dos

criados 

da Casa Imperial, tudo visando sua conservação, aumento e esplendor.2

Um 
outro funcionário, o 

prefeito, 

tinha como 

principal 

função cuidar 

para

que a 
Real 

Biblioteca estivesse sempre limpa, manter o ambiente mais organizado

Possível, 
sempre 

para 

atender com atenção, civilidade, e cortesia os freqüentadores.

Deveriam 
os funcionários facilitar a vida dos leitores 

que procuravam 

a

Biblioteca 

para 
se instruir, dando-lhes os livros 

que pediam,

e se lhe 

poderem 
confiar conforme as leis tanto civis como eclesiásticas sobre a leitura

dos 
livros, 

e se alguns dos 
que 

concorrerem à Real Biblioteca faltar ao respeito a tal

casa 
dará conta ao Ministro Diretor sobre este 

ponto. 

Cuidará também o mais 

que 

lhe

for 

possível 
em evitar toda a desordem, e rumor, e assim também zelará 

que 

se não

escreva 
sobre os livros, e 

que 

estes se não manchem, maltratem, ou extraviem.-^

P

a 
lmportante 

biblioteca 

pública 

instalada na cidade do Rio de 

Janeiro 

foi

chamada 

primeiramente 
de Biblioteca Real. Transportada de Lisboa, estabeleceu-

Se 

em 
1811. 

O bibliotecário 

que 

a acompanhou nos 

primeiros 

anos foi 

Joaquim
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dos Santos Marrocos. Foi colocada 

primeiramente 

no 

prédio 

do Hospital do

Carmo e, depois de algumas outras mudanças, inclusive de nome 

- 

Biblioteca

Nacional 

- 

instalou-se definitivamente no atual endereço em 1910. Seu 

patrimônio

original continha obras raríssimas e diversificadas. Os livros 

- 

cerca de sessenta mil

volumes, além de manuscritos, 

gravuras 

e estampas 

— 

foram trazidos de Portugal.

Posteriormente, outras coleções foram incorporadas ao longo do século: diversas

bibliotecas 

particulares, 

como a de Manuel Inácio da Silva Alvarenga, em 1815,

José 

da Costa e Silva, em 1818, e o acervo 

pertencente 

ao Conde da Barca, em

1822. Foram acrescentadas muitas outras coleções ao longo do século XIX.4

Respeitando-se as exigências do Estatuto cuidou-se, também, do conforto do

leitor 

para 

atraí-lo. Sobretudo a 

partir 

de meados do século os 

jornais 

e alma-

naques 

publicados 

no Rio de 

Janeiro passaram 

a exibir com freqüência anúncios

de várias bibliotecas da cidade, 

precisando 

características, horários e 

peculiaridades

do atendimento. Buscavam das mais diversas formas torná-las mais atraentes e

acessíveis aos leitores 

que 

dedicavam longo tempo à tarefa de ler. A antiga

Biblioteca Real, depois Nacional, enviava mensalmente 

para 

a imprensa anúncios

nos 

quais 

citava o número de leitores, a 

quantidade 

de obras lidas e os títulos de

preferência. 

Mais tarde, 

já 

na década de noventa avisava, através de seus reclames

na imprensa, do fornecimento ao freqüentador de 

papel, pena 

e tinta 

para 

se to-

marem apontamentos, incluindo, nos últimos anos do século XIX, a informação

de 

possuir 

iluminação especial de luz elétrica, 

por 

lâmpadas incandescentes, no

expediente entre seis e nove horas da noite.5

Os leitores 

que 

freqüentavam com muita assiduidade a Biblioteca 

podiam

fazê-lo 

por 

motivos diversos: 

preparação 

de lições 

para 

estudantes das escolas e

faculdades do Rio de 

Janeiro, 

leitura de 

periódicos, 

exame de obras raras e de inte-

resse histórico, literatura de viagens, mapas e 

plantas. 

E importante frisar 

que 

o

acervo das bibliotecas 

públicas 

ou 

particulares, 

acessíveis a um número mais signi-

ficativo de leitores, supria temas 

que 

nem sempre eram comuns nas livrarias da

cidade. As bibliotecas cariocas 

potencializavam 

a freqüência de leitores criando

alternativas 

para 

o convívio de seu 

público 

como a criação de salas separadas 

para

leituras, salões de conferências e locais 

para 

outros tipos de eventos, como 

por

exemplo exposições comemorativas, a fim de ampliar a esfera do convívio de seus

associados. As informações nos 

jornais 

colaboravam 

para que 

todos estivessem atua-

lizados e também serviam de convite aos leitores. As bibliotecas do Rio durante o

período 

colonial estavam instaladas em conventos ou associações religiosas. A me-

dida 

que 

aumentava a 

procura, passaram 

a ocupar espaços adaptados às necessi-

dades mais urgentes. Em seguida os leitores 

passaram 

a exigir melhores e mais ade-

quados prédios, 

como viria a acontecer com a Biblioteca Nacional e o Gabinete

Português de Leitura.

Para acolher um 

público que para 

alguns 

parecia 

escasso, vários adminis-

tradores tentaram organizar novos mecanismos de atendimento. A descontinui-
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Biblioteca 

em cons-

trução: 
inaugurada

071 1910, 
a sede

atual 
da Biblioteca

Nacional 

virou 

ponto

de referência 
da

cultura 
brasileira.

g

-Sis

dade 

dessas 
medidas, todavia, dificultou a sistematização de várias 

propostas. 

As

tentativas 

de 

pesquisar 

os hábitos e 

preferências 

dos leitores sofreram um

Pequeno ensaio de 

pesquisa 

organizada 

quanto 

aos hábitos dos freqüentadores.

O 
bibliotecário 

Camilo de Monserrat, na sua 

gestão, 

colocou em 

prática 

uma

forma 

de registro 

que 

se tornou uma ótima forma de retratar o 

quotidiano 

dos

leitores 

da Biblioteca Nacional. Organizados em cadernos de capa dura, regis-

travam, 

diariamente, os nomes das 

pessoas 

e das obras lidas, com minúcias sobre

textos, 

autores 
e 

períodos gastos 

nessas atividades.6 No 

primeiro 

volume encader-

nado 

Monserrat 
registrou:

Por aviso da Secretaria d'Estado dos negócios do Império de 9 de outubro do corrente ano

de 1'833 

[sic] 

foi determinado 
que 

nesta Biblioteca Nacional e Pública se tomasse o nome

das 

pessoas que pedissem 

obras 
para 

ler, e 
que 

ao lado dele se escrevesse o livro, ou livros

que pedissem, que 
se lhe fizesse saber 

que quando 

acabassem de ler, deverão entregar ao

oficial 

que 

lhes deu, 

para pôr 

no assento nota de recebido. 
[Em 

21 de outubro de 1854]7

Examinando 

os registros, 

que 

lamentavelmente foram mantidos 

por 

um breve

Período, 
destacam-se nomes de intelectuais e literatos ao lado de leitores desconhe-

eidos. 

Por 
exemplo, no livro aberto 

para 

o 

período 

de 27 de 

junho 

de 1853 a 30

de 
outubro 

de 1854 está registrado 

que 

Benjamim Constant foi ler Poesias de

Manuel 

Maria de Bocage, em dois volumes.8 O conhecido médico dr. Dias da

Cruz 

solicitou 
VInstituteur 

primaire 

aux Conseils et Directions 

por 

Matter, em um volume

e; 

Posteriormente, números atrasados do 

Jornal 

do Commercio,9 Machado de Assis

também 

pediu 
números atrasados do mesmo 

jornal 

e, em 20 de abril de 1854, leu

História 

de JVapoleão, de Laurent, em um volume.10

Quintino 
Bocaiúva apareceu no dia 6 de novembro 

para 

ler exemplares do

'Mno 

Fluminense 

publicado 

entre 1825 e 1826, e no dia seguinte repetiu a dose,

acrescentando 

também A Malagueta.11 Perdigão Malheiro compareceu em 22 de

novembro 

e solicitou oito obras, em francês e latim, sobre viagens, descobrimentos
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e descrições das índias. No ano seguinte, 

já 

no dia 2 de 

janeiro, 

o mesmo Perdigão

solicitou História abreviada das viagens, 

por 

Laharpe, nono volume, e Bocaiúva, no

mesmo dia, optou 

por 

Memórias diárias de Pernambuco, escritas 

por 

Duarte Coelho de

Albuquerque, 

primeiro 

volume, e o texto Teatro de Antonio 

José. 

No dia 3 de 

janeiro,

Perdigão voltou 

para 

ler História 

geral 

de viagens, 

quarto 

e 14° volumes. Os livros de

viagens eram os francos favoritos em um levantamento a vol d'oiseau. A 

possibili-

dade de se 

prosseguir, 

com sistemática, neste levantamento foi logo 

prejudicada,

pois 

logo se mudou a metodologia dos registros, e novas formas de apurar o

número e a 

preferência 

temática dos leitores foram implantadas.12

Nos anos 1870, tinha-se avolumado na Corte o número de bibliotecas. Se-

gundo 

relatórios dos administradores, ampliavam-se os acervos através da aqui-

sição de novas obras e também aceitavam-se doações. A 

própria 

Biblioteca Na-

cional, as bibliotecas da Faculdade de Medicina, Escola da Marinha, Academia

de Belas-Artes, Imperial Instituto dos Meninos Cegos, Instituto dos Surdos-Mudos,

Mosteiro de São Bento, conventos de Santo Antônio e do Carmo, Biblioteca

Fluminense, Gabinete Português de Leitura, Instituto Histórico e Geográfico

Brasileiro 

procuravam 

adquirir 

publicações 

raras e recentes, em virtude da limi-

tada observância 

pelos 

livreiros e casas tipográficas das exigências ã doação obri-

gatória 

de todos os livros 

publicados 

no 

país.13

Na década de 1870 a Biblioteca Nacional teve um administrador bastante

envolvido com 

questões 

relativas à freqüência de leitores e 

qualidade 

do acervo.

Ramiz Galvão, com formação em medicina, foi indicado 

pelo 

imperador d. Pedro

II 

para 

exercer o cargo de diretor da Biblioteca Nacional, então instalada na rua

do Passeio, 48. De imediato empenhou-se em criar melhores condições 

para 

seu

funcionamento. Em relatório dirigido ao imperador, em 1876, Ramiz descrevia os

trabalhos executados 

para 

tornar a Biblioteca um local adequado aos seus

usuários, cuja freqüência, no curso de 18 meses, atingiu a cifra de 6.425 leitores,

os 

quais 

consultaram um total de 6.923 obras.

Como vê V. Ex., a freqüência do 

público 

a este estabelecimento continua a ficar aquém

do 

que 

deveria ser, atentas às. muitas riquezas 

que possuímos 
em todos os ramos dos

conhecimentos humanos. 

Já 
em relatórios 

passados 
tive a honra de chamar a atenção

do ilustrado 

governo 
imperial 

para 

este fato, e expus com franqueza as causas a 

que 
o

atribuía; me é 

grato 
confessar entretanto 

que 
uma dessas causas tende a desaparecer, e

brevemente não existirá mais, visto 

que 
a deficiência dos catálogos antigos vai desa-

parecendo gradualmente 
com os trabalhos de organização dos novos.14

Aduzia 

que, 

mesmo depois destas modificações, o 

público poderia permanecer

escasso, mas 

julgava que 

a explicação era simples. Primeiro, mesmo 

que 

os catá-

logos fossem aperfeiçoados, não açambarcariam a totalidade do acervo, 

parte 

do

qual 

deveria ainda ser acessado 

por 

velhos e imperfeitos registros e, segundo,



porque o 

pessoal que 

trabalhava na Biblioteca, apesar de trabalhador, não era

suficiente 

para promover 

o melhoramento necessário. Acrescentava, ainda, outro

problema 

que gostaria 

de superar:

o mau local em 

que 
se acha situada, longe do centro da cidade e 

por 

assim dizer no

começo 
de um arrabalde. 

^

Acrescentava 

que 

ouvia sempre observações, 

que 

considerava odiosas, da compa-

ração 
entre a freqüência do 

público 

à Biblioteca Nacional e a outras bibliotecas

da 
capital 

do Império, a outras bibliotecas européias, como também em relação

ao 

público 
freqüentador, considerado sempre como escasso e limitado intelectual-

mente. 

A certa altura registrou:

Ninguém 
ignora 

que 

os estudantes das academias existentes na Corte representam um

pessoal 
numeroso e capaz de influir 

poderosamente 
na estatística de leitura; ora se é

certo 

que 
outras bibliotecas têm a obrigação de 

prestar 
a esse 

pessoal 
os elementos de

que 
ele carece 

para 
o 

preparo 
de suas lições diárias, também é incontestável 

que 

não é

este o fim da 

grande 

Biblioteca Nacional da Corte, assim como não o é da Biblioteca

Nacional 
de Paris, 

que 

não obstante sua imensa superioridade a 

quase 

todos os respeitos,

está longe de competir em freqüência de leitores com a Biblioteca de Santa Genoveva,

a cuja 

porta 

fazem cauda os estudantes da Universidade.1®

Seu 
relatório 

prosseguia 

fazendo uma análise das 

preferências 

de boa 

parte 

do

Público 

pelas 
leituras frívolas, novelas, 

poesias 

ligeiras e 

peças 

escandalosas, no

tagar 

de 
consulta a obras de elevado 

padrão 

científico ou literário, 

que 

compu-

nham 

a maior 

parte 

do acervo da Biblioteca Nacional. No ano do relatório, o total

de 
obras 

doadas espontaneamente 

por 

indivíduos ou 

pelas 

editoras chegou a 855,

contra 

2.536 volumes adquiridos 

por 

compra a B. L. Garnier, D. Charnay, Cruz

Coutinho, 

Charles Porquet e A. Trubner, inclusive revistas, novas coleções, como

a 
Camoneana, 

e a coleção completa dos Documents inédits 

pour 

l'histoire de France,17

As 

preocupações que 

Ramiz Galvão apresentava ao imperador represen-

tavam 

o desejo de melhorar a 

qualidade 

do atendimento, enriquecer o acervo e

tornar 

a Biblioteca moderna e ágil. No entanto, seu sonho aproximou-se da reali-

dade 

quando, 
já 

no 

período 

republicano, no dia 29 de outubro de 1910, a

Biblioteca 

Nacional instalou-se na avenida Rio Branco. O convite à leitura ficou

cada 

vez 
mais agradável.

Tania Bessone é 

professora 

de história na

UERJ e autora de Palácios de destinos: bibliotecas,

homens e limos no Rio de 

Janeiro (1870-1920).
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Uma 

arte 
sem 

juízo!

Denise 

Espírito 
Santo

Sans imagination, 

point 
de compréhension 

possible pour 
l'homme!

Anônimo

c.

!tuada 

entre duas tradições importantes 

para 

a formação da consciência autoral

ao 
l°ngo 

de sucessivos 

períodos 

da 

produção 

literária no 

país, 

a obra do escritor

gaúcho 

Qorpo-Santo1 
representaria uma das fontes mais significativas 

para 

o estu-

do 
de 

uma 
vertente do desvio e da negatividade 

que 

caracterizou o romantismo

brasileiro 

de um modo 

geral, 

mas 

que poderiam 

apontar 

para 

a existência de

Movimentos 

cíclicos na 

produção 

cultural brasileira, 

que 

se valeram da convivên-

Cla 
entre 

temporalidades 
distintas e de formas discursivas 

pertencentes 

a momen-

os 
históricos 

diferentes, 

procedimentos que procuravam 

refletir as contradições do

m°delo 

político-econômico 
adotado no 

país.

A originalidade 
do escritor e a sua singularidade seriam confirmadas a 

par-

tlr 
das 

primeiras 
informações sobre a sua obra no final dos anos 1960, época em

que os 
textos 

de 

Qorpo-Santo passaram 

a ser encenados, revelando dentre outras

c°isas, 

um 
escritor original capaz de subverter os 

padrões 

temáticos e de com-

Posição 
da época, desvencilhando-se do discurso oratório e das recorrentes

redondilhas" 

que 

marcaram a 

produção 

literária do século XIX no 

país.

Herdeiro 
direto de uma rica tradição 

que possui 

suas origens na lírica 

popu-

lar 

brasileira, 

que 

data desde a invenção de Gregório de Matos, este último,

Mestre 

na arte do improviso e nas dramatizações trovadorescas 

que 

elegeu a sátira

como 

forma 

poética 

da sociedade colonial, 

Qorpo-Santo 
resulta de uma combi-

nação 

não 
menos surpreendente, 

porque 

marcado 

pela 

confluência de dois tem-

P°s históricos 

distintos: a herança seiscentista barroca e a 

poesia 

moderna.

A fortuna 
crítica do autor costuma considerá-lo como um 

precursor, pelo

Menos 

do 

ponto 
de vista histórico, de um tipo de teatro 

que 

só apareceria três

°~rP"Santo. 
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décadas depois através dos textos do francês Alfred 

Jarry 
e 

posteriormente, 

na 

pro-

dução 

poética 

de autores como Apollinaire, Aragon e Hugo Bali, integrantes dos

movimentos dadá e surrealista.

O seu reconhecimento tardio, 

quase 
cem anos separam a impressão dos

fascículos da Enciclopédia da descoberta desses volumes em Porto Alegre, tem

ligação sobretudo com a vida 

''atabalhoada" 

que 

o autor 

passou 

na 

província

gaúcha 

de meados do século XIX, e também das acusações de insanidade men-

tal, 

que 

contribuíram decisivamente 

para 

o seu isolamento 
e exclusão social. Essa

experiência de vida traumática refletiu-se em sua obra, 

possibilitando-lhe 
o exer-

cício livre 

que 

haveria de repercutir no aparecimento de um texto 

profeticamente

nonsense, satírico e na contramão de tudo o 

que já 

se ouvira falar nos círculos letra-

dos do 

país 

em termos de 

poesia 

e teatro.

Mas caberia a 

pergunta: que 

razões tornaram o nosso autor uma espécie

de vate às avessas do romantismo brasileiro e 

quais 

foram as fontes 

que 

lhe

emprestaram os elementos e a estrutura 

que 

caracterizam a sua obra? Num

primeiro 

momento, 

poderíamos 
supor 

que 

a singularidade de 

Qorpo-Santo 
exis-

tiu em função de uma convivência inusitada de opostos e contraditórios, a saber,

o mundo imaginabilis dos seiscentos e a revelação das novas exigências de 

padrões

comportamentais, das descobertas científicas 

que 

moviam o século sob o emblema

da modernidade. Em meio à escassez intelectual típica da 

província, 
do conser-

vadorismo reinante, as atividades do mestre-escola só encontraram forte oposição

contra as suas extravagantes idéias, e o escárnio 

pôs 

à 

prova 

a frágil imunidade

emocional do nosso autor, 

que 

haveria de morrer no mais completo abandono e

esquecimento em 1883.

Foi 

pensando 

nesta 

questão 

sobre a 

presença 

de categorias temporais dis-

tintas 

que passei 

a considerar a obra de 

Qorpo-Santo, 
um dos autores mais

curiosos 

que 

o Brasil 

já possuiu. 

No entanto, longe de 

querer 

sublinhar apenas

superficialmente os aspectos de sua obra 

que 

se distanciaram de boa 

parte 

da 

pro-

dução literária do 

período, 

seria importante destacar alguns 

pontos 

de contato

com duas tradições 

que 

seriam formadoras da consciência autoral da nossa litera-

tura em momentos distintos: a 

primeira 

reúne as três correntes 

principais que 

for-

maram o sistema literário nacional, a saber: o neoclassicismo, a ilustração e o

arcadismo. De todas essas correntes, a 

que 

melhor traduziu-se na obra de 

Qorpo-

Santo talvez tenha sido a vertente seiscentista do barroco, com a 

predominância

dos arquétipos remanescentes de uma cultura medieval, na superposição de 

gêne-

ros e estilos literários distintos, nas inventivas combinações entre linguagem e ima-

gem, 

na veneração de um mundo imaginabilis de celebração ao desgoverno, sendo

este último 

paradigmático para 

a compreensão de uma 

poética que 

não cansou

de recorrer aos 

gêneros 

cômicos, à sátira e à 

paródia 

como uma forma de sub-

verter as formas discursivas dominantes.
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No 
Brasil, 

o barroco teve sua entrada 

pela 

Bahia através dos 

jesuítas 

da

t ontia-Reforma 

no século XVI. Estaria identificado na obra de três autores dessa

vertente 

que 
formariam 

as vozes de uma tradição 

que 

haveria de estender os seus

domínios 

para 
os séculos 

posteriores: 

Gregório de Matos, Antonio Vieira e Botelho

de 
Olh 

eira. 
Encontraremos 

referências desses autores mais de uma vez nos volu-

mes 
da 

"Enciclopédia" 

de 

Qorpo-Santo, 

o 

que já 

indicaria o domínio de um

rePertório 

que poderia 
incluir clássicos como Vieira e Botelho, além da 

poesia

satírica 

do 

poeta 
baiano.

De 
outro lado, não 

podemos 

deixar de considerar os elementos de uma

Poética 
moderna 

que 

deixariam impressas na escrita de 

Qorpo-Santo, 

a 

pesquisa

Pela experimentação 

com a linguagem, e como 

ganharia 

força na sua obra a

experiência 

do choque, 

que 

transformou-se numa espécie de leitmotiv da arte no

século 

XX. 
Uma literatura da experiência 

que 

creditou ao choque uma função

das 

mais 
importantes 

para 

a consolidação de uma nova 

poética 

teve o seu exem-

Plar mais 
raro 

na 

poesia 

de Baudelaire, 

que 

utilizou o choque no centro do seu

trabalho 

artístico 
e como abertura 

para 

o resgate de uma experiência:

O estranhamento 
conferido aos objetos mais comuns, 

para 

fazê-los escapar da experiên-

cia 
vulgar, 

tornou-se desta forma, a característica de um 

projeto poético que 

visava

realizar 

o inexperimentável, 
o novo lugar comum, a nova' experiência da humanidade."^

Qorpo-Santo 
foi um escritor com raro talento 

para 

a imaginação. Senhor de uma

grafomania" 

obsessiva, seus textos eram criados de uma maneira 

quase 

febril,

muitos 

dos 

quais 
num 

pequeno 

espaço de horas, e isto explicaria o seu maior

ernPreendimento: 

o estabelecimento de uma tipografia 

particular, 

responsável 

pela

lrrtpressão 

dos nove fascículos de sua coleção, de onde saíram do 

prelo peças

teatrais, 

poesia, 
artigos 

gerais, 

fragmentos autobiográficos, sátiras e 

pensamentos

ersos 

que 
formariam 

o conteúdo da Enciclopédia ou seis meses de uma enfermidade.

Esses 

volumes 

raros só foram descobertos 

quase 

cem anos após a 

primeira 

e única

edição 

do 
autor, 

embora 

já 

tivéssemos notícias sobre algumas 

passagens 

de sua con-

trovertida 

obra através de artigos 

publicados 

nos 

jornais gaúchos 

dos anos 1920.3

Vilancicos 

barrocos

Ema 

forma 

de examinarmos na obra de 

Qorpo-Santo 

a herança barroca será

atra\ 

és 
do 

estudo dos vilancicos, forma 

poético-musical 

originária dos séculos XVII

6 

^ 
Eli, 

que 
tiveram o seu apogeu na Espanha e em Portugal. Sendo uma espé-

Cle 

de 
drama 

composto de narrativa e música, apresentava-se acompanhado de

Um 

mstrumento 

de cordas semelhante ao alaúde denominado como 

"vihuela", 

de

0ngem 

árabe, 
e 

posteriormente pela guitarra (já 

em 1300 citada como 

guitarra
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sarracênica).4 Os vilancicos utilizavam ainda o triângulo e as castanholas nos acom-

panhamentos, 

o 

que 

nos faz lembrar de algumas das cenas de 

Qorpo-Santo, 

onde

o autor sugere nas rubricas do texto a utilização desses instrumentos durante os

entreatos musicais. Originariamente, o vilancico era uma forma cantada composta

de dois a 

quatro 

versos, 

que 

alimentou a 

poesia 

dos trovadores dos reinos 

penin-

sulares 

por 

centenas de anos. Esta forma descreve uma composição singela e

povoada 

de 

personagens 

míticos, como será o caso dos 

pastores, 

boiadeiros, 

gente

do campo, vilões etc.

Da aliança entre o verso e a música 

popular 

nasceram variadas formas

espetaculares 
que 

"passando 

de composição artística 

profana, para 

obras de exal-

tação religiosa", multiplicaram-se nas literaturas ibéricas e fortificaram as criações

baseadas em ritmos e melodias 

populares. 

Foi durante o século do barroco 

que 

se

verificou o apogeu e 

grande 

florescimento dos vilancicos religiosos e não seria incor-

reto identificar algumas ramificações 

já 

transformadas no cancioneiro 

popular, 

no

repertório dos artistas anônimos e das companhias itinerantes de circo-teatro no

Brasil.

Exemplos de vilancicos religiosos, onde a recorrência à métrica 

popular

abusa do uso de diminutivos, vão aparecer no repertório dos artistas anônimos

que 

fizeram a tradição dos espetáculos 
populares 

no Brasil e 

que 

apontariam 

para

uma característica especial dessa forma 

poética, que 

dentre outras coisas, 

possuía

a função de transmissão de uma cultura oral onde a memória seria facilitada 

pelas

estrofes curtas e de aspecto singelo:

Muito 

quero 

àquele Minino,

que 

dizem 
que 

vai 

por 

três,

pois 

o vejo tão bonitinho,

e tão 
garridinho,

e tão ternozinho,

e tão airosinho...

Ai, amor, em 
que 

te 

pês,

em 

que 

te 
pês...3

A estrutura de formas dramáticas do barroco espanhol estará 

presente 

também

em alguns exemplares da lírica setecentista brasileira, especialmente na obra de

um autor conhecido como o Sapateiro Silva, 

que 

representou uma importante

referência 

para 

os 

poetas 

do romantismo no Brasil, dentre os 

quais 

Bernardo

Guimarães, 

que 

recolheu as suas décimas e 

glosas 

humorísticas 

para 

inspirar-se

numa 

poesia 

de natureza 

"pantagruélica"6 

que 

ampliava o efeito surpresa através
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do 
choque 

com a linguagem, 

que 

ele buscou em 

poemas 

como 

"À 

saia balão",

Dilúvio 

do 

papel" 
e 

uO 

nariz 

perante 

os 

poetas", 

recursos considerados até então

meditos 

para 
os 

padrões 
românticos. Na 

poesia 

do Sapateiro Silva, 

já 

se observa

essa 
vertente 

do absurdo 

que 

mais tarde se tornaria uma fonte 

predominante para

a 

produção 

poética 
de um Oswald de Andrade, 

por 

exemplo.

Sábado 
fez 

Quinta-feira,

Domingo 
fez três semanas,

Que pariu 
a 

porca 
um burro,

Mas 
com vinte e cinco mamas'

Em 
alguns 

poemas 
de 

Qorpo-Santo, 

encontraríamos os resíduos da mesma estru-

tura 

de 

quatro 
versos combinados, como neste 

poema 

em 

que 

as etapas de cresci-

mento 

de um menino mascaram o desdobramento autobiográfico do autor:

Um menino

Ele 
era 

- 

pequenino

Como 
um ratino.

Fez-lhe 
Deus 

grande,

Como 
um 

gigante!

Sempre 
a crescer,

Veio 
a escrever;

Sempre 
a estudar,

^ eio a ensinar!®

Outros 

dois 
exemplos de vilancicos 

podem 

ser encontrados a seguir. O 

primeiro

exemplar, 

de autoria anônima, confirma uma composição a duas vozes 

que 

vai

aParecer 

em 

Qorpo-Santo, 

na forma de um antropomorfismo 

que 

se descortina

n° 

poema 

"Conversação 

com um balaio":

C. Castelhano 
dicen 

que 

es este Nino soberano?

P- 
Castelhano, 

castelhano, o minino é Português...

P- 
Com 

tal excesso de Amor,

quem, 
senão Português fôra?...

Covardia, 
covardia

dizeis 
bem, façamos festa.^

Balaio: 
Ó homem! Tu não sabes

Que 
a vingança do sábio

E sempre 
o silêncio?
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Homem: Pois eu falo, Balaio?

Balaio: Não; mas escreves.

Homem: E eu faço bulha?

Balaio: Não; mas barulhas...

Homem: Escrevendo faço bulha?

Balaio: Não; 

guardas 

silêncio!

Logo: Motivo não é escrever

Para sábio eu não ser!

Se não 

- 

sábio, sou 
poeta,

O Balaio, ó 

pateta!

Mundo imaginabilis

Entre o mundo imaginabilis dos seiscentos e a crise da experiência na 

poesia 

moder-

na, situaria a obra de 

QS. 

Mas, 

para 

entendermos o 

processo 

de expansão e

declínio do estatuto da imaginação na arte do Ocidente, seria 

preciso 

recorrer à

história como fonte 

para 

a fixação de um momento inaugural: o instante em 

que

constituíram-se as bases de um 

pensamento 

menos imaginativo e mais racional.

Um exemplo desse declínio do mundus imaginabilis seria encontrado nos 

processos

de feitiçaria durante o Renascimento na Europa, 

quando 

foram abrandadas as

perseguições 

contra os indiciados nos 

processos 

da Inquisição. O estudo de Peter

Burcke sobre a cultura 

popular 

na Idade Moderna na Europa10 nos dá notícias

sobre as causas desse fenômeno: uma vez 

que 

os 

processos 

de feitiçaria 

perderam

a sua razão de ser e a nova ciência 

passou 

a ver aceitos 

pela 

sociedade os seus

postulados 

e suas doutrinas, 

quando 

as descobertas científicas trouxeram à luz

uma nova era de 

progresso 

tecnológico, verificou-se uma separação entre o mundo

físico e o mundo intermediário; o aparelho mítico e divinatório tornou-se supér-

fluo e isso só veio a fortalecer ainda mais a separação entre ciência e experiência.

O sentido da experiência como um sustentáculo 

para 

o conhecimento 
perdia 

a

sua referência e a imaginação haveria de ficar restrita ao contexto da sabedoria

do homem do 

povo 

e da cultura 

popular.

Giorgio Angambem, filósofo italiano e autor de um belo estudo sobre a

experiência,11 localizou na obra de Montaigne os sinais de uma experiência em

estágio de transformação, afirmando 

que 

o filósofo francês teria representado o

último exemplar da cultura européia 

que 

se apoiava sobre a experiência. Ao 

pro-

mover essa separação entre a experiência e a ciência, um novo estatuto estaria

sendo criado 

para 

ambas as categorias, 

já que, 

tornando-se autônoma em relação



a 
religião, 

a ciência moderna 

promoveu 

uma revolução contra a Autoridade da.

Igreja 

e o dogma 
do verbo divino 

(Vargumentwn 

ex re 

— 

1'argumentum ex verbo):

Na 
Antigüidade 

tardia e na Idade Média esta união inefável entre inteligível e sensível,

entre 
corpóreo 

e incorpóreo, entre divino e humano tem 

por 

mediador universal um

pneuma', um espírito.^

^ imaginação 

foi expulsa da esfera do conhecimento 

por 

sua natureza diáfana:

longe 

de ser 

qualquer 
coisa irreal, o mundo imaginabilis tem sua 

própria 

e real 

pie-

nitude 

entre 
o mundo sensível e o mundo inteligível". A expulsão da imaginação

dos 
limites 

da experiência 
deixa uma sombra sobre esta última, 

pois 

desejo e ima-

gmação formavam 

um todo indivisível desde a Antigüidade até a Idade Média.

Mas 
a 

dissolução 
do estatuto da imaginação nas formas de conhecimento fez 

pre-

dominar 

um 
modelo 

de revolta e contestação 

que 

nutriu 

parte 

do 

projeto 

estético

da 
modernidade.

A expressão 
hegeliana 

"ciência 

da experiência da consciência" seria um

corolário 

desta 
autonomia da arte e da ciência na esfera da realeza e do clero,

^graficando 

que 
a consciência é o caminho 

para 

a ciência; uma experiência 

que

Ja traz 
em 

si a ciência. Enquanto 

que 

em Hegel a consciência tem uma estrutura

dialética, 

ela não se deixa 

possuir 

como um todo. No caso da dialética contem-

P°ranea, 

que 
estendeu seus domínios muito mais além 

que 

o sistema hegeliano,

se 
verifica 

na concepção de uma experiência marcada 

pela 

negatividade, 

que

escaPa 

à apropriação. 
Desta forma, o tratamento da experiência no campo das

artes 

nunca 
mais seria o mesmo, conforme veremos na arte moderna e teriam as

SUas 

implicações 

sob a atmosfera da desconstrução e negatividade.

0 
teatro

^ara 

Urn 
levantamento 

da vida cultural na 

província 

de Porto Alegre na época de

Qorpo-Santo, 

nos valemos de algumas fontes históricas sobre as 

primeiras 

constru-

Çoes 
destinadas 

a abrigar o 

pequeno 

número de récitas teatrais 

que 

a cidade con-

Seguia 

reunir 

periodicamente. 
No estudo de Lothar Hessel e Georges Raeders

obre 

o teatro 
no Brasil, encontraremos uma 

passagem 

onde se discutem as ativi-

dades 

cênicas 
na 

província 

do Rio Grande do Sul: 

"Em 

Porto Alegre, antes

mesmo 

da 
construção da Casa da Ópera em 1794, 

já 

se desenvolviam atividades

Cenicas".!3 

Aconteciam representações mensais na 

praça 

da Alfândega, com dife-

entes 

autos 
e danças dos bugres. Esses autos se baseavam em episódios da história

a§rada, 

de modo 

que 

os 

personagens 

bíblicos eram figuras obrigatórias nas 

peças,

nas 

^uais apareciam 
também tipos cômicos tais como o 

"caixeiro 

da venda, o cria-

d° 

palermo, 
o namorado taful".14
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I) \ 
^ m

i

Montagem de As relações naturais/ de 
Qorpo-Santo, 

com o

Grupo de Teatro de Bonecos Giramundo, dirigida 
por 

Álvaro

Apocalypse. 
(Acervo 

FUNARTE)

Existiu também em Porto Alegre um cronista muito 

popular, 

contemporâ-

neo de 

Qorpo-Santo, que 

se chamava Antonio Alvares Pereira Coruja, alvo de

inúmeras sátiras 

publicadas pelo 

autor em sua 

"Enciclopédia". 

Coruja, como era

conhecido, revelava em suas crônicas a existência das 

primeiras 

casas de espetá-

culos e um 

pouco 

do seu funcionamento:

O nome Beco da Opera data de 1804 ou 
pouco 

depois, 

quando governava 

Paulo 
José

da Silva Gama, 

pois quem 

freqüentava esse comprido armazém denominado teatro...

havia de ler no alto do 

proscênio, 

acima do 

pano 

de boca... o seguinte: 

'Magnífico 

teatro

se levanta... / Ao muito ilustre e 

preclaro 

Gama'.^5

Entre assistir aos espetáculos da Casa de Opera, o 

povo preferia 

na verdade 

"acor-

rer a dois 

pavilhões 

conhecidos 

por 

Casas de Teatro, um na 

praça 

da 

Quitanda

(Alfândega) 

e outro no largo da Forca 

(Harmonia), 

funcionando aos domingos e
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C^as 

descanso",16 

já 

indicando a forte 

presença 

de espetáculos exibidos nos

espaços 

públicos 
que 

deveriam contar com 

grande participação popular. 

A 

partir

de 
4 

de 
agosto 

de 1797, data em 

que 

as apresentações mensais de duas óperas

ovas 
e dois 

entremeses 
na Casa da Ópera 

passaram 

a se tornar freqüentes, regis-

-se 

um 

primeiro 
florescimento dramático na cidade. Em 1805 se iniciam novas

atividades 

dramáticas 
a cargo do sacerdote 

português padre 

Amaro de Sousa

Machado. 

Ele criou um 

grupo 

de cômicos liderados 

por 

d. Maria Benedita de

Queirós 
Montenegro 

e, segundo rezava o contrato, 

"os 

atores deviam assistir a

todos 

os 
ensaios; 

receber distintamente todos os 

papéis que 

se lhes dessem 

para

representar '. 

Em 1825, o testamento do 

padre 

Amaro declara 

que 

as enchentes

ao 
destruírem 

o seu teatro, impediam 

que 

uma 

"pequena 

companhia de cômicos

da 
cidade 

e da corte do Rio de 

Janeiro, 

unida de muitas 

pretensões, 

viesse a se

apresentar 

lá".17

Essas 
informações 

nos 

permitiriam 

conhecer o ambiente social e cultural de

P°rto 

Alegre 
em meados do século XIX; 

por 

outro lado, nos indicaria também a

existência 

de vínculos com a 

"rotina" 

dos espetáculos e eventos culturais aconte-

Cld°s 

na 
cidade 

com fonte, mesmo 

que 

sutil 

para 

o 

projeto 

literário de 

Qorpo-

Santo.

As 
influências 

das ruas e do teatro 

popular

o

ra 
a 

presença das inúmeras companhias de circo, 

que 

fizeram das 

praças 

e

esPaços 

públicos da cidade o seu 

palco para 

a disseminação de espetáculos de varie-

dades, 

melodramas, 
números acrobáticos e 

pantomimas, que 

sustenta a nossa

P°tese sobre 
as fontes 

que 

teriam fornecido a 

Qorpo-Santo, 

alguns dos elemen-

tos 

dramáticos 

para 

a criação das suas comédias, antecipando o 

que 

mais tarde se

convencionaria 

chamar de teatro do absurdo. Dirigida na maioria das vezes 

por

11Tugrantes 

espanhóis, italianos e 

poloneses (lembremos 

a crescente imigração 

que

haveria 

de se instalar na região do sul do 

país 

entre a segunda metade do século

Xix 

,
" 

^ 
ate 

as 

primeiras 
décadas do século XX), essas companhias seriam mais tarde

^entificadas 

como as 

pioneiras 

neste tipo de espetáculo no Brasil, agremiações

c°rrio 

o Circo dos Cavalinhos, Circo Carlos Kist e a Cia. Dramática Provincial,

tQdas 

pertencentes ao mesmo 

período, 

isto é, 1855.18

No teatro São Pedro 

"conjuntos 

amadores da cidade, cômicos represen-

tantes 

em 
trânsito se exibiam realizando medíocres divertimentos 

populares 

com

^üe brindavam 

a bisonha capital da 

província."19 

Mas, nem só de espetáculos ao

£ir 1" 

¦

vre 
vivia a 

pacata 

cidade 

gaúcha. 

Temos notícias de um repertório 

que pode-

ria 

incluir 

montagens de Shakespeare, como Othelo, às comédias de França 

Júnior

c°nao 

Amor 
com amor se 

paga, que 

seria representada em 1871 no Ginásio do

C 

'

omercio, 

além de comédias de Martins Pena como 0 noviço.
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Características do teatro de 
QS

As 

gags 

fazem 

parte 

de um repertório de situações dramáticas bastante recorrente

nas 

peças 

de 

Qorpo-Santo 

e de um modo 

geral 

sobreviveriam em boa 

parte 

dos

autores identificados com uma vertente do teatro do absurdo, como Ionesco e

Beckett. No caso de 

Qorpo-Santo, 

uma das mais divertidas diz respeito à cena do

chapéu onde normalmente se desenvolve desta maneira: dois 

personagens 

- 

um

homem e uma mulher. O marido 

procura 

escapar das acusações da esposa e

pensa 

em fugir, sendo impedido 

por 

ela, 

que 

avança e retira alguma 

peça 

do seu

vestuário; em 

geral, 

é a . casaca ou a sobrecasaca e, no fim, o chapéu 

(esse 

ele-

mento reproduz formas estranhas e bizarras). No texto As relações naturais, existe

uma cena desse tipo onde veremos a recorrência às 

peripécias 

típicas dos come-

diantes 

populares, 

causando 

grande 

efeito cômico:

Consoladora: Ah! 

(levantando-se:) 
Sim: 

quer 

ir! Pois vá; mas há de ir sem casaca!

(Avança-se 
a ele e tira-lhe a casaca; ficando ele de sobrecasaca.)

Impertinente: Ah! Ainda deixa-me a sobrecasaca! Pois irei com ela 
(Faz 

uma cortesia 
a

ela e 

quer 

sair.)

Consoladora: Sim! Ficou ainda vestido! Pois há de ir sem chapéu. 

(Avança-se 
a ele 

para

o tirar; e depois de alguns saltos, consegue fazê-lo; fica-lhe um boné de forma 

pirami-

dal. Olha e diz:) Este homem é o diabo! Tiro-lhe as calças... 
(Vai 

dirigir-se 

para 

tal fim;

ele agarra com uma mão em cada 

perna; 
e sai aos 

pulos 

dizendo:) Se és 

planeta, 
eu sou

cometa!^

Outro tipo de 

gag 

será a do criado trapalhão 

que pratica 

a ação de desarrumação

enquanto diz o contrário:

Inesperto 
(criado): 

Por mais 

que 

arrume 

(atirando 
com uma bota 

para 

um lado; com

um livro 

para 

outro; com uma bandeja no chão; com um espanador 

para 

um canto; 
e

assim com tudo o mais 

que 

se achava arrumado), sempre encontro esta sala, este 

quarto,

ou como 

quiserem 

chamar... câmara, dormitório ou não sei 

que 

mais 

- 

desarrumado!...

Ou hei de deixar de ser criado desta casa, ou as cousas hão de conservar-se nos lugares

em 

que 

eu arrumo!

A música como um suporte 

para 

a comédia ligeira, bastante característico das

burletas e 

peças 

do século XIX de origem francesa, 

principalmente 

as 

que

chegavam à 

província 

através de companhias visitantes do Rio de 

Janeiro,

poderão 

ser vistas em textos como As relações naturais', Mateus e Mateusa\ Hoje sou um,

amanhã outro. A música 

passou 

a fornecer um suporte indispensável 

para 

as comé-

dias de 

Qorpo-Santo, 

dela se extraindo a comicidade e o efeito absurdo baseados

no seu teatro. Nesta 

passagem 

do texto Um assovio, existe uma cena desse tipo, com
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a 
musica 

preparando o desfecho cômico da cena. Em meio à confusão 

geral 

entre

os 

peisonagens, 
note-se 

que 

de 

pancadarias 

e tropeções a cena 

já 

se nutriu bas-

ante, 

um 
último 

personagem pede 

licença ao 

público para 

tocar uma das suas

mais 
estimáveis 

composições. 
Todos, em silêncio, aguardam o momento tão

solene, 

até 

que 
o músico enganador extrai um 

pequeno 

silvo de sua flautinha e

termina 

a 

peça 
com um FI

O recurso 
ao bizarro, nonsense e caricatural, como nas cenas em 

que partes

corpo 

dos 

personagens 
se 

quebram, 

racham, são arrancadas com fúria, sem-

Ple em 
situações 

de briga, duelos, disputas, como no caso da 

peça 

Mateus e

Mateusa. 

Mateusa, 
a velhinha octogenária e esposa de Mateus, atira contra o

marido 

os 

pesados 
livros 

que 

são o Código criminal, A Constituição do Império:

Mateus: 

(gritando:) 
Ai! Cuidado 

quando 

atirar, Sra. D. Mateusa! Não continuo a aceitar

seus 

presentes, se com eles me 

quiser quebrar 
o nariz! 

(Apalpa 
este e diz:) Não 

partiu,

nao 

quebrou, 
não entortou! 

(E 
como o nariz tem 

parte 
de cera, fica com ele assaz

torto...)

Ou 

na 
cena 

em 

que 

o criado Gabriel aproveita do descuido de seu 

patrão para

e 
tirar 

um 

pedaço 
do nariz enquanto este dormia, 

para 

a seguir dar enredo a

tema 

constante 
nas 

peças 

do 

QS, 

isto é, a 

gravidez 

masculina, 

que 

vai apare-

Cei 

em 
algumas 

cenas realmente antológicas do seu teatro:

Fernando 

chama:) Gabriel, Gabriel, 

que 

diabo estás fazendo nesse fogão, em 

que 

estás

pregado há mais de duas horas! 

Querem 
ver 

que 

estás a roer os tijolos, 

julgando 

serem

de 

goiabada! 
Cruzes! Cruzes! 

Que gastrônomo! 

É capaz... 

já 

estou com medo! É capaz

de roer 
até a minha casaca velha. 

(Pegando 
de repente no nariz, tira um 

pedaço; 

olha

e 

grita: j Oh! Diabo! Até 

já 

me roeu um 

pedaço 

do nariz, 

quando 
eu ontem dormia!

Gabriel! 
Gabriel!

Gabriel 

(aparecendo:) 
Ora, 

graças 

a Deus e a meu amo! 

- 

já que 

com o diabo cortei de

todo 
as minhas relações. 

(Apalpando 
e levantando a barriga:) Tenho esta 

pança 

mais

pequena 
que 

a de um 

jumento, 
ou de um boi lavrador...

Fernando 

(à parte:) 

Estou otimamente servido de criado e companheiro! Não tenho,

smto 
- 

um 

guindaste para 

lhe suspender a 

pança... 

Tu és o diabo em figura de bicho.

(Batendo-lhe na 

pança.)

Gabriel: 
Ai! Não me fures, 

que 

eu tenho um filho de seis meses arranjado 

pela 
Sra. D.

Luduvina, 
aquela célebre 

parteira que 
o Sr. Meu amo melhor 

que 
eu conhece... visto

que passou 
as mais apreciáveis noites com... ou... etc. etc.

Fernando 

(batendo-lhe 
na boca:) O diabo! Não descubras esse segredo!

Senão, 
são capazes os amigos dela de me 

porem 

na cadeia!
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A 

poesia 

de 
QS

Poderíamos compor um 

quadro 

de referências 

para 

a 

poesia 

do 

Qorpo-Santo,

buscando em autores como Bernardo Guimarães, Sousândrade e Luis Guimarães

Júnior 

as fontes 

para 

uma composição humorística, onde o recurso ao nonsense 

pos-

sui a função de subversão das formas discursivas dominantes. Outra 

questão 

inte-

ressante seria observar na trajetória literária brasileira a 

presença 

dessa norma do

desvio e da negatividade migrando 

para 

outras épocas, nos fazendo especular

como tem sido esta vertente uma constante 

junto 

aos nossos autores. Os 

pçemas

de natureza bestialógica formaram uma tradição à 

parte 

no romantismo, mas

estendeu o seu 

jogo 

inventivo 

para 

outros 

períodos 

como será o caso do sim-

bolismo, através de um 

poeta 

como Augusto dos Anjos. 

"O 

morcego", 

poema 

de

sua autoria, 

já 

indicaria uma estética onde o aspecto crepuscular 

ganha projeção:

O morcego

Meia-noite. Ao meu 

quarto 

me recolho,

Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede:

Na bruta ardência orgânica da sede,

Morde-me a 

goela 

ígneo e escaldante molho...

... A Consciência Humana é este morcego!

Por mais 

que 

a 

gente 

faça, à noite, ele entra

Imperceptivelmente em nosso 

quarto!^1

No volume 

publicado 

recentemente 

pela 

Contra Capa Livraria 

(2000), que 

reuniu

as 

poesias 

de 

Qorpo-Santo, 

encontraremos uma coleção de 

poemas 

dedicados aos

bichos, dentre os 

quais 

"O 

morcego", 

que 

a seguir transcrevemos:

Um morcego 

queria

Ver 

- 

se em casa entrava,

Por 

janela 

— 

que 

eu estava

Negras asas batia...

... Para longe foi, voou

Ou seu corpo atirou;

Livre-me 

o diabo

Do 

endemoniado!^

Ou então, nesta 

passagem 

onde os objetos 

ganham 

voz numa espécie de antropo-

morfismo, aliás bastante freqüente em sua obra:
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Descansei 

a 

pena 
e o som da caneta ao largá-la, foi 

- 

tem razão!

Acendi 
hoje 

20 de Maio de 1864 um fósforo 

— 

em minha 

própria 

língua! Como 

podem 

supor

que 
friccionei-o 

na língua carnal, acrescentarei 

que 

a lixa ou objeto em 

que 
o fiz 

- 

estava

relacionado 

com a língua. Ficam assim 

pois 

entendendo algum outro fato 

que 

lhes 

pareça

absurdo; 
impossível 

ou despropósito & 

que 

é 

por 

relações espirituais ou 
puramente 

espiritual.

^este 

belo 

poema 
de Augusto dos Anjos, um recurso ao nonsense, 

quando 

o sujeito

lnaPlora 

para 
ser 

partido 
ao meio:

Budismo 

moderno

Tome, 
Dr., esta tesoura, e... corte

Minha 
singularíssima 

pessoa.

Que 
importa 

a mim 

que 
a bicharia roa

Todo 
o meu coração, depois da morte?!...

Antropomorfismo 

também iremos encontrar nos 

poemas 

de Augusto dos Anjos,

como 

este 
intitulado 

"Mistérios 

de um fósforo":

Pego 
de um fósforo. Olho-o. Olho-o ainda. Risco-o

Depois. 
E o 

que 
depois fica e depois

Resta 
é um ou, 

por 
outra, é mais de um, são dois

Túmulos 
dentro de um carvão 

promíscuo.

^gumas 

considerações 
finais sobre a obra de 

Qorpo-Santo 

nos 

permitiria 

especular

^ue a inexistência 

de interlocutores no seu caso teria sido decisiva 

para 

a criação de

Urtla 

°bra 
singular, 

uma vez 

que 

o autor trabalhou com muita liberdade, sem sofrer

afluências 

desta ou daquela corrente. Até hoje é difícil classificar seus textos, 

por 

mais

^Ue 

Possamos atribuir à sua obra contatos estreitos com a 

produção 

artística 

pre-

ftunante 

nas vanguardas européias. Se isto implica forçar a sua inserção nas antolo-

'^las 
Agrárias 

para garantir 

certa legitimidade, teríamos a dizer 

que 

os textos de

Qorpo-Santo 

estariam muito mais 

próximos 

de nós do 

que 

boa 

parte 

da 

produção

erana 

do século XIX, fato 

que 

implicaria na divulgação da sua obra 

para 

os leitores

atuais 

e o entendimento de sua 

"atitude" 

literária como a reiteração de um 

gesto 

de

Cnüca 

e insubordinação 
contra as arbitrariedades 

políticas 

e sociais do nosso 

país. 

Não

sena 

o absurdo 
um componente histórico dessa nossa experiência social e cultural?

Denise Espírito Santo é dramaturga,

pesquisadora 
e doutoranda em Teoria

Literária 

pela 

UFRJ.

UXlA 
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A 
escrita 

do testemunho em

Memórias 

do cárcere

Alfredo 

Bosi

Vivíamos 
num ambiente de 

fantasmagorias

Graciliano 

Ramos, Memórias do cárcere, II, cap. 20.

c

ste 
encontro 

remete, desde o título, a Graciliano memorialista. A nossa atenção

e 
chamada 

a examinar os laços 

que prendem 

o autor do depoimento à história

Política 
brasileira 

dos anos 1930. Acontece, 

porém, que 

o depoente é um dos três

°u 

quatro maiores 

prosadores 

da nossa literatura, de modo 

que 

seria 

perder-nos

ern 

descaminhos 

querer 

interpretar as suas lembranças de 

preso 

desconsiderando

os 

padrões 
narrativos 

e estilísticos 

que 

as enformaram.

A 

proposta 
deste breve estudo é trançar alguns fios 

que 

a leitura da obra

x 
ai 

mostrando 

como significativos. A 

questão 

de base 

que 

se deve enfrentar é esta:

Corno 

a 
memória 

de fatos históricos se fez construção literária 

pessoal 

sem descar-

tar 

o 
seu 

compromisso 
com o 

que 

vulgarmente se entende 

por 

realidade objetiva?

Uma 

palavra 
ajuda a avançar na solução do 

problema 

acima formulado.

^ssa 

Palavra é testemunho.

Recentemente 
os 

jurados 

de um concurso latino-americano, 

patrocinado

Pçla 
Casa 

de Ias Américas de Havana, adotaram a expressão literatura de testemunho

?ara 

qualificar um tipo de escrita 

que 

desde os anos 1970 não cessa de crescer. A

esc°lha 

do termo obedeceu à necessidade de acolher um alto número de originais

que se 
situavam 

na intersecção de memórias e engajamento. Nem 

pura 

ficção,

nern 

pura historiografia; testemunho.

A expressão 
é bifronte, e daí vem a sua riqueza.

O testemunho 

quer-se 

idôneo, 

quer-se 

verídico, 

pois 

aspira a certo 

grau 

de

°hjetividade. 

Como tal, casa memória individual com história.

Mas 
o testemunho também se sabe obra de uma testemunha, 

que 

é sempre

Um 

f°co 

singular 
de visão e elocução. Logo, o testemunho é subjetivo e, 

por 

esse

t,abalhando 

no seu apartamento da Tijuca, em 1948.
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lado, se aparenta com a narrativa literária em 

primeira pessoa.

O testemunho vive e elabora-se em uma zona de fronteira. As suas tarefas

são delicadas: ora fazer a mímese de coisas e atos apresentando-os 

"tais 

como real-

mente aconteceram" 

(conforme 

a frase exigente de Ranke), e construindo, 

para

tanto, um 

ponto 

de vista confiável ao suposto leitor médio; ora exprimir determi-

nados estados de alma ou 

juízos 

de valor 

que 

se associam, na mente do autor, às

situações evocadas.

As Memórias do cárcere dão o 

paradigma 

dessa complexidade textual. Ao 

per-

corrê-las, somos levados tanto a reconstituir a fisionomia e os 

gestos 

de alguns

companheiros de 

prisão 

de Graciliano, 

quanto 

a contemplar a metamorfose dessa

matéria em uma 

prosa 

una e única 

- 

a 

palavra 

do narrador.

Começo reparando em um dado intrigante: a ausência 

quase 

completa de

discussão ideológica sustentada ao longo das memórias. Nada há nestas 

que 

lem-

bre, 

por 

exemplo, os cadernos de cárcere contemporâneos de Antonio Gramsci,

saturados de 

polêmicas 

e de 

juízos 

sobre as ideologias do tempo no seu 

país 

e no

mundo. Seria fácil alegar, 

para 

o caso, a desproporção de nível cultural 
que

estremava os dois escritores e 

que 

distinguia as respectivas esquerdas. A diferença

pesa, 

mas não 

parece 

ser a razão maior daquela escassez de húmus ideológico

observável no texto de Graciliano. Eu diria 

que 

o autor simplesmente não se

propôs 

olhar e, menos ainda, avaliar os seus companheiros enquanto sujeitos de

um drama 

político.

A lacuna 

poderá 

servir de 

pista. 

A testemunha é, neste caso, antes um

observador arredio e 

perplexo 

do 

que 

um intérprete empenhado em dar uma

explicação articulada dos valores cuja defesa levou aqueles militantes à desgraça.

E uma visada tópica, 

que 

se detém no horizonte mais 

próximo possível 

da situação

vivida e não se dispõe a ultrapassá-lo como se receasse dizer mais do 

que 

sabe.

O narrador contempla corpos sofridos 

que 

às vezes emitem 

palavras, 

talvez

idéias, 

farrapos 

de idéias, mas estas importam-lhe 

pouco 

em si mesmas. A solida-

riedade 

que 

lhe inspiram aqueles homens é existencial, 

para 

não dizer estritamente

corporal. Não é a luta 

partidária 

de cada um 

que 

o afeta, mas o seu modo 

próprio

de estar naquelas condições adversas, o seu 

jeito 

de sobreviver.

Daí nasceria o desaponto, 

quando 

não a irritada frustração de alguns lei-

tores sectários da obra 

que 

nela esperavam encontrar um libelo ortodoxo, mas topa-

vam com uma voz desconfiada, avessa à condenação 

por princípio 

e ao louvor dis-

tribuído 

por 

tabela. Era a expressão de uma razão modesta 

que 

o tolhimento da

cela tornara ainda mais ciente dos 

próprios 

limites. A escrita do testemunho tem

a ver com essa voz-em-situação.

Alguma coisa sempre se sabe das crenças e descrenças do narrador. 

Que

ele é refratário ao capitalismo. 

Que 

não tem religião nenhuma. 

Que 

sente uma

antipatia visceral 

pelo 

estado 

prepotente, pela polícia 

brutal, 

pelo 

submundo da

política 

nordestina, 

pela 

estupidez burocrática. Mas nada disso o leva a fazer



corpo 

comum 
com os militantes 

presos, 

muitos deles envolvidos na intentona de

1935 

ou 
dissidentes 

do Partido Comunista 

que já 

então se digladiavam em 

polê-

micas 

ferozes. 
Os atores daquele 

golpe 

desastrado 

pareciam-lhe 

improvisadores

canhestros; 

e a nossa 

pequena 

burguesia de esquerda, incapaz de seguir coeren-

temente 

uma liderança 
revolucionária. Tudo era 

precário, 

sem base na vida 

popu-

lar 
de 

um 
Brasil 

pobre 

e disperso.

Nenhuma 

dessas marcas negativas, 

porém, 

é trabalhada a fundo, 

quer 

em

termos 

teóricos 

(o 

crítico não 

pensa 

em armar esquemas 
políticos 

alternativos),

quer em 
termos 

práticos: 
o observador não tem 

propostas 

de curto 

prazo. 

A certa

altura, 

supõe 

que 
será rotulado de 

"revolucionário 

chinfrim", sem 

garra para 

resis-

tlr 

injustiças 

que 

sabe apontar com tanta agudeza...

Em 
meio a tanta negação há um capítulo, o nono da 

primeira parte, que 

se

lê 
com 

alívio. 
São três 

páginas 

simpáticas à 

pessoa 

de Luís Carlos Prestes, embora

Ceticas 

em 
relação 

à Coluna e incertas 

quanto 

a seus desdobramentos 
políticos:

Eu 
não tinha opinião firme a respeito desse homem. Acompanhara-o de longe em 1924,

informara-me 

da viagem romântica 
pelo 

interior, daquele 
grande 

sonho, aparentemente

frustrado. 

Um sonho, decerto: nenhum excesso de otimismo nos faria ver na marcha

heróica 
finalidade 

imediata. Era como se 
percebêssemos 

na sombra um deslizar de fan-

tasma 

ou sonâmbulo. Mas essa estranha figura de apóstolo disponível tinha os olhos

muito 
abertos, 

examinava cuidadosamente a vida miserável das nossas 

populações

rurais, 

ignorada 

pelos 

estadistas capengas 
que 

nos dominavam. Defendia-se com vigor,

atacava 

de rijo; um magote de vagabundos em farrapos 
alvoroçava o exército, obrigado

a recorrer 
aos batalhões 

patrióticos 

de Floro Bartolomeu, ao civismo de Lampião. 
Que

significava 

aquilo? Um 

protesto, 

nada mais. Se 
por 

milagre a coluna alcançasse a vitória,

seria 
um desastre, 

pois 

nem ela 

própria 

sabia o 
que 

desejava. Sabia é 

que 

estava tudo

errado 

e era indispensável fazer 
qualquer 

coisa.

Depois 

de marchas e contramarchas fatigantes, o exílio, anos de trabalho áspero. E

quando, num 

golpe 

feliz, vários antigos companheiros assaltaram o 
poder [refere-se 

à

Revolução 

de 1930] e 

quiseram 

suborná-lo, o estranho homem recusava o 
poleiro,

declarara-se 

abertamente 

pela 

revolução.

De 
repente 

voltava; a Aliança Nacional Libertadora surgia, tinha uma vida efêmera em

comícios, 

vacilava e apagava-se. Estaria essa 

política 

direita? Assaltavam-me dúvidas.

Muito 

pequeno-burguês 
se inflamara, 

julgando 

a vitória assegurada, depois recuara. 
[...]

Seria 

possível 
uma associação, embora contingente e 

passageira, 

entre as duas classes?

Isso 
me 

parecia jogo perigoso. 

Os interesses da 

propriedade, grande 

ou 

pequena, 

a

lançariam 

com certeza no campo do fascismo, 

quando 

esta miséria 

ganhava 

terreno em

todo 
o mundo. Em 

geral 

a revolução era olhada com medo ou indiferença. Os habi-

tantes 

da cidade contentavam-se com discursos idiotas, 

promessas 

irrealizáveis e artigos

SCRITA 

do 
testemunho em memórias do cárcere
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safados, animavam-se à-toa e depressa desanimavam 

[...]; 

as 

populações 

da roça dis-

tanciavam-se enormemente do litoral e animalizavam-se na obediência ao Coronel e a

seu Vigário, as duas autoridades incontrastáveis.

Ainda não dispunha de meios 

para 

avaliar com segurança a inteligência de Prestes: dois

ou três manifestos, repreensões amargas aos antigos companheiros, eram insuficientes.

Admirava-lhe, 

porém, 

a firmeza, a coragem, a dignidade. E sentia 
que 

essa 

grande 

força

estivesse 

paralisada.

- 

Com os diabos! 
(I, 

79-82)

Páginas adiante, Graciliano declara-se alheio ao Partido Comunista 

(na 

época da

sua 

prisão) 

e ao 

"barulho 

de 1935".

Chama a atenção o modo 

pelo qual 

o líder comunista mais conhecido em

todo esse 

período 

é 

qualificado, por 

duas vezes, de estranho: 

"essa 

estranha figura

de apóstolo", 

"o 

estranho homem". Ou então, 

pela 

variante: 

"essa 

criatura sin-

guiar". 

Ou ainda: 

"fantasma", "sonâmbulo". 

E diz 

"romântica" 

a sua viagem

pelos 

sertões do 

país, 

"um 

grande 

sonho aparentemente frustrado".

É como se o olhar da testemunha mal conseguisse divisar os contornos de uma

figura 

que 

viveria na condição mista de 

pessoa 

empírica e 

personagem 

de ficção.

Homem, sim, e dos mais rijos e 

prestantes, 

mas também fantasma. Soldado alerta,

atento às mazelas do 

país 

e, no entanto, sonâmbulo. Revolucionário temido e ao

mesmo tempo apóstolo. Em suma, uma criatura singular.

Singular: o adjetivo assenta bem em uma obra narrativa, na 

qual 

é o indi-

víduo 

que 

importa, a sua face única e ímpar, ao 

passo que 

o discurso histórico

tende a compor um 

grande 

número de fisionomias 

para 

melhor construir a ale-

goria 

de um 

grupo, 

de um movimento social ou de toda uma 

geração. 

Mas 
a

nossa testemunha fala aqui de uma só 

pessoa, 

e não de um tipo.

Como entender esse 

ponto 

de vista? Uma respeitável tradição crítica viu no

estilo de Graciliano Ramos uma depuração extrema do realismo do século XIX.

Teríamos o nosso clássico desse realismo.2 Não há 

quem 

ignore o seu trabalho

árduo de linguagem sempre à 

procura 

do termo 

justo, 

da frase seca e sóbria, da

perfeita 

concisão. Um realismo vigiado, 

portanto, 

sem 

generalizações 

levianas de

foco onisciente, distinto do naturalismo de Eça e de Aluísio, com os 

quais guar-

daria, 

porém, 

algum raro 

ponto 

de contato. E expressão de modernidade, tam-

bém, embora de costas 

para 

os vanguardismos de 1922. Essa, a situação do autor.

De todo modo, a verdade de um 

grande 

texto começa 

quando 

as classificações

acabam: convém repensar o 

que 

seria o realismo de Graciliano 

quando 

a sua

escrita é testemunhai.

A definição mais feliz 

que 

conheço a respeito é a de Otto Maria Carpeaux:

o realismo em Graciliano se faz 

problemático. 

O crítico o opõe ao realismo de 

José

Lins do Rego, 

que 

seria orgânico.
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Ambas 

as 

palavras 
já 

dizem muito 

por 

si mesmas, mas creio 

que 

vale a

Pena apiofundar 

o significado 
da 

primeira 

notação 

quando 

aplicada ao texto das

lemúrias. 

Por 

que 
realismo 

problemático?

As 
situações 

vividas na cadeia, o narrador as concebe como enleadas, difl-

de 

penetrar. O caráter aleatório da 

perseguição política que 

lhe foi movida

P01 ^esafetos 

em Alagoas 

(talvez 

integralistas, é o 

que 

sugere no começo do livro),

aspecto 

enigmático 

da sua condição de 

preso 

sem formação de 

processo 

e a

mosfera 

kafkiana 
dessa mesma experiência, tudo se reflete difusamente na sua

cnta. 

Há 
sempre 

alguma coisa de indistinto, de mal aclarado e mal resolvido

^ 

episodios 

lembrados. 
O embaraço diante dos fatos estende-se à compreensão

^ 

companheiros. 

Quase 
todos lhe 

parecem 

opacos. Mal se inicia uma tentativa

^ 

comunicação 

já 
nascem os equívocos. O esforço mental de sondar as intenções

outro 

rende 
tão 

pouco que 

logo sobrevém uma sensação de fadiga, uma ten-

Ç 0 

desistência, 

o 

que 

leva mais de uma vez ao estado de reconcentrado

encararnuj 

amento.

^ 

® 

Peso da negatividade 
e o empatamento cognitivo 

parecem 

obstar a 

que

iarrad°r 

arme 
um laço de simpatia com o 

próximo. 

Este ou é recusado 

por 

um

imento 

crispado 
de desconfiança, ou mantém o seu estatuto de 

problema, 

se

0 
de 

enigma. 

Do lado do sujeito, o 

processo 

conduz a uma exaustão 

que 

não

C°mPensada, 

em momento algum, 

pela 

conquista da.paz interior:

A fadiga 

me entorpecia a carne, mas o fervedouro de 

pensamentos 
desconexos não me

deixava 

repousar 

(II, 

12).

Descerrando 

as 

pálpebras pesadas, 

inteirava-me de minúcias 

que 

não se articulavam.

O 
conjunto 

era uma aglomeração de tipos reconhecíveis um instante e logo a esfumar-se

em 
neMina; 

envoltório de redes e capotes davam-lhe uma feição vaga de fardos instáveis.

J?SS

a 
aglomeraçâo 

e essas minúcias desconexas são o objeto construído 

por 

um

üsrno 

diferenciado, 

atuante na escrita 

pensativa 

de um homem 

que procura

^reen<^er 

a forma e o sentido das coisas, mas em vão. O mundo é 

"fumacento 

e

iginoso', "as 

minúcias embaralhavam-se, 

perdiam-se", 

era 

"difícil 

desenovelar

ls 
incongruências".

A 

perspectiva dominante é a 

que 

vai da interrogação à estranheza e, nos casos

emos, 

fecha-se 
na recusa. Não é um realismo solar, é um realismo 

plúmbeo.

Se 

d 

-

. 

0 
angulo 

do conhecimento a visada do narrador é 

problemática (enquanto

na 

presença dos óbices 

que 

se interpõem entre o eu e os outros), no 

que

a 
expressão 

afetiva há uma tonalidade difusa de mal-estar. Os sentimentos

E 
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i 

-j-

A DO 
TESTEMUNHO 

EM MEMÓRIAS DO CÁRCERE
127



recorrentes são de tédio à comunicação, aborrecimento, embaraço, enfezamento,

apoquentação, 

quizilia, 

azucrinamento e, 

para 

tudo resumir, infernização. E o le-

xico familiar de Graciliano.

Esse matiz entre cinza e negro 

que 

se espalha 

pelas páginas 

do memória-

lista 

já 

se advertia no modo 

pelo qual 

Paulo Honório em São Bernardo e Luís 
da

Silva em Angústia encaravam as demais 

personagens 

e a si mesmos. Viviam am-

bos um clima de suspeita e culpabilidade. Em ambos o motivo último da escrita

tem a ver com o remorso. Um sentimento turvo 

que 

nada 

parece 

apaziguar, 
pois

não é nem a contrição do arrependido nem o mergulho nas águas tépidas da auto-

comiseração. O 

que punge 

o narrador é a consciência de uma infelicidade 
que,

embora comum a todos, não consegue ser 

partilhada. 

Uma consciência infeliz 
que

separa, 

que 

irrita e estorva a comunicação.

Dialeticamente, o remorso, 

que 

é efeito de uma 

quebra (culposa 

ou não,

sempre angustiante) no 

processo 

de comunicação, acaba movendo o sujeito 
a

empreender o seu único 

projeto 

de relação continuada com o outro: a 

palavra

escrita, 

que 

converte o 

próximo 

em leitor distante, e o interlocutor 

presente 

e mo-

lesto em sombra ignota e muda. Talvez cúmplice.

No caso do escritor destas memórias a aproximação imediata se dá com 
o

eu de Infância. 

Quem 

leu este livro extraordinário decerto lembrará o 

quanto 

os

afetos atribuídos ao menino também entram nesse contexto de ilhamento sem

perdão, 

a começar 

pela 

sua conversa frustrada com a mãe. E em Vidas secas o capi-

tulo 

"O 

menino mais velho" é a metaforização do diálogo infeliz do menino com

Sinhá Vitória a 

partir 

da 

pergunta que 

ele lhe faz: 

"O 

que 

é inferno?". É a 

pas-

sagem toda 

que 

responde: inferno é não 

poder perguntar, 

nem mesmo à mãe, 
o

que 

é inferno sem cair no risco de sofrer um ato de violência. A infelicidade, 
que

fez calar a criança e recalcou a sua 

palavra, 

se mudaria na consciência de unia

espinhenta solidão no adulto cuja escrita remoerá a 

percepção 

difícil, a relação

truncada. O 

processo 

valerá, talvez, 

para 

a obra inteira de Graciliano.

Nem sempre a negatividade se sustém em alto nível de tensão, de alerta cogni-

tivo. Nem sempre o foco da escrita se contém e 

guarda 

em silêncio 

palavras 

e 

jui-

zos. As vezes a linguagem do narrador decai a 

gesto 

brusco de rejeição e roça 
a

violência. Então o léxico naturalista trai o 

primeiro 

Graciliano, o leitor de Eça, 
o

Eça do típico e do caricato. Assim, Eusébio, o velho 

polaco 

reacionário, 

"grunhia"

palavras, 

e o narrador descreve a sua 

"inteijeição 

asmática" e as suas 

"lamentações

pegajosas". 

Em vez de nariz e lábios, aparecem focinho e beiços. Mas são registros

esparsos, momentos de desabafo. Predomina a notação contida, a mediação 
do

pensamento 

cujos tateios dizem o receio de lançar estigmas, 

julgamentos peremp-

tórios. O enleio diante das 

próprias percepções 

impede o escritor de recorrer 
ao

traço 

grosso 

do velho naturalismo feito de sarcasmo e degradação. A testemunha

mantém a sua 

perspectiva 

habitual de 

perplexidade.
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Reagindo 

a uma oferta 

generosa, 

mas incompreensível, de empréstimo da

Parte 
urri 

oficial, 
comenta o narrador:

Horrível 
mal-estar, 

o desejo inútil de arrancar do interior 

qualquer 
coisa 

[...]. 
Freqüen-

temente 

me surgiam na alma sulcos negros, hiatos, e as idéias se embaralhavam, a fala

esmorecia, 

trôpega; 
havia agora, 

porém, 
espessa névoa e, através dela, muito longe, uma

figura 
confusa 

a apertar-me rijo a mão, a desaparecer no alpendre, com certeza 

jul-

gando-me estúpido 
e ingrato. 

(I, 
107)

E
este 

rasgo 
de auto-análise intelectual:

O espírito 
estava lúcido, mas era lucidez esquisita: 

percebia 

tipos, ocorrências, em frag-

mentos; 

quando 
se tratava de estabelecer relação, surgiam cortes, hiatos, falhas alar-

mantes. 

(I, 
165)

O 
realismo, 

quando 
sobe a este 

ponto 

crítico, sabe 

que 

toda memória é 

precária

' no 
melhor 

dos casos, apenas seletiva. Se o narrador fixa detalhes isolados de

013 

figura 

humana, 
não o faz, em 

geral, para 

convertê-los em metonímias cari-

atas 

os 
naturalistas, 

ao contrário, se compraziam nos efeitos de ridículo ou 

gro-

eíCo 

l116 
produz 

a nomeação das 

partes 

corporais). .Nas Memórias o recorte do

P 
J* 

menor 

supõe 
a confissão honesta de 

que 

a totalização seria um ideal muito

fícil 

cje 
alcançar 

e talvez incompatível com os limites da testemunha:

Escrevi 

até à noite. Se houvesse 

guardado 

aquelas 

páginas, 
com certeza acharia nelas

incongruências, 

erros, hiatos, repetições. O meu desejo era retratar os circunstantes,

mas, 
além 

dos nomes, escassamente haverei 

gravado 

fragmentos deles: os olhos azuis de

José Macedo, 
a contração facial de Lauro Lago, a 

queimadura 
horrível de Gastão, as

duas 
cicatrizes 

de Epifânio Guilhermino, o 

peito 

cabeludo e o rosário do beato 

José

Inácio, 

a calva de Mário Paiva, os braços magros de Carlos Van der Linden, o rosto

negro 
de Maria 

Joana 

iluminado 

por 

um sorriso muito branco. 

(I, 
22)

^ 
crise 

do 

preconceito

de 
admitir 

a incerteza dos seus 

juízos 

de realidade, o memorialista sente 

que

^ 

e 
rever 

alguns 
de seus 

juízos 

de valor mais arraigados. A vida na 

prisão 

traz à

2 
0 

lado 

vil dos 

que, 

fora dela, se supõem indefectivelmente briosos. Em con-

^aPartida, 

desperta naqueles 

que 

a ordem social 

já 

votou ao desprezo centelhas

lnesperada 

dignidade e humana compaixão:

A 
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Precisamos viver no inferno, mergulhar nos subterrâneos sociais, 
para 

avaliar ações 
que

não 

poderíamos 
entender aqui em cima. 

(I, 
150)

A testemunha é desafiada a reelaborar as suas opiniões convencionais e o narrador

hesita com receio de cair vítima de 

preconceitos 

endurecidos. E afinal o 

que 

será

o 

preconceito 

senão a 

generalização 

abusiva de alguma experiência, real sim, mas

singular e descontínua em relação a outras de 

que 

a aproxima o nosso arbítrio?

Um 

primeiro 

exemplo. O nosso 

preso 

entreviu, sonolento, um vulto de 

poli-

ciai negro encostado à amurada do navio. Imediatamente veio-lhe à mente 
a

imagem de outro soldado, também negro, 

que 

no dia anterior o obrigara a descer

a escada fixando-lhe uma 

pistola 

às costelas. No entanto as duas figuras, olhadas

com atenção, eram bem diversas entre si, e só a imaginação temerosa 

poderia 

tê-

Ias superposto.

O indivíduo ali 

próximo 

não se assemelhava ao bruto corpulento: era um rapaz alto,

magro, de feições humanas; debruçado, 

parecia 
examinar o interior do 

porão.

Desfeito o equívoco, Graciliano 

pede 

ao 

policial 

negro um copo d'água, e este lhe

satisfaz o 

pedido, 

não uma só, mas 

quatro 

ou cinco vezes, apesar da dificuldade

que 

o favor lhe custa em razão da distância e do desnível 

que 

separava a rede 
e

a amurada. O narrador comenta:

Estranho, estranho demais. A fadiga alquebrava-me, impedia-me esboçar um sorriso 
de

reconhecimento. 
[...] 

Ato 

gratuito, 

nenhuma esperança de 

paga; qualquer 

frase conve-

niente, resposta de 
gente 

educada, morreria isenta de significação. Na véspera, outro

desconhecido, negro também, me havia encostado um cano de arma à espinha e a

ilharga; e 

qualquer gesto 

de revolta ou defesa 

passaria 

despercebido. Esquisito. Os acon-

tecimentos me apareciam desprovidos de razão, as coisas não se relacionavam. A vio-

lência fôra determinada apenas 

pela grosseria 

existente no 

primeiro 

negro; o ato can-

doso 
pela 

bondade 

que 

havia no coração do segundo. Ausência de motivo fora isso, eu

não merecia nenhum dos dois tratamentos. 
[...] 

Nunca 

percebera, 

em longos anos, casos

semelhantes. 
(I, 

150)

Violência ou solidariedade 

podem 

irromper de modo aleatório, a 

qualquer

momento, no anonimato do cárcere. O 

que 

oprime o sujeito, aqui tornado objeto,

é não saber de 

quem 

virão, nem 

quando, 

nem como, nem 

por quê. 

Graciliano

narraria uma situação análoga em Vidas secas no episódio da cadeia.

A testemunha, 

golpeada pelo 

acaso 

que 

a desnorteia, 

pensa 

de imediato nas

razões do coração. Uns o teriam bom, outros não. Mas, como é bivalente o seu

ponto 

de vista, ora só depoente, ora também intérprete, tenta às vezes seguir 
o

caminho mais árduo da integração histórica. E aí o estudioso de ciências humanas
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se 
surpreenderá 

ao encontrar nesse observador de condutas solitárias um 

perspi-

Caz 
anaüsta 

das razões 
culturais 

que 

as enformam.

Penso 
no episódio do advogado Nunes Leite 

que 

atravessa o 

pátio 

do 

quar-

tel 
tomado 

por 
um choro convulsivo,

Um 
soluço, 

único soluço, uivo rouco; não subia nem descia; enquanto durou a 

passagem

ressoou 

monótono, invariável: 

parecia que 
o homem não tomava fôlego.

^ma 

expressão 

tão incontida de desespero 

(o 

coitado nem sequer levava as mãos

a° 
rosto 

para 
esconder 

o 

pranto) 

causou estranheza ao narrador. E, no começo,

desprezo. 

Mas 
depois veio a reflexão. Por 

que 

teria chorado de maneira tão despu-

dorada 

o doutor 
Nunes Leite? Covardia? Alguma fraqueza do corpo ou da mente?

testemunha 

procura 
ir além dessas causas individuais e 

julga 

descobrir a razão

1Tlaior 

das 
lágrimas 

no choque sofrido 

pelo profissional 

da Lei ao saber 

que 

os seus

dentes, 

todos 

presos políticos, já 

não 

poderiam 

mais apelar 

para 

o direito de

eas 
corpus- 

No regime de exceção 

que 

se instalava 

- 

sob o olhar complacente de

nao 

Poucos magistrados 

— 

as 

garantias 

legais sofriam medidas de restrição ou sus-

Pensão. 

Num 
átimo o dr. Nunes viu esboroar-se o edifício onde habitara longa e

c°nfiadamente. 

De repente 

quebrara-se 

o ritmo lento das demandas e das 

pror-

°gações. 

Onde 
agora a segurança do fórum, a solenidade dos tribunais, o recurso

_ 

Precatórias, 
aos ofícios encaminhados aos meritíssimos 

juizes, 

devidamente sela-

Q0S 

e 
devidamente 

assinados com firmas reconhecidas? 

"Uma 

prepotência 

desabu-

ada 

surgira — 

e aluíam muralhas de 

papel." 

Se as formas cristalizadas havia sécu-

Ja não 
mais 

valiam, então era 

porque 

se destruía a substância mesma da vida

°cial! 

Era 
o caos 

que 

estava chegando! Só restava mesmo chorar, e chorar sem

esPerança 

nem 
vergonha. 

"Era 

por 

isso talvez 

que 

o bacharel Nunes Leite

chorava." 

(I, 
l00)

Temos 

aqui um cruzamento raro, moderno, de análise 

psicológica 

e inter-

Pretação 

cultural. 
Esse efeito de densidade se 

produz quando 

a escrita da memória

vança 

e transpõe 
a fronteira 

que 

a separa da reflexão sobre valores coletivos 

que

lrnantam 

os 

gestos 
do indivíduo.

Ahás, 
sempre 

que 

o narrador sonda o 

processo 

interno de um comporta-

ment°, 

° 

preconceito 
perde 

o solo aparentemente sólido onde se fincava. É a hora

a 
dúvida. 

O espírito indaga em vez de rejeitar ou condenar. Essa mudança na

llCa 

da 
testemunha 

ocorre mais de uma vez. Em relação aos militares de baixo

¦"Calão, 

por 
exemplo, de 

quem 

o 

preso 

só esperava ouvir 

palavras 

brutais, mas

em 

quem surpreende 

gestos 

de nobreza e respeito ao 

próximo. 

No caso, visto aci-

Iíla' 

bacharel 

que 

desatou em 

pranto, 

o observador 

passou 

do olhar desde-

nhoso 

a uma 
larga compreensão existencial.

Em 
outra 

passagem, 

é a coriácea moral sertaneja 

que 

exprime, em um

Ponteiro 

momento, 
o seu nojo 

pelos 

homossexuais da cadeia. Mas depois, medi-
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tando na história de vida daqueles infelizes, vítimas 

quase 

sempre de chantagens

de velhos 

presos 

viciados, corrige o tom do seu 

julgamento 

e considera necessário

passá-lo pelo 

filtro de uma visão menos categórica e mais refletida do outro.

Atitude 

que 

começa suspeitando das razões do intelecto classificador 

para, 

em

seguida, alcançar modos de 

pensar 

mais humanos:

As minhas conclusões eram na verdade incompletas e movediças. Faltava-me examinar

aqueles homens, buscar transpor as barreiras 

que 
me separavam deles, vencer este nojo

exagerado, sondar-lhes o íntimo, achar lá dentro coisa superior às combinações frias 
da

inteligência.

E esta descida inesperada ao subsolo do homem dito normal, civilizado:

Penso assim, tento compreendê-los 

- 

e não consigo reprimir o nojo 

que 

me inspiram,

forte demais. Isto me deixa apreensivo. Será um nojo natural ou imposto? 

Quem 

sabe

se ele não foi criado artificialmente, com o fim de 

preservar 
o homem social, obrigá-lo

a fugir de si mesmo? 

(I, 
306)

A testemunha faz, com toda a sua despretensão, as vezes de um crítico radical 
do

senso comum 

que 

se alimenta de estereótipos.

Escrita e consciência

Pode-se ir além da constatação e 

perguntar: 
até 

que ponto 

o autor-testemunha 
se

mostra consciente de 

que 

o filtro subjetivo é tão relevante 

para 

a construção 
do

seu texto 

quanto 

as situações objetivas 

que 

ele se 

propôs 

representar?

No capítulo de abertura das Memórias Graciliano nos dá algumas 

pistas para

responder a essa 

questão.

Ressalta, em 

primeiro 

lugar, a sua firme convicção de 

que 

o testemunho 
não

é documento histórico no sentido tradicional de espelho fiel da realidade:

Realmente há entre os meus companheiros sujeitos de mérito capazes de fazer sobre 
os

sucessos a 

que 

vou referir-me obras valiosas. Mas são especialistas, eruditos, inteligen-

cias confinadas à escrupulosa análise do 

pormenor, 

olhos afeitos a investigações em 
pro-

fundidade. 

[...] 

Não me agarram métodos, nada me força a exames vagarosos. Por outro

lado, não me obrigo a reduzir um 
panorama, 

sujeitá-lo a dimensões regulares, atender

ao 

paginador 
e ao horário do 

passageiro 

de bonde.

Em outras 

palavras: 

eu não sou nem historiador nem 

jornalista profissional.



p 

<)

Paraíba, 

texto 
autó-

Ptfo de 
Graciliano

Ram°s- 

(Acervo FBN)

YS-,<=tV- o /^auu.lc&^Ç' <--</-*£,. 

í-*^/ks /

— 4-«-eL*3- t»

Em 
segundo 

lugar, como decorrência das afirmações anteriores: a gícnta do

stonunho 

deve 
dispor de uma considerável margem de liberdade:

Posso 
andar 

para 
a direita e 

para 

a esquerda como um vagabundo, deter-me em lon-

gas 
paradas, saltar 

passagens 
desprovidas de interesse, 

passear, 
correr, voltar a lugares

conhecidos. 

Omitirei acontecimentos essenciais ou mencioná-los-ei de relance, como se

enxergasse 

pelos 
vidros 

pequenos 
de um binóculo; ampliarei insignificâncias, repeti-las-

61 
ate 

cansar, 
se isto me 

parecer 
conveniente.

dade

as 

Aturas

eriarnos 

esboçada 
nestas 

passagens 

uma teoria da 

prosa 

memorialista, segundo

^ual há 
uma 

larga distância entre o observador supostamente neutro e o escritor

C''Je 

contrai 

ou expande a seu critério a matéria recordada. O autor não 

propõe

j 

utamente 

que 

a testemunha dê um salto 

para 

o discurso da imaginação; mas

g^irna 
um 

modo livre, nada ortodoxo, de tratar o fluxo da memória.

O realista 
subordina-se aqui, manifestamente, ao 

perspectivismo.

Em 
terceiro 

lugar, Graciliano elabora uma 

justificação 

do seu à-vontade

ai^tivo 

em 
termos da constituição do 

que 

ele chama verdade superior. Uma ver-

que se atingiria 

pelo 

exercício da intuição 

pessoal, que 

é sempre uma entre

possíveis 
dos homens e dos fatos.

Lembro 

a 

passagem 

em 

que 

o narrador aceita de bom 

grado 

a 

perda 

dos

^ 

apontamentos 

tomados no dia-a-dia dá 

prisão. 

Os 

papéis 

tinham sido atira-

^ 

^ 
na 

água 
em uma hora de dificuldade. Mas sem eles Graciliano sente-se alivia-

' lsto 

é, 
dispensado 

de anotar certas 

precisões 

compulsivas: 

"Mortificar-me-ia

Jr 

dizer 

com 
rigor a hora exata de uma 

partida".

O 

que 
importava ao memorialista, 

passados 

dez anos dos acontecimentos,

c°nstruir 

uma versão 

que 

não 

pretendesse 

erigir-se em interpretação consen-

d 

C 
UniVersa^ 

(meta 

da História cientificista); mas 

que 

fosse tão-só aquela versão

rente 

às suas lembranças insubstituíveis do vivido.

^essa 
linha, o autor arrisca uma 

proposição 

temerária 

que 

visa a abalar o

to 

da 
fidedignidade 

dos relatos baseados em 

pesquisas 

miúdas. Falando de cer-
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tos dados circunstanciais 

que 

acompanharam a hora de uma despedida, afirma:

"Essas 

coisas verdadeiras 

podem 

não ser verossímeis". 

(I, 

36)

Se levarmos a sério o 

pensamento que 

ditou o aparente 

paradoxo 

da

asserção, diremos 

que 

Graciliano estaria aqui, sem 

qualquer propósito 

deliberado,

tangenciando a célebre distinção feita 

por 

Aristóteles entre o trabalho do histo-

riador e o verbo do 

poeta, 

creditando a este último um alcance mais universal,

'mais 

filosófico", se comparado ao 

primeiro. 

E voltamos à expressão 

"uma 

ver-

dade superior". A testemunha, 

que 

não é, nem 

quer 

ser, historiador de 

profissão,

produz 

um depoimento 

que 

é sempre válido, mesmo 

que 

remeta a um sentido ocul-

to à maioria dos circunstantes da situação evocada.

O historiador convencional sente-se obrigado a 

preferir 

o voto da maioria

e a 

preterir 

a voz isolada, 

pois julga, 

na esteira dos velhos 

juristas 

romanos, 
que

a fala da testemunha singular nada 

prova: 

unus testis, nullus testis... No entanto, 
pre-

cisamente 

porque pode 

ter escapado a muitos a intuição do depoente solitário, 

o

leitor deve atentar 

para 

o 

que 

este tem a dizer. A sua voz faz 

parte 

de um 
coro

não raro contraditório e desarmônico. Um ouvido fino captará acordes 

que 

não

chegam a afetar ouvidos moucos ou distraídos. Do mesmo modo, o olhar 

perspi-

caz, coisa sempre rara, vê o 

que passa 

despercebido à maioria desatenta. Nesse

caso, a verdade subjetiva de uma só testemunha 

poderá 

valer 

pela 

verdade 
obje-

tiva 

que 

a História 

pretende guardar 
e transmitir. Nas 

palavras 

do autor:

A existência anormal obrigava-me a considerar verdadeiro o relato singular, a 

princípio

com relutância, depois a dizer comigo mesmo 

que 

as coisas não se 
poderiam passar 

de

maneira diferente. 

(I, 
330)

A força da 

palavra 

de Graciliano nestas memórias vem da sua coragem de rela-

tivizar tanto as versões alheias 

quanto 

as 

próprias. 
É um exercício de dúvida 

que

não chega a 

paralisar 
a enunciação, mas a torna modesta. A 

pergunta 
é freqüen-

temente o seu bordão metódico:

Onde estará o erro? Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho

o 

que 

notei, o 

que julgo 
ter notado. Outros devem 

possuir 

lembranças diversas. Não 
as

contesto, mas espero 

que 

não recusem as minhas: conjugam-se, completam-se e não

[nos?] 
dão hoje impressão de realidade. 

(I, 

36)

Chega o momento-limite em 

que 

o narrador tem de enfrentar o buraco negro 
de

toda reexumação do 

passado: 

a 

queda 

no vazio do esquecimento. 

Quando 

falha

até mesmo o concurso das lembranças de outras testemunhas, a saída razoável 

e

admitir 

que 

os fatos olvidados 

por 

todos carecem 

provavelmente 

de valor. Só 
fica

o 

que 

significa 

para 

alguém:
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[As 
coisas] 

que 
esmorecem, deixá-las no esquecimento: valiam 

pouco, pelo 

menos ima-

guio 
que 

valiam 

pouco. 
Outras, 

porém, 
conservaram-se, cresceram, associaram-se, e é

inevitável 

mencioná-las.

^ 

Problema 
crucial 

não estaria nem nas coisas esquecidas 

por 

todos, nem nas 

que

^10 

Por todos 
lembradas. 

Mas naquelas de 

que 

só a testemunha tem memória.

°ra 
não 

recebam 
confirmação da memória alheia, integram uma verdade supe-

°'> 

uma 
verdade 

expressa de relance nas fisionomias", 

que 

o narrador 

percebeu

atesta 

mesmo 
sob 

pena 

de contradizer a versão majoritária e corrente.

^0s 

'imites 

do sujeito

°ntuando 

firmemente 
as suas distâncias em relação ao discurso histórico, nem

P r 
isso 

a escrita 
do testemunho aceita confundir-se com a 

prosa 

de ficção.

Definitivamente, 

o nosso memorialista não se 

propõe 

inventar o 

que quer

e 
seja 

por 
amor 

a efeitos estéticos. Contenta-se com a sua 

parcela 

de verdade:

ao 
deseja 

alterá-la 
comprazendo-se em 

jogos 

imaginários. Até mesmo o uso, aliás

evitável, 

do 

promome 
eu, esse 

"pronomezinho 

irritante", 

parece-lhe 

indiscreto,

nal 

de 
intromissão 

abusiva do sujeito:

Desgosta-me 

usar a 

primeira pessoa. 
Se se tratasse de ficção, bem: fala um sujeito mais

°u 
menos 

imaginário. 

(I, 
37)

Jíualrnente 

repugna-lhe 
a idéia de inventar 

pseudônimos para 

esconder a identi-

e 
dos 

companheiros, 
e 

"fazer 

do livro uma espécie de romance". E nos

°mances, 

como 
declara em outro 

passo, 

"contam-se 

mentiras" 

(II, 
281).

I rata-se 

de um depoente, um homem 

que 

não 

pretende 
abandonar o seu

promisso 
de base com a fidelidade à 

própria 
consciência, admitindo sempre

e 
fervei 

a sua 

percepção, 
lacunosa a memória e tateante o seu 

juízo 
ético.

^ ^ 

-Memórias 

do cárcere, nesta obra realista e clássica a modernidade se afirma

reconhecimento 

da força e dos limites do sujeito.

Alfredo Bosi é escritor, 

professor 
de Lite-

ratura Brasileira na Faculdade de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas da USP e edi-

tor da revista Estudos avançados.

^ 
Esc 

R 1TA 
d° 

testemunho em memórias do cárcere
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Marques Rebelo através

do espelho 

partido

Léo Schlafman

Depois dos excessos do modernismo, a 

prosa 

sintética, macia de Marques Rebelo

assentou como luva. Durante bom 

período, 

na esteira dos fogos de artifício 
da

Semana de Arte Moderna, de 1922, os escritores brasileiros, animados 

pelo 

ideal

libertário contra as raízes 

portuguesas, 

descuidavam-se ostensivamente do uso cor-

reto da língua, entre outras razões 

para 

reagir ao formalismo excessivo do 

período

precedente. 

Isto resultou, no dizer de Marques Rebelo, no 

"moderno 

analfabeto

que 

continua a ter livre trânsito em todos os círculos.

Era tão forte este sentimento em Marques Rebelo, 

que 

ele afirmou:

Ainda estou crente 

que 

só temos uma língua, nós os brasileiros e 

portugueses, 

e defendo-a

o 

quanto possa.

Mostrou-se, em conseqüência, fiel à sua concepção, não só no fervor com 

que, 

ate

0 espelho 

partido, 

trilogia final de sua obra, narrava linearmente suas histórias, 
mas

até mesmo na escolha do 

pseudônimo 

literário. O Marques Rebelo original 
seria

um 

poeta quinhentista 

luso, tão obscuro 

que 

sequer é citado na enorme Historia

da literatura 

portuguesa 

de Antônio 

José 

Saraiva. Mas deixava claro 

que 

o 

português

cultivado no Brasil 

ganhou 

lógica alforria, sem 

perder 

a lógica base, 

"coisa 

que

muitos 

portugueses 

infelizmente não compreendiam e muitos estão custando 

a

compreender".

O contista de Oscarina e Três caminhos, romancista minimalista de A estrela 
sobe

fixou base no Rio de 

Janeiro, 

então capital do 

país. 

Nela 

prosperou pequena 

bur-

guesia 

sem unidade de 

poder 

econômico, nem consenso de classe, sem caracteres

dominantes, espalhada 

pelas pensões 

e moradias humildes das esquecidas ruas 
do

subúrbio. Dela emergiram os fantasmas urbanos do começo do século XX, o Ri°

da mocidade de Marques Rebelo, Rio manhoso do funcionalismo 

público 

e do 
jogo

do bicho, 

gama 

de mocinhas, crianças vadias, adolescentes, aventureiros, malan-
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^ros; 

mulheres 
— 

presenças 

acusadoras, sem categoria definida, mesmo 

quando

atagindo 

relativa 
independência econômica. Nas dobras da cidade fixada 

por 

ele

Se 
alarga 

em vários aspectos o 

painel 

começado 

por 

Manuel Antônio de Almeida

e 
ampliado 

por 
Machado de Assis e Lima Barreto. 

("Deambulamos pelo 

bairro,

ruas 

Amtides 

Lobo, Barão de Itapagipe, do Bispo, em cujas fachadas e 

paredes,

muros 

e telhados, 
os líquens 

punham 

as suas esverdeadas nódoas, em cujos 

jardins

dormia 

uma 

graça 
antiga de fim de século" 

- 

lê-se em 0 trapicheiro.)

O romance 
urbano carioca, aquele 

que 

começou com Manuel Antônio de

-Almeida, 

teve 
em Marques Rebelo o último representante. Há 

pontos 

de aproxi-

maÇão 

e afastamento 
entre eles. Aíemórias de um sargento de milícias, escrito 

por 

Manuel

-Antônio 

de 
Almeida 

em meados do século XIX, é único na literatura brasileira.

Car

acteriza-se 

por 
ausência de intenção, como se não 

quisesse 

ser literatura 

— 

a

niei° 

caminho 

entre romantismo e realismo. Como característica 

principal, 

Manuel

Antônio 

de 
Almeida 

foi o 

primeiro 

brasileiro a escrever com simplicidade e despreo-

cuPaçào, 

aproximadamente 
como se fala no Brasil. Despojou-se do artificio, 

procu-

aproximar-se 

da linguagem coloquial, usou e abusou da caricatura, 

provocou

°> 
esforçou-se 

por 

apresentar figuras de rua, 

pintou 

o 

quadro 

de costumes.

De 
Manuel 

Antônio de Almeida, de 

quem 

escreveu a biografia, Marques

^-ebelo 

assimilou 

a caricatura, a ironia, muito ao 

jeito 

do temperamento brasileiro,

nclinado 

à caçoada 
superficial. Mas, de um ao outro; no espaço de um século,

Ponto de vista da linguagem, um rolo compressor 

passou 

sobre a literatura.

esleixo 

de linguagem 
se transformou em rigor 

quase 

alucinado. Ainda no Trapi-

hftTo, 

o 
narrador 

fala de novo romance 

que 

começou a escrever:

Quatro 
páginas, 

apenas, 

que 

refiz várias vezes e 

que passadas 

a máquina ficarão reduzi-

das 
talvez 

a menos de duas...

' 

mudança 

da capital, em 1960, encerrou bruscamente o ciclo do 

"romance

arioca 

. 
O 

governo 
mudou de lugar e deixou 

para 

trás um vácuo. Subúrbios

Criados 

por 
Marques Rebelo se tansformaram em cidades, com vida 

própria

Malmente 

amarga 
e tumultuada. O romance carioca autêntico era antes de tudo

rnance 

de vizinhança, atravessado 

por 

vozes, cores, aromas, dores anônimas,

epidante 

de vida moderna, mas, na essência, vizinhança. E, sobretudo, mulheres,

bundantes 

na literatura de Marques Rebelo: Laura, Aldina, Elvira, Nazaré,

e 
a> 

Dagmar, 

Catarina, Madalena, Aurora..., como a 

justificar 

a epígrafe de

espelho 

partido, de George Moore: 

"A 

memória de todo homem é um espelho de

ulheres 

mortas". 
O tempo 

parece 

ter estacionado sobre aquele modelo burguês

ciUe 

começava 

a se esfacelar.

A estrela 
sobe conta a história de mocinha suburbana 

que 

se corrompe 

para

j 

ansformar 

em realidade o sonho de sua vida: tornar-se cantora de rádio. Ledo

0 
comenta 

que 
esta não é a rigor a história de uma cantora de rádio:

QX'ES 
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Edi Dias da Cruz, o Marques Rebelo,

no traço de Cássio Loredano: último

representante do romance urbano carioca.

Era a nossa história, a história do 

preço que pagamos, 

com nossos corpos e almas, 
para

cantar na estação de rádio da vida.

Leniza, a 

protagonista,

precisava 

subir e 

por 

isto se entregava à toa, como coisa morta e sem ânimo.

Sentia-se miserável, imunda, escória humana, campo de todos os 

pecados, 

lama, 
pura

lama. Mas subira. Dois ou três degraus na escada do mundo.

Fechado o livro, disse M. Cavalcanti Proença, 

qualquer 

livro de Marques Rebelo,

contínua conosco toda aquela 

gente 

do subúrbio, dos bairros, velhos e crianças, tão vivos

que 

nos sentimos 
quase 

indiscretos 

por 

lhes haver bisbilhotado as vidinhas simples 

e

sofredoras.

Em 

poucos 

escritores o 

processo 

de fusão entre memória e imaginação adquiriu

grau 

tão 

puro. 

Em si mesma, dizia Bathkin, uma vida não é nem trágica, nem

cômica, nem bela, nem sublime 

para quem 

a vive 

pessoalmente 

e 

para quem 

a vive



atra\és 

do 
ato de empatia. O 

quotidiano puro 

é ficção, invenção de intelectuais.

Ao 
se sentir 

esgotado como contista e romancista tradicional, Marques

Rebelo, 

na 
última 

parte 

da vida, inspirou-se no 

Journal 

de 

Jules 

Renard 

para

empreender 

o ciclo, interrompido no terceiro volume, 

pela 

morte, de 0 espelho 

par-

°: 
0 trapicheiro, 

A mudança, A 

guerra 

está em nós). Tal como em Renard, O espelho

partido 
é organizado 

em forma de diário, criando a base 

para 

a formação de um

uple> 

autor/personagem) 

e atribuindo ao leitor a tarefa de diferenciar o fictício

0 
verdadeiro. 

Naquela 
época, os escritores se confiavam a diários, como forma

exercício 

e como aide-mémoire 

para 

futuros romances. De Renard, Marques

Rebelo 

apanhou 

a atenção 

perpétua 

e maníaca do escritor 

por 

si mesmo, e aos

utros 

por 
intermédio 

de si mesmo. 

"É 

bom não inventar histórias. Somos fracos

emais 

para os nossos sonhos", anotou no Trapicheiro.

0 espelho 

partido 
é a visão social de uma época. Rilke, citado 

por 

Marques

f 
, 

C °' 
^Z*a 

<íue 
as 

Pessoas 

acabam 

por 

não distinguir o dia do sono. Desta con-

saiu 

0 espelho 

partido 

- 

caco a caco, mistura de biografia e ficção. Sobre o

Pano 
de 

fundo 
de idas e vindas da memória, com 

grande 

destaque 

para 

lem-

^ 

anças 

infantis, 

perpassam pelo 

romance-rio intelectuais 

que 

se reuniam no Rio

Janeiro 
nos 

anos 1930 e 1940, seus conflitos, dilemas 

políticos 

da época, em

rtla' 

a 
^da 

burguesa 
brasileira até seu epitáfio, com a morte de Getúlio Vargas.

A 
educação 

sentimental traduzida no Espelho 

partido 

só era mesmo 

possível

m 
forma 

de 
diário. A infância é a 

grande 

luz 

que 

ilumina este livro desnortean-

mente 

escuro 
em muitos 

passos. 

Nada melhor do 

que 

fixar o momento da infân-

quando 
ainda 

havia estabilidade do sistema. A 

permanência 

do tempo infantil

01 todas 

as causas e conseqüências, dando-lhes frescura e intensidade 

pre-

ntes. 

O trapicheiro 
a 

que 

se refere o 

primeiro 

volume 

pode 

ser nome de rio sub-

eo, 
de 

depósito 
à beira do rio, o Rio, e também o subterrâneo rio da cons-

ciência 

H

> 
aa 

corrente 
mental 

que 

confere à criatura humana sensação de existência.

Em 
todo 

seu 

percurso, 

Marques Rebelo tinha sempre em mente 

que 

uma

a 
e falar, 

outra escrever 

— 

o 

que 

o diferenciava radicalmente dos modernistas

tentavam 

destruir a linguagem erudita herdada de Portugal 

para, 

sobre os

°mbros 

dela, 
construir outra língua com a cara do Brasil.

^ 

Era 
no fundo 

moralista e a ânsia de 

perfeição 

um dos toques da figura moral.

aZ>a 

C^Sa 

era 
a frase de 

Jacques 

Chardonne 

que 

escolheu 

para 

epígrafe de Stela me

u 
a 

porta: 

"O 

tempo conserva de 

preferência 

aquilo 

que 

é um 

pouco 

seco".

Léo Schlafman é 

jornalista 

e escritor, autor

de A verdade e a mentira.
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Quem 
tem 

medo da tecnologia?

Heloísa 

Buarque 

de Hollanda

t0m 

aP°calíptico 

diante do aparecimento de novas tecnologias tem sido, até

^ 

i 
Praticamente inevitável. Não seria muito diferente com a chegada defini-

a 
da 

cultura 

digital e da comunicação virtual entre nós.

Provavelmente 

é 

por 

isso 

que 

a agenda atual da maioria absoluta de nos-

encontros 

acadêmicos 
ou eventos culturais venha incluindo, de forma 

pratica-

te 

^rigatória, 

temas e 

questões 

sobre as 

possíveis 

conseqüências fatais do

sucesso 

H /-i' 

—

^ 
^ 

e edições 
online, do advento dos non-books ou 

publicações 

digitais, de novos

Q. .1 

üreS\corno 

OS e-books e do acelerado desenvolvimento do comércio eletrônico.

sena, 

nesse 
novíssimo 

quadro, 

o futuro da 

produção 
editorial impressa e do

rcad° 

livreiro 

presencial? 
E, sobretudo, 

quais 

as reais 

perspectivas 

do risco aí

PlÍCado- 

° fim 
da criação literária, do 

prazer 

da leitura linear tradicional, e, com

' 0 
dramático 

fim da cultura do livro.

Malmente, 

a agilidade da circulação dos 

produtos 

culturais hospedados na

com' 

a° 

^ 

^ner°S 
^tera"os clue começam a desafiar a 

"leitura 

sustentável"

. . 

no 
caso 

da hiperficção, são temas 

que 

oferecem uma 

pauta 

infinita 

para 

os

C0S 

de 
cultura 

e os 

profissionais 

do livro.

jjc Ponto 

de vista 

prático 

ou apenas material, esse temor não 

parece justi-

Se 

imediato. 

Uma observação, mesmo apressada e superficial, do 

processo

trib 

^ a C"ação 
ao consumo literário, vai identificar o atual sistema de dis-

Ulção 

do 
livro 

como sendo a caixa-preta do mercado do livro. Nesse caso, é

certo

ev-^ 

^ mesmo 
as 

previsões 

mais 

pessimistas 

se 

ponham 

de acordo 

quanto 

à

j. 

cia 

de 

que 
o comércio eletrônico, especialmente em 

países 

de 

poucas

las 

e 

Pólos de venda como o Brasil, sinaliza um horizonte de enorme 

poten-

pro 

a 
agÍll2^° 

6 barateamento na circulação de livros e, conseqüentemente, na

°Çao 

do 
consumo 

e do hábito da leitura.

'"freio 

da 
r 

aS5USta 

0 beletrismo, 
mas beneficia a 

produção 
e

atura. 
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Portanto, o 

que 

deve ser 

golpeado 

de forma significativa 

pelo 

advento 
das

formas de comunicação eletrônicas seria, basicamente, o sistema de comerciali-

zação e divulgação do livro no 

qual 

sérias alterações são esperadas. Pensando

nessa direção, convenhamos, 

pelo 

menos 

para 

a ala dos criadores e leitores, 
as

mudanças não se anunciam de forma totalmente má.

Fora isso, a nova mídia, como a história 

já 

nos ensinou, não deve decretar

o 

"fim 

da cultura letrada". Um 

pequeno 

esforço de memória vai nos trazer 
de

volta a lembrança do mesmo 

pânico 

expresso 

pela pintura 

em relação ao advento

da fotografia, do teatro em relação ao cinema ou do cinema em relação à tele-

visão. Em todos os casos, de forma repetitiva, a forma de expressão ameaçada 
de

desvalorização mostrou, de maneira surpreendentemente rápida, uma revitalização

criativa e uma abertura de canais expressivos insuspeitos. Uma vez relativamente

liberadas de suas funções miméticas de origem, essas mesmas formas artísticas

"ameaçadas" 

nos surpreenderam com o surgimento e a afirmação da arte abstrata,

do teatro experimental, do cinema de autor.

No nosso caso, se a história continuar se repetindo, tudo indica 

que 

bons

ventos devem soprar a favor do livro impresso: uma vez liberado de sua responsa-

bilidade enquanto veículo na transmissão da informação e da referência, o livro

não tem 

por que 

não 

potencializar positivamente 

as enormes 

perspectivas 

abertas

para 

a criatividade editorial, 

que 

a entrada das linguagens digitais e 

que 

as novas

tecnologias de armazenamento desenvolvidas 

pelos 

bancos de dados virtuais 
per-

mitem.

Portanto, ao contrário das 

previsões pessimistas, 

esse momento deve 
ser 

o

momento do livro.

Ainda em relação ao 

pânico 

beletrístico ou às 

posições 

tecnofóbicas 
que 

ten-

dem a bloquear a compreensão dos fenômenos emergentes, sempre me vem 

a

lembrança uma brilhante entrevista dada 

por 

Michel Foucault a Paul Rabinov.

Foucault, analisando a invenção da chaminé e sua importância decisiva na con-

figuração do espaço doméstico e familiar moderno, nos mostra como, através 
da

história, uma nova tecnologia sempre é criada em função de 

profundas 

transfor-

mações socioculturais 

já 

em curso e das novas necessidades 

geradas por 

estas

próprias 

transformações. Com isso Foucault dá um xeque-mate no argumento

tradicional do senso comum 

que parte 

do 

pressuposto 

de 

que 

as inovações tecno-

lógicas em si 

promovem 

alterações socioculturais.

Diz Foucault:

Mesmo 

que 

seja evidente 
que 

as técnicas têm influência direta na formação de novos

comportamentos e novas culturas, é impossível admitir-se 
que 

esta mesma técnica 
tenha

se desenvolvido caso não estivessem 
já 

correndo transformações nos 
processos 

e estrate-

gias 
das relações humanas 

que 

apontassem nesta direção.1
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Como 

curiosidade 

e fechando o foco apenas na área da literatura, vou trazer

a%uns 

exemplos 

de transformações 

já 

evidentes no espaço literário e 

que 

mostram

uma 

certa 
homologia 

com as lógicas das novas tecnologias e das estratégias mais

recentes 

da 

produção 
sob a égide do consumo.

Para 
isso, 

o mais 

prudente 

é suspender temporariamente os 

parâmetros 

de

lriterpretação 

de 

que 

normalmente lançamos mão e 

que 

talvez não dêem mais

c°nta 

do 

panorama atual 

que 

vem sendo identificado como 

pós-modemo.

Portanto, 

deixarei de lado critérios como a noção de 

qualidade 

literária ou

estetica, 

de inovação 
formal, de série literária, de estilos, movimentos e tantos outros

ate 

P°uco tempo 

"intocáveis" 

pela 

crítica. Proponho-me apenas a identificar alguns

estranhamentos 

que, 

cada vez mais, venho me confrontando em minha atividade

crítica.

O 

primeiro é a inédita 

pluralidade 

de vozes 

que 

se firmou nesta última

década. 

Dicções 
étnicas, etárias, regionais, definidas 

por preferências 

sexuais, 

políti-

Cas; 

de 
classe, 

comportamento, 

"atitude", 

e mais uma 

gama 

infinita de 

posicio-

naHdades, 

mostram 
não apenas a vitória 

política 

das minorias mas também um

^at0 

novo 

e de insofismável importância: entram agora em cena a 

presença 

de

110,1 

as 
competências 

e saberes definindo outros códigos e valores no circuito da cria-

Ça° 
e 

circulação 

dos 

produtos 

literários.

Por 
outro 

lado, 

parece que 

artistas e escritores, .afinados com a dinâmica

n°vo 

mercado 
de cultura, começam também a criar e a atender a demandas

segmentadas 

desse mercado, o 

que 

deve certamente democratizar a fruição e o

°nsumo 

da literatura 
de forma mais ampla.

Não 
há dúvida 

que 

há uma certa consonância entre estas formas mais 

plu-

aiS 

de 

Produção literária com os modelos ativos de difusão do consumo de massa,

qual as 
novas 

estratégias de mercado são marcadas 

pela percepção 

de 

que 

a

^omogeneização 

da oferta não 

pode 

mais 

predominar, 

cedendo o lugar a uma

Sca 

bastante 

específica e clara da diversificação da 

produção 

e do consumo.

Como 

diagnosticou Fredric 

Jameson,2 

assistimos hoje a uma inédita cultu-

aÇao 

das 

práticas 
artísticas, ou seja, a ampliação de seu raio de consumo

rax 

és 
da 

abertura 
de espaços culturais não formais e da emergência de novos

os 
sociais 

e comportamentais. Neste 

ponto, 

não há como evitar uma 

pergunta

Pc'osa: 

não 
estaria também a 

própria 

função social da arte num momento de

ansformação 

estruturalmente radical?

Outra 

dificuldade 

que 

venho encontrando, de forma bastante freqüente, é

^ 

9üase 
falência 

de um 

parâmetro 

crítico até hoje bastante importante: o valor

^ 

cisivo 

do 
caráter 

oposicional ou radicalmente inovador 

para 

a avaliação 

posi-

a 
de 

uma 
obra literária.

Ao 
contrário, 

o 

que 

hoje vemos vigorar é o 

prestígio 

da habilidade em arti-

ar 

dados 

ou 

procedimentos, 

digamos, 

já 

conhecidos da tradição literária ou

Ca-cultural. 

Assim, a exemplo da voga atual de um 

procedimento 

como a

Tem 
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"citação", 

podemos perceber 

como o 

que 

seria hoje experimentado como 

o

"novo" 

é, na realidade, a invenção de formas criativas de articular, refuncionalizar

ou mesmo clonar informações de estilo, linguagem ou 

- 

para 

não deixar de lado

a 

palavra 

da moda 

- 

de 

"conteúdo", 

disponíveis nos atuais acervos de referências.

Esse 

procedimento 

nos remete inevitavelmente a uma lógica 
quase

museográfica.

É o 

que 

alguns teóricos chamam de advento de uma nova musealizaç

entendida como um fenômeno cultural de amplo espectro 
que 

abrange desde 

o

súbito 

prestígio 

dos museus na cidade 

pós-moderna, 

da mania com o restauro 
de

monumentos e centros urbanos, da voga das memórias, biografias ou de obias

literárias com forte acento erudito, referencial e de recuperação histórica, até 
a

obsessão com o aumento da capacidade dos bancos de dados e de seus hard disks.

Finalmente, fecho meu foco no universo digital, reduto máximo da infor-

mação e da memória, e também um novíssimo reduto de circulação 

que 

se abre

para 

a 

produção 

cultural, 

que 

é o espaço 

plural 

e ingovernável da internet. Espaço

esse 

que 

vem mostrando um crescimento inesperado na América Latina. Estima-se,

por 

exemplo, 

que 

o número de usuários da internet na América Latina aumenta

33% anualmente e 

que 

os 12,7 milhões de usuários em 2001 
passarão 

a 24,3 
nai-

lhões em 2003.

Os índices mostram também 

que, 

ainda 

que 

a maioria dos sites seja na 
area

de negócios e economia, as 

páginas 

de artes, música e literatura começam 

a

aumentar de forma acelerada, mudando o 

perfil 

dos usuários da rede e definindo

novos hábitos e comportamentos especialmente entre os 

grupos jovens. 

É o caso,

por 

exemplo, dos cibercafés, refúgios 

que 

se transformaram numa solitária 
e con-

corrida forma de socialização, especialmente das tribos 

jovens 

à 

procura 

de 
par-

ceiros e aventuras virtuais. Portanto, um fenômeno nada desprezível.

Mas não 

quero 

fugir aqui do campo específico das letras e dos sintomas 

de

mudança 

que 

venho 

percebendo 

no espaço e no tecido cultural da literatura.

Resumindo, até agora comentei a 

pluralidade 

de vozes e dicções multicul-

turais 

que 

vêm surgindo e 

produzindo 

texturas 

polifônicas 

e descentralizadas 

nas

linguagens e expressões literárias e artísticas. Observei também a evidência 

de

uma culturalização 
que 

amplia o consumo e a fruição dos 

produtos 

culturais

através de inovações no uso de canais e mídias diversificadas e através dos 
com

portamentos gerados pelas 

novas estratégias de 

produção 

e consumo segmentados

A 

propósito, 

nesta linha, nunca é bom esquecer a erosão 

já 

irreversível dos 
limi

tes entre cultura 

"alta" 

e cultura de 

"massa" 

na criação contemporânea de 
ponta-

E, afinal, apontei uma alteração radical no trato com a tradição. A obsessão

pelo 

novo, traço fundamental da cultura moderna, dá lugar ao 

jogo 

com os 
ele

mentos da tradição, sua clonagem, sua refuncionalização. 
O museu, a valorização

da memória, a referência histórica, o mundo contido no banco de dados 

passai*1
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de 
bode 

expiatório 
da modernidade à matéria-prima 

por 

excelência da criativi-

dade 

pós-moderna.

Por 

que 
então o universo descentralizado e referencial 

por 

excelência da

Web 
é 

percebido como um universo de alto risco e não como a viabilização tec-

n°lógica 

da estrutura 
fractal 

que já 

informa o universo simbólico 2000?

Não 
é difícil ver a emergência, no ambiente da internet, de um 

grande

numero 

de 
novos 

autores, 

grupos jovens, 

de 

funkeiros 

e rappers, ou de autores não

ta° 

jovens mas 

que 

se articulam apenas 

para 

divulgar sua 

produção 

sem ter muito

em 
comum 

a não ser o desejo de estabelecer um canal eficaz e barato 

para 

a dis-

tribuição 

de seu trabalho.

E claro 

que 
a cultura da internet não vai deixar de imprimir sua marca na

ncn 
a 

produção textual. E a mais imediata e atraente deve ser exatamente no

oração 

de 
uma liaison dangereuse 

que 

é a relação autor/leitor.

Não 
é difícil 

prever que, 

no novo espaço cibernético, essa relação vai se

^ornar, 

de 
certa 

forma, incontrolável, 

pois, 

na rede, o leitor é levado a operar de

ma 
niúltipla 

em seu encontro com um texto. Neste caso, o 

prognóstico 

mais

ealista 

é o de 

que 
o leitor saia Unhando 

partes 

do texto do autor 

que 

está cônsul-

ndo, 

ou 
apenas 

lendo, com 

partes 

de novos textos 

que 

estejam real ou virtual-

ente 

sinalizados 

em sua 

"bússola 

particular". Junto 

com essa observação um

P°uco 
desconfortável, 

vem outra mais dolorosa: a de 

que provavelmente 

o 

prestí-

^l0 e 
a legitimidade 

do mito da autoria, um dos maiores encantos e fontes de

Prazer 

do 
intelectual 

moderno, anda correndo sérios riscos.

Realmente, 

as transformações 

que 

se anunciam 

para 

nós, literatos e sim-

P nzantes, 

não 
são 

poucas 

e até 

podem 

ser terríveis 

para 

alguns, mas 

quem 

sabe

mbém 

possam ser altamente atraentes 

para 

aqueles 

que queiram 

investir nas

11 

as 
formas 

de negociação e de transformação textual 

que 

andam nos rondando

este 

início 

de milênio?

Heloísa Buarque de Hollanda é crítica

literária e 

professora 

da Escola de Comuni-

cação da UFRJ.
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Amigos dos livros: Plinio Doyle 
(a 

direita) conversa com 

Jose

Americo de Almeida, awtor (fe A bagaceira.
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Plínio 

Doyle

(1906 

- 

2000)

"^as 

Paginas seguintes 
a Revista do Livro 

publica 

dois textos inéditos do biblió-

Phnio 

Doyle, 
ex-diretor da Fundação Biblioteca Nacional. O 

primeiro 

é uma

Sl>itetica 

autobiografia 
— 

curiosamente escrita na terceira 

pessoa. 

O outro texto versa

s°bre 

as 
livrarias 

do Rio de 

Janeiro que 

ele costumava 

freqüentar.

Qlfem conheceu 

o Dr. Plínio reconhecerá nestas 

páginas 

as 

qualidades 

mais mar-

ccntes 

do 
colecionador 

de revistas e livros raros: a generosidade, em apontar os cami-

nho 7
s 

do 
bom 

livro, a 

facilidade para fazer 

amigos, o 
zelo 

que 

dedicava a docu-

mentos 

de 
todo 

tipo, e 

— 

nas 

palavras 

do amigo Homero Senna 

- 

o seu 

"espírito

ordeiro 

e 
metódico".

furnas 

das 
livrarias 

aqui relacionadas infelizmente 

já fecharam 

suas 

portas.

oristituem 

agora 
locais a serem visitados tão-somente 

por 

meio da lembrança de

171 

Rio 
de outros 

tempos. Das outras, 

fornecemos 

endereço e telefone.



Plínio Doyle 

por 
Plínio Doyle

Plínio Doyle Silva nasceu no Rio de 

Janeiro, 
antigo Distrito Federal, no dia 

pri-

meiro de outubro de 1906, 

quando 
a 

população 
do Brasil era de 14.332.915 

(qua-

torze milhões, trezentos e trinta e dois mil e novecentos e 

quinze 

habitantes), como

informa o Almanaque Brasileiro Gamier de 1907. Foram seus 

pais 

Leopoldo Doyle

Silva e Seraphina Doyle Silva, 

que 

se casaram no dia 19 de maio de 1890. O seu

curso 

primário 
foi feito com os 

pais, 

ambos 

professores, 
ela municipal 

(escola

pública) 
e ele de matemática. 

Iniciando o curso secundário, matriculou-se no

Colégio Rezende e depois no Ateneu São Luís. Teve aulas com 

professores par-

ticulares 

para 

o 

preparatório 
do Colégio Pedro II. Sempre 

gostou 

muito de ler, 
e

lia muitos livros da estante de seu 

pai. 

Em 1924, começou a freqüentar as livrarias

do Rio, 

pois 

nessa época tiveram início suas aulas 

particulares 
no Centro 

da

cidade, inclusive as da escola Remington. 
Entre uma aula e outra, corria 

as

livrarias, sendo a 

primeira 
a livraria 

Quaresma, 
do velho Matos. Ingressou na

Faculdade de Direito 

(então 
no velho casarão da rua do Catete) em 1927.

Terminando 
o curso em 1931, logo começou a advogar no escritório do 

professor

Haroldo V aladão, 

passando 
em 1951 

para 
o escritório do 

professor 
San Tiago

Dantas, e depois 

para 

o seu 

próprio, 
onde trabalhou até 1976, ano em 

que 

se

aposentou como advogado 
e 

procurador 
da Fazenda Nacional.

Sempre se dedicou à cultura 

geral 

e, com o afastamento 
da 

profissão, pôde

se dedicar mais aos livros. Assim criou na Fundação 
Casa de Rui Barbosa, com

anuência de seu então 

presidente, professor 
Américo 

Jacobina 

Lacombe, 
o

Arquivo-Museu 
de Literatura, 

em 1972, atualmente um dos 

grandes 
centros 

de

pesquisa 

literária do Brasil, 

pelo 

real valor da documentação 
conservada em seu

acervo. Foi o fundador e 

primeiro presidente 
do Sindicato de Escritores do Rio

de 

Janeiro, 

foi diretor da Biblioteca Nacional 

(1979-1982) 
e membro do Conselho

Federal de Cultura 

(1981-1986).

Durante o longo 

período 
de advocacia, 

assumiu três causas de direitos

autorais. A 

primeira 

foi a de dona Tetra de Tefé, 

que 

teve o seu romance Bati 
à

porta 

da vida transformado em novela 

pela 

Rádio Nacional, com o título de Batendo

à 

porta 

da vida. A segunda foi a do acadêmico Gustavo Barroso, com o caso 
do

Pequeno dicionário brasileiro da língua 

portuguesa 
contra a Editora Nacional e 

a

Civilização Brasileira. Os terceiros clientes do assunto foram a Editora Leio 
&

Irmão, de Portugal, e os dois filhos de Eça de 

Queirós 

contra a Editora Brasi-

liense, de São Paulo, 

que 

em 1961 lançara uma coleção de 26 volumes com 
as

obras completas do escritor 

português, que 

ainda não estavam em domínio

público 

e 

pertenciam, portanto, 

a seus filhos. Felizmente foram três vitórias, sendo

as duas últimas no Supremo Tribunal Federal.

Já 

foi dito acima 

que 

Plínio Doyle sempre 

gostou 

muito de ler literatura

brasileira. Suas constantes idas às livrarias e visitas a livreiros transformaram-no
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em 
advogado 

de vários editores, entre outros da Editora 

José 

Olympio, durante

Vlnte 

anos, 
e de Carlos Ribeiro, o 

"mercador 

de livros" da livraria São 

José.

Conheceu 

muitos 
escritores da época, como Drummond, Bandeira, Guimarães

Rosa, 

Graciliano 
Ramos, Afonso Arinos, Ciro dos Anjos, Agripino Grieco,

Herman 

Lima, 
Gilberto Amado, Rachel de 

Queiroz, João 

Cabral, 

Josué 

Montello,

entre 

outros.

Agora 
o 

ponto 

mais importante deste depoimento: o bibliófilo. Durante a

SUa 

^onga 

vida, 
criou uma biblioteca com cerca de 25 mil volumes, só de litera-

tUra 

brasileira. 

Apaixonado 

por 

Machado de Assis, leu alguns de seus livros da es-

tante 

do 

pai. 
Em um desses livros, leu uma crítica à 

peça 

teatral de 

José 

de Alen-

Car 

{Alai, na 

primeira 

edição). Machado fazia muitos elogios à 

peça 

e, com a

curiosidade 

despertada, 
o leitor 

passou 

a 

procurar 

um exemplar nos sebos da

C1dade. 

Não 
teve sucesso, mas leu a 

peça 

na Biblioteca Nacional. Atualmente só

c°nhece 

a existência 
de um exemplar da 

primeira 

edição na biblioteca de seu 

que-

ndo 

amigo 

José 
Mindlin, 

"inimigo" 

no tempo em 

que 

ele, Plínio, era bibliófilo.

Cada 
livro 

ou revista lido dava lugar à 

procura 

de outro, e assim chegou

a'JS 

25 
mil 

que 
constituem hoje a Biblioteca Plínio Doyle da Fundação Casa de

Rui 
Barbosa, 

e em 

que 

estão as 

primeiras 

edições de Machado, muitas de Alencar

e 
de 

Macedo, 

setenta edições das Memórias de um sargento de milícias e muitas edições

de 
Pr

rancisco 

Adolpho Varnhagem 

(uma primeira 

edição da História Geral do Brasil

COrn 

dedicatória 

a Gonçalves Dias, de 1854).

Entre 
as revistas constantes na Biblioteca, convém citar, entre outras, a Re-

¦sta 

Ilustrada 

de Ângelo Agostini, a Semana Ilustrada de Henrique Fleuiss, Ostensor

&osileiro, 

Minerva 
Brasiliense, Niterói, Revista Brasileira 

(nove 

fases), Revista do Brasil 

(três

es" 

Guanabara 

(dirigida por 

Araújo Porto Alegre, Gonçalves Dias e 

Joaquim

anuel 

de 
Macedo), Anaes da Biblioteca Nacional, Coleção Cem Bibliófilos, Revista da

^caderriia 

Brasileira 
e da Paulista de Letras, Kosmos, Renascença, Revista do IHGB, 

Jornal

Cornmércio 

Ilustrado 

(quatro 

volumes), 0 Corsário 

(Apulcho 

de Castro), Comédia

°cial 

(Pedro Américo), Correio Brasiliense 

(Hipólito José 

da Costa), Almanaque

rasileiro 

Garnier 

(dirigido por 

Ramis Galvão e 

João 

Ribeiro), além dos suplemen-

0s 
literários 

de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre.
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Livrarias do Rio de Janeiro

Plínio Doyle

Livraria 
Quaresma

A 

primeira 

livraria 

que 

conheci e muito freqüentei foi a 

Quaresma, 

sita à rua 
São

José, 

lado ímpar, cujo 

proprietário 

na época 

- 

década de 1920 

- 

era o Matos,

velho livreiro, conhecedor de livros e 

principalmente 

dos 

que 

existiam em 
sua

loja, enorme loja com várias 

portas 

abertas 

para 

a rua e com inúmeros balcões

exibindo os livros; o velho Matos era muito atencioso, muito especialmente 
com

os estudantes, 

que 

viviam fazendo 

perguntas 

e 

pedindo 

o célebre 

"desconto"; 

era

a 

principal 

loja da cidade e muito freqüentada. Ali conheci Rui Barbosa, 
João

Ribeiro e outras figuras ilustres, com as 

quais 

não tinha coragem de conversar,

por 

me considerar um estudante muito moço. Nessa época eu me 

preparava 
para

os últimos 

"preparatórios" 

e 

para 

o vestibular da Faculdade de Direito, e meus

professores 

davam aulas no Centro da cidade, daí as minhas folgas 

para 

visitar 

o

Matos, 

pois já 

amando os livros lá ia à 

procura 

de Machado, Alencar e outros,

sempre encontrando algo no 

"sebo" 

da 

Quaresma. 

Nessa livraria, conheci 
um

"caixeiro" 

(como 

eram conhecidos os empregados do comércio), um 

jovem, 

mais

moço do 

que 

eu, 

que 

trabalhava como vendedor dos livros e seu arrumador, 
pois

o velho Matos exigia 

que 

o livro consultado 

por 

algum leitor fosse logo colocado

no seu devido lugar; esse 

jovem 

"caixeiro" 

era Carlos Ribeiro, 

que 

começou 
assim

a vida de 

grande 

livreiro.

Livraria São José

Carlos Ribeiro, 

que 

depois se transformou no 

grande 

"mercador 

de livros", como

era conhecido, deixando a 

Quaresma 

abriu uma 

"portinha" 

para 

vender os livros

que 

comprava das amizades feitas na 

Quaresma; progredindo 

na 

"lojinha", 

de

sociedade com outro 

grande 

livreiro no futuro, Walter Cunha, alugou um 

prédio

na mesma rua São 

José 

número 38 e fundou a Livraria São 

José 

- 

com o 

"jeitão

especial de livreiro 

que 

o Carlos tinha, o comércio 

prosperou, 

os sócios compraram

o imóvel 38, e mais tarde ampliaram a livraria, comprando os 

prédios 

vizinhos 
40

e 42, 

passando 

a livraria a ocupar três 

prédios 

velhos, mas com sobrados, 
tudo
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livraria. 

Lançou 
Carlos Ribeiro as chamadas 

"tardes 

de autógrafos", a 

princípio

sobre 

discos 
de 

poesia 
lançados 

pela 

empresa Festa Discos; com o sucesso desses

lançamentos 
- 

poesias 
de Drummond, Bandeira, Schmidt e outros 

- 

as tardes 

pas-

saram 

para 
os livros, sempre servidos uísque e salgadinhos. Como 

propaganda,

Carlos 

criou 
três subtítulos 

para 

as suas lojas: o 38 era 

"Paula 

Brito", o 40 era

Pasárgada 

e o 42 

"Itabira", 

homenageando assim o antigo livreiro-editor amigo

e 
^lachado, 

Alencar, Macedo e outros, e Bandeira e Drummond.

Funcionei 

como advogado na compra desses dois últimos imóveis, e 

poste-

n°rmente 

na venda dos três 

(que 

seriam demolidos 

para 

nova construção) 

quando

livraria 

passou 
a ocupar o imóvel 74 da mesma rua, conhecida então como a

rua 

^as 
livrarias", 

pois 

nela havia várias. Esse imóvel, de dois 

pavimentos, 

aco-

heu 

todos 

os livros vindos dos antigos 

prédios. 

Na 

grande 

loja do 74 

pontificava

a°S 

l^dos, 

em sua mesa, Carlos Ribeiro, com a sua amizade, bom humor e a

sirnpatia; 

era 
um livreiro 

que quando 

comprava uma biblioteca ou um lote de

r°s 

separava 

os 

que podiam 

interessar aos amigos; eu mesmo fui obsequiado

arias 

vezes 
nesse 

sentido, às vezes até oferecendo o livro. A função do Walter

Pi

na, 

quando 
não estava na loja, era ir à 

procura 

de bibliotecas ou de avulsos

Xenda. 

Passados 
vários anos, como fosse desfeita a sociedade, Walter ficou com

Predio 
e com a 

quantidade 

de livros 

guardados 

nos depósitos, aguardando o

IT10mento 

de vir 

para 

a loja: Carlos, com o estoque, abriu uma 

"filial" 

com o

j^esrno 

nome, 

que 

ficava na sua 

propriedade, 

na rua do Carmo, 61, 

que 

ainda

°Je 

existe, 

de 

propriedade 
de três antigos funcionários 

- 

também 

grandes 

livreiros

•¦^dalbino, 

Germano 
e Vieira. Pouco depois Carlos Ribeiro veio a falecer.

Rua 
do Carmo, 61, Centro. Tel: 2242 1613.

LIV 
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Livraria J. Leite

Na época da 

Quaresma, 
havia no lado 

par 

da mesma rua uma livraria 

pequena,

de 

que 

era 

gerente 

administrador 

José 

Leite, irmão do 

grande 

escritor Solidônio

Leite, muitas vezes visto na loja e tido como o seu verdadeiro dono.

Livraria Antiquário

Desfeita a sociedade com Carlos Ribeiro, Walter Cunha fundou sua 

própria

livraria, atualmente com sede à rua Sete de Setembro, 207, num 

grande prédio

de três 

pavimentos, 
todos ocupados com os livros, muito bem distribuídos, 

para

cada assunto. Walter Cunha é 

grande 

conhecedor do assunto ao 

qual 

sempre

dedicou sua vida.

Rua Sete de Setembro, 207, Centro. Tel: 2221 4746.

Livraria José Olympio

Desde 1924, mais ou menos e ainda depois de ingressar na Faculdade de Direito,

e mesmo 

já 

formado, freqüentei 

quase 

diariamente as livrarias da época. Em 1934,

vinda de São Paulo, instalou-se na Rua do Ouvidor, no Rio de 

Janeiro, quase 

em

frente à Briguiet-Garnier, a livraria 

José 

Olympio Editora; seu escritório foi insta-

lado na Travessa dos Barbeiros, 

passando 

depois 

para 

a Praça XV, 20 

(edifício 

da

Bolsa), em seguida 

para 

a avenida Nilo Peçanha, e então 

para 

a rua Marquês 
de

Olinda, 12, em Botafogo. Fui advogado da 

José 
Olympio durante muitos anos,

até mais ou menos 1965. A loja da livraria da rua do Ouvidor foi fechada 
em

1958 ou 1959, 

por 

entendimento com o Banco Nacional, então 

proprietário 

do

imóvel. Construindo a sua sede na rua Marquês de Olinda, o 

proprietário 

man-

teve no hall de entrada 

pequena 

livraria 

para 

venda somente de suas edições. 
Na

loja da Ouvidor, durante muito tempo, havia à tarde uma reunião de escritores

que 

se concentravam nos fundos, onde havia um 

pequeno 

banco de madeira 
em

que 

se sentava habitualmente Graciliano Ramos, o 

que 

fez com 

que 

dessem 
ao

móvel o nome de 

"banco 

do Graça", 

que 

se encontra hoje no Arquivo Museu 
de

Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, 

por 

doação de 
José

Olympio. Eram habitués dessas reuniões, além de Graciliano, 

José 

Lins do Rego,

Manuel Bandeira e alguns outros. Na sede nova da Marquês de Olinda, além 
dos

célebres almoços das 

quartas-feiras, 

depois transferidos 

para 

as sextas, toda a tarde

havia reuniões de escritores na sala do 

José.
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Quando 
descobri 

a Kosmos, era ela dirigida 

por 

Erich Eichner e Walter Geyer-

haVi

n> 
na 

rua 
do Rosário. Lá encontrei uma funcionária, 

que 

servia mais de secre-

aria; 

chamada 

Margareth Cardoso; com o 

passar 

dos anos e com o falecimento

^0s 

^°is 
diretores, 

a livraria ficou com os herdeiros, tendo então na direção 

geral

mesma 

Margareth 
Cardoso, 

que 

com seus muitos anos de atividade livresca tor-

n°u-se 

no 
Rio de 

Janeiro (e por que 

não dizer no Brasil?) a maior e mais com-

Petente 

conhecedora 
de livros, inclusive de raridades. No segundo andar da sede

rua 

do 
Rosário, 155, ela dirige com sabedoria o 

poder 

da Kosmos, 

que 

man-

t^m 

SUa 
filial 

em São Paulo.

Rua 
do Rosário, 155, Centro. Tel: 2224 8616.

Livraria 

Kosmos

livraria 

Briguiet-Garnier

F
reqüentava 

muito raramente a livraria Briguiet-Garnier, sita à rua do Ouvidor

Ruase 
esquina 

da avenida Rio Branco 

— 

lado ímpar 

— 

pois 

ali os livros, impressos

ern 

Paris, 

eram de valor muito elevado, e minhas verbas só chegavam 

para 

os

Seb°s 

; 
na 

minha época era 

proprietário 

da livraria o cidadão francês Baptiste

°uis 

Garnier, 

que 

se assinava B. L. Garnier, o 

que 

o levou a ser conhecido como

0 
bom 

ladrão 
Garnier". Essa 

grande 

livraria, freqüentada 

por 

Machado de Assis

Seus 

contemporâneos,1 
liquidou-se depois de se transferir 

para pequena 

loja na

Travessa 

do 
Ouvidor.

RARIAS 
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Falando de Machado e da Garnier, 

pode 

ser lembrado o fato ocorrido com

o 

grande 

escritor, 

quando 

em 1902 foi 

publicado 

um volume de suas 

poesias 

com-

pletas; 

é 

que 

no 

prefácio 

Machado escrevera 

"cegara" 

e o tipógrafo francês trocou

o 

"e" 

por 

um 

"a"; 

na biblioteca da Fundação Casa de Rui Barbosa 

(Arquivo-

Museu de Literatura) são encontrados os dois exemplares 

— 

o com o erro e o

emendado 

— 

emenda 

que, 

contam lendas, foi feita 

pelo próprio 

Machado.

Livraria Leite Ribeiro

Grande loja no largo da Carioca, 

quase 

esquina da rua Treze de Maio, onde 
no

sobrado funcionou 

por 

muitos anos a redação de O Globo, antes de se transferir

para 

sua atual sede, à rua Irineu Marinho. Essa livraria era muito freqüentada

pelos 

nomes da época 

- 

década de 1920 

— 

entre os 

quais podiam 

ser vistos Theo

Filho, Romeu de Avelar, Orestes Barbosa, Amélia Bevilaqua, Benjamin Costallat,

Humberto de Campos e outros.

Livraria Imperial

Esta livraria depois 

passou 

a se chamar Casa do Livro, de onde foi durante muito

tempo empregado Osmar Müller, 

que 

sempre vivendo no ambiente livresco

acabou ficando com a Livraria Brasileira.

Livraria Brasileira

Situada no edifício Avenida Central, a livraria, fundada 

por 

Roberto Cunha,

atualmente é dirigida 

por 

Osmar, com seu 

profundo 

conhecimento sobre o 
as-

sunto. O fundador dessa casa, como ficou dito 

por 

Roberto Cunha, irmão 
de

Walter Cunha, é também 

grande 

conhecedor de livros, tendo um só defeito 

"

nunca teve loja ou sobrado em 

que 

ficasse estabelecido 

por 

muito tempo; mudava

de 

pouso 

constantemente, estando agora estabelecido em Petrópolis.

Avenida Rio Branco, 156/si. 229, Centro. Tel 2262 2501.

Livraria Santana

Foi instalada na rua do Carmo, 3, com uma 

pequena 

loja, mas de muito movi-

mento, 

pela 

sua simpatia e 

pelo 

material 

que 

o 

proprietário 

conseguia 

para 

seu

estabelecimento, como 

por 

exemplo a biblioteca do acadêmico Mucio Leão. Nessa
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livraria 

comprei 
uma vez um 

pacote 

amarrado e fechado, anotado 

por 

fora

Originais 

de 

Joaquim 
Nabuco"; o Santana não abriu nem 

permitiu que 

eu

abrisse 

o invólucro; 
assim foi feito o negócio e depois verificamos 

que 

se tratavam

dos 
originais 

do Canaã, de Graça Aranha, e de muitas cartas e cartões de Nabuco

ao 
mesmo 

Graça; 
esses originais estão hoje na Fundação Casa de Rui Barbosa, e

as 
cartas 

e cartões 
de Nabuco na Fundação 

Joaquim 

Nabuco, em Recife.

Livraria 

Leonardo 
da Vinci

J i 

v 

tim. 

' 

Fuarai

\ 
ll 

^ 
r 

.J

^ 
fc. '^r"'

O-

a 
há 

longos 
anos em um subsolo de 

prédio 

da avenida Rio Branco, é de

P °Priedade 

de dona Vana, uma senhora de origem francesa, muito simpática e

nhecedora 

perfeita 
da literatura universal, em especial da francesa, especialidade

clusiva 

de 
seu estabelecimento. 

Qualquer 

livro 

que 

se 

peça 

do exterior, em

P°Ucos 

dias 
estará 

em suas mãos.

Avenida 

Rio Branco, 185/lj. 2, 3, 9., Centro. Tel: 2533 2859.

'-'Vraria 

Camões

É 
a

ad 

re^reSentante 

no Brasil da Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal. Seu

lnistrador 

é 

José 
Manuel Estrela; a livraria só comercia com livros de Portugal.

Rua 
Bitencourt 

da Silva, 12, Centro. Tel: 2262 4776.
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Livraria Civilização Brasileira

Estabelecida à rua Sete de Setembro, a livraria foi sempre dirigida 

pelo 

Enio

Silveira, até seu falecimento, há 

pouco 

tempo; editava muito, em especial os livros

chamados da 

"esquerda", 

inclusive traduções. Era 

praticamente 

uma filial 
da

livraria Nacional, de São Paulo, fundada e dirigida, enquanto existiu, 

por 

Otales

Marcondes Ferreira.

Livraria Padrão

Estabelecida à rua Miguel Couto, 40, é de 

propriedade 

e dirigida 

pelos 

livreiros

Carlos e Alberto, 

que 

têm como companheiro, dirigindo a 

parte 

de livros raros 

e

o 

"sebo" 

da casa, o Vieira, velho 

português, 

mas conhecedor do assunto e de 
per-

feita memória.

Rua Miguel Couto, 40, Centro. Tel: 2221 1756/2221 1784.
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Livraria 

Freitas 
Bastos

Situada 

à rua 
Sete de Setembro, a livraria é especializada em livros de Direito.

Livraria 

Brazielas

^ 

stalada 

na rua 
Regente Feijó, de 

propriedade 
do velho livreiro Brazielas, a

rana 

era 
muito 

conhecida 

pelos 

anúncios espalhafatosos no 

Jornal 

do Commercio,

^UC continham 

expressões como 

"volumaço", 

livros com 

"picos" 

e outras; livreiro

: 
mpático, 

bom 
acolhedor dos fregueses e conhecedor do assunto.

Livraria 

Forense

abelecida 

à rua Erasmo Braga, a livraria, como diz seu nome, é especializada

m 
vros 

de Direito. 
Grande editora, durante muitos anos manteve 

- 

e ainda

antém - 

uma 

publicação periódica, 

a Revista Forense, de valor inestimável e de

S° pelos 

magistrados, advogados e estudiosos do Direito; foi dirigida 

por

ato 

tempo 

pelo 
ministro Bilac Pinto, estando hoje à sua frente a doutora Resina

Bll*c 

Pinto.

Av. 
Erasmo 

Braga, 227, Centro. Tel: 2533 5537, ramal 234.

'-¦vraria 

Francisco 

Alves

p 

n(^ada 

por 
Nicolau Alves, a livraria foi durante anos dirigida 

pelo 

livreiro

ç, 

nc*SCo 

Alves, 

que 

se dedicou nos 

primeiros 

tempos a editar livros escolares.

iUa 

morte, 

por 

testamento seus bens foram doados à Academia Brasileira de

> mas 
o título 

se manteve e a livraria está hoje estabelecida à rua Farme de

°edo, 

em 
Ipanema.2

Fotografias de Eduardo Carvalho Pereira

^ ^ 
^ 

^ 
A 

R lAS 

D° 
RIO DE 

JANEIRO 157





O 
Projeto 

Resgate na Biblioteca

Nacional

Esther 

Caldas 
Bertoletti

esde 

a sua 
criação 

que 

a Biblioteca Nacional, ao lado de sua expressiva coleção

wipressos, 

possui 
um acervo de manuscritos 

que, 

com o 

passar 

do tempo, foi

Scndo 

enriquecido 

com inúmeras achegas.

Os 

personagens 
que 

ao longo dos anos dirigiram a maior instituição encar-

eSada 

da 

preservação 
da memória impressa no Brasil, 

juntamente 

com aqueles

clUe 

nela 

trabalharam 
e trabalham, sempre dedicaram uma especial atenção aos

Manuscritos. 

Fazendo-os 

publicar, 

transcritos, nos seus Anais, ora organizando-os

fim 

de 
dotá-los 

de um instrumento de 

pesquisa, 

um 

guia, 

um catálogo, um

nVentário, 

que permitisse 

acesso mais fácil, direto e completo, divulgando em suas

Publicações 

preciosos 
documentos de interesse 

para 

o Brasil, transcritos ou em

^erbetes, 

atingindo 
também documentos 

que 

se encontram fora da instituição. Em

c°rrência 

deste esforço contínuo, 

projetado 

cumulativamente através do tempo

Podemos, 

hoje, 
afirmar 

que praticamente 

todos os manuscritos da Biblioteca

a.ciona] 

estão 

já 

organizados ou em 

processo 

de organização técnica e arquivís-

Ca> 

fruto, 

sem 
dúvida, do labor 

quotidiano 

e abnegado de tantos 

que, 

neste san-

tU^-rio 

'

memória, 

deram sentido de funcionalidade e de vida à imensa massa

ctlmental 

contida em seus imponentes arcazes 

que 

impactam 

pela 

sua simples

P esença 

e 

que 
sabemos recheados de 

preciosos 

documentos. Lembro-me bem de

-Uarrv 

n

^ 

. uamasceno 

e Waldir Cunha e acompanho o intenso e contínuo esforço de

armen 

Moreno 
e sua equipe, sempre complementada 

por 

estagiários dedicados,

nculados 

a inúmeros 

projetos.

Quiseram os fados 

que 

me encontrasse à frente de dois 

grandes 

e instigantes

b 
lh^08' 

a°S 

^Ua^S 
dediquei, como ainda dedico, toda a minha capacidade de tra-

0 
e 

de 
me emocionar, de re-sistematizar os acervos de 

periódicos 
e de manus-

Oitos .

' um 
sobre 

o outro, empilhados do lado esquerdo 

(o 

lado 

que 

se diz do

raÇâo 

e das 

paixões), podendo, 

com isto, deixar uma 

pátina 

de contribuição a

Secular 

instituição, 
orgulho de todos nós, não apenas dos 

que 

nela trabalham

u 
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mas também dos 

que 

dela se valem 

para 

o aprimoramento dos conhecimentos 

na

labuta dos mais diversos trabalhos intelectuais: o Plano Nacional de Microfil-

magem de Periódicos Brasileiros e o Projeto Resgate Barão do Rio Branco da 
do-

cumentação histórica colonial existente no exterior, ambos considerados de 
grande

importância e 

que 

vieram 

preencher 

lacunas há muito sentidas 
pelos 

intelectuais 

e

pesquisadores 

brasileiros, sequiosos de melhor conhecer, 

pela 

leitura dos docu-

mentos e dos relatos dos fatos do 

quotidiano, 

a verdadeira história da nossa 

pátria.

O Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros, embora

intensamente desejado 

por 

tantos ilustres historiadores nos anos 1970 como 
Jose

Honório Rodrigues, Hélio Silva e Marcelo de Ipanema, 

que 

chegaram mesmo 

a

apresentar minutas de 

projetos, 

só foi efetivamente criado e os seus trabalhos 
íni-

ciados de forma sistemática em 1978, 

pelo 

dr. Manuel Diégues 

Júnior, quando 

em

cumprimento da disposição normativa 

(Portaria 

DAC/MEC n. 31/78). Gome-

çaram 

os trabalhos de microfilmagem sistêmica das coleções hemerográficas 
exis-

tentes e espalhadas 

por 

todo o território brasileiro, 

principalmente 

nas capitais 

dos

estados e não apenas as arquivadas na Biblioteca Nacional, 

projeto que 

teve 

o

apoio inicial da Fundação Ford, no âmbito dos trabalhos do Grupo de Documen-

tação em Ciências Sociais/GDCS. O objetivo do Plano era tanto o de completar

e 

preservar 

as coleções existentes na Biblioteca Nacional 

quanto 

o de 

possibilitar

às instituições estaduais congêneres, bibliotecas e arquivos, além das empresas joi-

nalísticas, o conhecimento das condições de completude de seus acervos e da 
fun-

cionalidade técnica e 

prática que permitisse 

a 

plena 

utilização das fontes 
pelos

pesquisadores.2

O Projeto Resgate Barão do Rio Branco da documentação histórica 
colo-

nial existente no exterior, o hoje internacionalmente reconhecido Projeto Resgate,

busca nas instituições 
que preservam 

os arquivos históricos no exterior, 
notada-

mente as de Portugal, Espanha, Holanda, França, Itália e Inglaterra, os 
docu-

mentos 

que 

se relacionam com o 

passado 

colonial do Brasil, desde os 

primeiros

fatos do Descobrimento 

- 

século XVI, até a nossa Independência no início 

do

século XIX e chegando-se até os tempos da abolição da escravidão.3

Concretiza-se agora, e de forma definitiva, o sonho de tantos ilustres 
bra-

sileiros 

que, 

ao longo de tanto tempo, 

procuraram 

transferir o conteúdo dos 
docu-

mentos existentes no exterior 

para 

os arquivos brasileiros, copiando-os 
a mão,

fim de 

permitir 

uma maior facilidade de acesso a todos os interessados. 
Imoi

redouro esforço 

que 

serviu de exemplo 
para 

os 

que, 

atualmente, valendo-se 

do

recursos da tecnologia moderna, 

pudemos 

nos aventurar numa empreitada

portentosa 

e ambiciosa, a de realizar um trabalho 
que 

se 

pretende 

completo

exaustivo, de copiagem e da transferência do imenso acervo documental 
que

encontra nos arquivos europeus.

Por 

que 

e 

para que 

todo este esforço? O 

que 

visa alcançar vale a 

pena.

Vejamos. São os manuscritos e os 

jornais 

verdadeiros tesouros, acervos 

uni-
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c°s 

mais 
do 

que 

raros, fontes singulares de informação 
que 

diferentemente dos

livros — 

mesmo 
daqueles mais 

preciosos que 

são encontrados, salutariamente, aqui

e 
ali 

— 

p0is 
capazes de revelar dados e informações únicos, são registros de fatos

que apenas 
eles contêm. Até hoje, a sua disponibilização estava reservada apenas

a 
uns 

poucos 
privilegiados que 

se deslocavam até as instituições 

que 

os 

guardavam,

rnas 

agora, 
com os modernos meios da reprografia, os acervos estão democrati-

camente 

acessíveis.

Os 

jornais, 
cuja 

periodicidade 

o 

próprio 

nome indica, os diários, 

que 

são

Produzidos 

para 

durarem um dia, urajour, relembrando a sua 

própria 

origem na

França 

revolucionária, 
são testemunhos dos fatos do 

quotidiano, 

mas 

que podem

e 
devem 

estar disponíveis às consultas 

que, 

sobre eles, no futuro forem feitas. A

sua 

importância 

é cada vez mais sentida na medida em 

que 

o 

pesquisador 

sente

Necessidade 

crescente de conhecer os fatos através de sua descrição contextuali-

Zada. 

Lembro 
aqui a rápida deterioração do 

papel, 

suporte utilizado na impressão

dos 

jornais, o 

que por 

si só 

justifica 

a utilização da microfilmagem 

para preservar

as 
lnformações 

para 

além da vida útil do 

próprio 

suporte-papel.

E 
o 

que 

dizer dos documentos manuscritos, 

peças 

únicas 

produzidas por

Seus 

autores, 

embora às vezes reproduzidas em algumas 

poucas 

cópias 

- 

também

Manuscritas 
— 

e 

que permanecem 

no 

presente 

como testemunhas exclusivas do 

pas-

sado, 

prontos 
a desempenhar o 

papel 

de elos 

que 

concatenam os fatos do 

processo

histórico 

formador 
de um 

povo, 

refletindo a consciência necessária à sua identi-

dade 

como 
uma comunidade, como uma nação. E mais, 

para 

além dos fatos obje-

üvamente 

considerados, manifestam também a vontade subentendida da intenção

de 
dar 

provas 
de sua existência e do sentido de 

preservar 

e fazer divulgar, através

da 

palavra, a memória de seus atores. Esta é a dedução 

que 

decorre do manuseio

dos 

manuscritos, 

por 

vezes copiados de imediato, em 

grandes 

livros, à semelhança

cópias 
"carbonadas" 

que 

registravam a imagem dos fatos. Livros-códices 

que

Permanecem, 

em sua seqüência de 

páginas, 

com as cópias de tantas e tantas car-

tas 

qUe formavam a correspondência de então e dos registros dos documentos, e

que hoje 

podem 
ser como 

que 

a única e completa marca dos acontecimentos e dos

fatos 

que 
ligavam contextos separados 

por 

mares, ainda tão indomados. Palavras

que se 
teriam 

perdido, 

consumadas 

pela 

voragem do tempo, não fossem as cópias

livros 

de registros.

Ao 

procurarmos 

entender a natureza dos documentos manuscritos,

Podemos 

perceber 
o significado da 

presença 

da força intuitiva 

que 

leva o ser

humano 

a 

querer 

registrar a sua 

presença 

e a sua ação numa 

perspectiva 

de tempo

e 
espaço 

e 

percebemos 

ainda o desejo, inconsciente, de 

projetá-las 

através da

história. 

Sempre a informação a 

guiar 

os 

passos 

de todos nós, documentalistas ou

na°> 

que 
se debruçam sobre os documentos no empenho de desvelar o 

passado.

As 
coleções dos 

jornais 

depositadas na Biblioteca Nacional, 

por 

força da

n°rma 

legal, 
a Lei do Depósito Legal, são hoje 

peças 

raras, registro único de algo
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Códice: capa e 

página 

manuscrita. Lisboa, Arquivo Histórico

Ultramarino.

Na 
página 

ao lado:

Sala dos códices. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino.

Projeto 

resgate na biblioteca nacional
163



que 

se imprimiu ao longo do tempo, aqui e ali, e 

que 

à sua época desempenhou

o 

papel 

de disseminador de informações, 
de democratização do conhecimento, 

e

que 

trazem 

para 

o 

presente 

a vivência dos homens no 

passado, 

em suas comu-

nidades, seus sonhos, suas lutas, suas alegrias e suas dores. Com os 

jornais

podemos 

radiografar o 

pulsar 

de uma sociedade; e não foi 

por 

outra razão 

que 

os

historiadores 

— 

no seu sentido mais lato 

- 

que 

em meados do século XX 

"desço-

briram os 

jornais 

como fontes 

preciosas 
de informações 

para 

suas 

pesquisas.

E oportuno lembrar a 

proximidade 
do bicentenário da instalação 

da

Imprensa no Brasil e a circulação do 

primeiro jornal 

brasileiro, o Correio Braziliensc,

de Hipólito 

José 
da Costa.4

Mas voltemos ao Projeto Resgate, objetivo 

principal 

desta reflexão, 
que

tem na Biblioteca Nacional seu abrigo e 

parte 

de sua história, 

pois 

foram nos Anais

da Biblioteca Nacional e sob a orientação de seus funcionários 

que 

foram reali-

zados, em Lisboa, os 

primeiros 

inventários e a elaboração dos 

primeiros 

verbetes-

resumos dos documentos oriundos do antigo Conselho Histórico Ultramarino.

Desde os 

primeiros 

anos de nossa Independência 

que 

nas sessões 
do

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ilustres escritores e 

pesquisadores 

— 

entre

os 

quais 

encontravam-se alguns dos mais dinâmicos e operosos diretores 
da

Biblioteca N acionai, como Ramiz Galvão e Manuel Cícero 

— 

lutavam 

para 
que

importantes documentos de interesse 

para 

a História do Brasil 

que 

"jaziam" 

nas

bibliotecas e nos arquivos europeus, notadamente 
em Portugal, Espanha,

Holanda, França e Itália, fossem copiados e trazidos 

para 

o Brasil a fim de 
que

nossos 

pesquisadores pudessem 

ter acesso às informações neles contidas.

Muitos e muitos foram os 

"literatos", 

como eram chamados à época os histo-

riadores e 

pesquisadores, que 

estiveram na Europa empenhados nesse trabalho,

como nos informa, com detalhes de suas experiências e respectivos resultados, 
José

Honório Rodrigues, em seu livro A 

pesquisa 

histórica no Brasil,5 

que 

nos transmite

completo conhecimento de tudo o 

que 

se tentou fazer com relação ao resgate 
dos

documentos na Europa.

Um oportuno concurso de fatores, decorrente da experiência adquirida

anteriormente na condução do Plano 

- 

quando pude 

realmente aprender a reunir

as experiências realizadas com a contínua evolução do conhecimento e da tecno-

logia da microfilmagem de 

preservação, 

de complementação e de transferência, 
de

formar equipes e de mourejar em obter recursos e apoio 

- 

fez com 

que 

o Minis-

tério me honrasse com o enorme desafio de coordenar a impostação e a condução

de um 
projeto 

mais ambicioso ainda: resgatar nos arquivos europeus os docu-

mentos do 

passado 

colonial da nossa 

pátria. 

Esse 

projeto, 

valendo-se do enorme

avanço dado 

pela 

ciência e 

pela 

tecnologia, deveria ser a 

pedra 

de toque 
que

coroaria de forma completa e definitiva todos os esforços feitos anteriormente,

trazendo ao Brasil, em rolos de microfilmes, com seus fotogramas de sucessivas

imagens 

posteriormente 

digitalizados em CD-ROMs, todo o acervo documental
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que se 
encontrava 

no exterior, 

praticamente 

inacessível senão a 

poucos privile-

giados, com o intuito de disponibilizá-lo ao 

grande público 

interessado, estudiosos

que 
poderão consultá-lo nas universidades, nos arquivos 

públicos, 

nos institutos

históricos, 

nos centros de 

pesquisa 

e mesmo no recesso de seus lares, bastando ape-

nas 
a existência 

de um simples computador, com drive de CD-ROM.6

Várias 
e sucessivas etapas foram 

programadas 

e 

percorridas 

antes do início

efetivo 

dos 
trabalhos. Ocorreram muitas reuniões no Rio de 

Janeiro, 

em Brasília,

nas 
diversas 

capitais dos estados e inúmeras viagens à Europa até 

que 

o 

primeiro

fotograma 

fosse 

produzido. 

Constituiu-se numa vitória e num marco histórico o

emblemático 

toque do mecanismo dado 

pelo 

então embaixador do Brasil em

Portugal, 

o ex-presidente e atual 

governador 

de Minas Gerais, Itamar Franco, 

que

acionou 

o início da captação da 

primeira 

imagem 

que produziu 

o fotograma do

documento 

da capitania de Minas Gerais, datado de 1680, sobre a descoberta da

serra 

das 
Esmeraldas. Muitos diplomatas e 

pesquisadores 

durante anos abriram as

negociações 

e os caminhos, entre os 

quais 

cabe destacar, 

por justiça 

e 

por 

direito,

0s 
nomes 

de Leopoldo Collor 

Jobim 

e Fausto Alvim 

- 

que 

infelizmente não se

encontram 

mais entre nós 

para 

verem os resultados de seus ingentes esforços 

—, 

o

ex-secretário 

de Cultura do Ministério da Educação e Cultura do Brasil,

acadêmico 

Marcos Vinicios Vilaça, o também ex-ministro da Cultura Antonio

Houaiss, 

e os ex-embaixadores do Brasil em Portugal 

José 

Aparecido de Oliveira

e 
Luis 

Felipe 
Lampreia, como 

pessoas que 

ajudaram a estabelecer as bases das

Negociações 

diplomáticas 

que permitiram que 

em 1995 fossem assinados os

Primeiros 

acordos de cooperação e a implantação do Plano Luso-Brasileiro de

^icrofilmagem, 

ativado em 1996. Não 

poderíamos 

deixar de lembrar o entu-

slasmo 

de Darcy Ribeiro e o apoio sempre 

presente 

dos ex-presidentes do Instituto

Histórico 

e Geográfico Brasileiro, Américo 

Jacobina 

Lacombe e Vicente Tapajós.

E 
nos 

dias 
de hoje, o apoio sempre necessário do atual embaixador do Brasil em

Portugal, 

historiador Synésio Sampaio Goes Filho, e de toda a sua equipe, bem

c°mo 

do 
atual 

presidente 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

professor

doutor 

Arno Wehling. Vários acordos foram firmados entre o Brasil e Portugal,

dentre 

os 

quais 
se destaca, neste 

período 

inicial, o Termo de Cooperação entre o

Ministério 

da 

Justiça 

do Brasil 

- 

ao 

qual 

estava vinculado até há bem 

pouco

tempo 

o Arquivo Nacional 

— 

e a 

presidência 

do Conselho de Ministros do. 

gover-

n° 

Português, em 1995. Com o mesmo espírito, 

já 

como 

parte 

do início das

c°niemorações 

brasileiras dos 

quinhentos 

anos da chegada de Pedro Álvares

^abral, 

foi assinado entre 

quatro 

ministros e secretários da Cultura de diversos

estados 

brasileiros, em Porto Seguro, na Bahia, na 

presença 

do 

presidente 

da

República, 

Fernando Henrique Cardoso, o 

projeto 

Memória 

(Anexo 

I), no 

qual

Se 

destacava 

a união de esforços em torno de algumas metas:

o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros;

o Projeto Resgate;

projeto 
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Rio de 

Janeiro. 

Terreno 

junto 

dos Armazéns do Sal. Morro de

São Bento 
(circa 

1796). Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino,

Cartografia e Iconografia, Ms. R.I.3.

Na 
página 

ao lado:

Bahia. Mapa das entradas das barras exterior e interior da Vila

de Camatr.u. Gregório Gomes 
(fcirca 

1707). Lisboa, Arquivo

Histórico Ultramarino, Cartografia e Iconografia, Ms. n. 960.

Ceará. Vila Nova da Fortaleza de JVossa Senhora da Assunção

da Capitania do Ceará Grande 
(fcirca 

1730). Lisboa, Arquivo

Histórico Ultramarino, Cartografia e Iconografia, Ms. n. 848.
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a Organização dos Fundos Manuscritos do Período Colonial existentes 
em

acervos brasileiros.

Em Brasília, em 

perfeita 

sincronia com a 

política 

cultural do 

governo 

do

presidente 

Fernando Flenrique Cardoso, executada 

pelo 

ministro Francisco 
Cor-

rêa WefFort e sob a coordenação 

geral, 

firme e segura, do embaixador Wladimir

Murtinho, o Projeto Resgate tem encontrado as condições necessárias 

para 

cum-

prir 

o cronograma estabelecido, atendendo às rigorosas exigências dos limites orça-

mentários, 

graças 

sem dúvidas às aproximações das outras instituições 

públicas 

e

privadas que 

não deixaram de dar contribuição sempre 

generosa. 

Bastaria citar

apenas algumas como 

parceiras privilegiadas: 

a Fundação Clemente Mariani, 

a

Vitae, a Auvepar, o BankBoston, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Comissão

Nacional 

para 

as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses/ CNCDP-

Também vale mencionar o CNPq e as Fundações de Amparo à Pesquisa de 
São

Paulo, Rio de 

Janeiro 

e Rio Grande do Sul, além de diversos 

governos 

de estados,

inúmeras universidades e o 

próprio 

Ministério em suas diversas vertentes: orça-

mentária, Fundo Nacional de Cultura e Mecenato.

Creio 

poder 

afirmar 

que 

estamos 

prestes 

a concluir os trabalhos do 

primeiro

e 

grande 

desafio, o Projeto Resgate/Portugal/Arquivo Histórico Ultramarino.

É 

já 

uma realidade, conhecida de todos, e cabe referir a magnífica síntese 
da

exclamação dita 

pelo 

nosso 

poeta 

maior, Carlos Drummond de Andrade, 

"Viva 

o

documento!"7 E o Viva! repetido incansavelmente 

pelo 

saudoso Aloísio Magalhães.

Recentemente, em longo e detalhado artigo na Revista Convergência Lusíada

do Real Gabinete Português de Leitura, na edição especial dos 

quinhentos 

anos,

intitulada 

"Enlaces 

e Desenlaces",8 tivemos a oportunidade de indicar, etapa 
por

etapa, os avanços do Projeto Resgate, seus 

primeiros 

resultados e suas 

próximas

metas. O Projeto Resgate é um trabalho 

que 

impressiona a todos os 

que 

nos últi-

mos trinta anos acompanharam as tentativas de se dar início à microfilmagem 
em

Lisboa. Concebido como um 

projeto 

integrado de 

pesquisa, 

traduziu em verbetes-

resumos rolos de microfilmes, CD-ROMs e catálogos, 

publicando 

o resultado 
de

seus esforços e disponibilizando 

para 

os 

pesquisadores 

interessados os documentos

originais, fac-similados, 

que podem 

ser copiados 

- 

quantas 

vezes for necessário 

e

desejado 

- 

e decifrados em sua emaranhada escrita, 

pela 

dedicação cuidadosa 
da

leitura 

paleográfica 

e 

pelos 

conhecimentos da diplomática, 

para 

a elucidação 
dos

fatos. Tantos estarão transcrevendo e 

procurando 

nas entrelinhas e nos dizeres 
de

outrora as informações 

que 

só os documentos 

podem 

fornecer aos estudiosos.

Crescerão em importância, sem dúvida, os estudos da diplomática e da 

paleografia

em todas as universidades brasileiras.

Em 1951, os Anais 71 da nossa Biblioteca Nacional traziam a 

publicação 

da

parte 

final do trabalho 

pioneiro 

feito em Lisboa. Com efeito, sendo diretor da casa

o escritor 

Josué 

Montello, a 

quem 

se deve a instalação do 

primeiro 

laboratório 
de

microfilmagem na Biblioteca Nacional,9 

publicavam-se 

sob a orientação de 
Jose
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Honório 

Rodrigues, chefe da Divisão de Obras Raras e Publicações, 

"umas 

tan-

tas 
fichas 

de verbetes" 

produzidas por 

Eduardo de Castro e Almeida, encontradas

sem 

publicação. Exatamente 

"1.343 

peças 

novas". E lastimava o insigne historia-

dor, 

em 
seu texto 

"Explicação", 

que 

"o 

esforço empreendido no início do século

não 
tivesse tido continuidade". Trata-se dos trabalhos reproduzidos nos Anais

da 
Biblioteca 

Nacional, em 1913, 1914 

(dois 

volumes), e os de 1916, 1921, 1934

e 
1936 

(seis 
volumes), relativos aos documentos da Bahia e do Rio de 

Janeiro, 

vol-

umes 

hoje 
esgotados, com as 

páginas 

muito acidificadas, com 

grande 

dificuldade

de 
consulta. 

Provavelmente serão reeditados no âmbito do Projeto Resgate, com

0 
apoio 

da Comissão Nacional 

para 

as Comemorações dos Descobrimentos

Portugueses/CNCDP. 

Sabemos hoje 

que 

as fichas-resumos 

publi-cadas 

nos Anais

representam 

cerca de 25% do total da documentação. Ou seja, o Projeto Resgate

estará 

disponibilizando 
mais 75% dos documentos relativos às antigas capitanias

do 

Rio 
de 

Janeiro 
e da Bahia em verbetes-resumos, 

que 

somados aos verbetes de

Eduardo 

de Castro e Almeida darão uma visão completa dos documentos colo-

ruais 

relativos 
às antigas sedes coloniais de 

governo 

existentes no Arquivo Histórico

Ultramarino.

As 

peças 

documentais relativas ao Rio de 

Janeiro (20.568, 

hoje arma-

Zenadas 

em 88 caixas), trabalhadas 

pelo pesquisador português 

na Biblioteca

]\T
nacional 

de Lisboa, encontram-se hoje no Arquivo Histórico Ultramarino, uma

Vez 

que 
para 

lá foram transferidas nos anos 1930, 

quando 

da criação do Arquivo

dedicado 

a Portugal Ultramarino. Segundo os critérios adotados à época resu-

ftiiam-se 

os documentos 

principais 

e todos os seus anexos, e muitas vezes, os

Proprios 

documentos eram integralmente transcritos, 

quando 

considerados de

maior 

interesse. 
Chamo a atenção 

para 

o trabalho 

que 

o Projeto Resgate vem

finalizando, 

neste momento, relativo à documentação da antiga capitania do Rio

de 

Janeiro, contida em 330 caixas. Contudo, se compararmos os recursos tecno-

lógicos 

hoje disponíveis 

(computadores) 

e a equipe de 

pesquisadores 

e os utiliza-

d°s 

naquela 

época 

(fichas 

manuscritas) com apenas um 

pesquisador, 

não se 

pode

deixar 

de registrar o nosso 

preito 

de respeito e de admiração 

pelo 

desafio

enfrentado 

e 

pelos 

resultados então obtidos, mesmo se incompletos. O trabalho

realizado 

por 

Eduardo de Castro e Almeida com relação à documentação das

capitanias 

do Rio de 

Janeiro 

e da Bahia serviu-nos de exemplo e de 

paradigma,

assim 

como 
o de Alfredo Mendes Gouveia 

para 

a documentação da capitania de

Sã° 

Paulo.

E mister registrar 

que 

o. Arquivo Histórico Ultramarino, integrado aos

Princípios 

arquivísticos estabelecidos 

pelos 

organismos internacionais e ratificados

Pelos 
estados-membros, 

dos 

quais 

fazem 

parte 

Portugal e Brasil, aplica com rigor

as 

normas 

arquivísticas relativas à elaboração dos verbetes-resumos, 
que 

devem

Seguir 

critérios 
de síntese 

que permitam 

a identificação do documento 

pela 

essên-

Cla 

do 
seu conteúdo, uma vez 

que 

o 

pesquisador, pelos 

modernos meios da

projeto 
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microrreprodução, tem acesso ao 

próprio 

documento. Veja-se alguns exemplos (e

vale a 

pena 

compará-los com os verbetes de Castro e Almeida), no Anexo II, do

trabalho 

que 

vem sendo realizado 

pelo pesquisador 

fluminense César Augusto

Ornellas Ramos 

que, juntamente 

com outros 

pesquisadores, 

está 

"trabalhando

em Lisboa as cerca de 330 caixas não organizadas.

Os documentos com verbetes-resumos elaborados 

por 

Eduardo de Castro 
e

Almeida relativos à capitania da Bahia, contidos hoje em 185 caixas e 

publicados

nos Anais da Biblioteca Nacional nos anos 1913-16 

(quatro 

volumes) 

já 

foram tam-

bém microfilmados em 181 rolos de microfilmes 

já 

digitalizados e disponíveis,

também em CDs, no Arquivo Público da Bahia, além de diversas instituições 
de

pesquisa 

local. Nesse total estão inseridos também os documentos dos séculos

XVI-XVII verbetados 

por 

Luisa da Fonseca e 

publicados pelo 

Instituto Histórico

e Geográfico da Bahia, em 1950. São 31 CD-ROMs com 34.758 documentos

anteriormente verbetados. Também esses volumes dos anos 1913-1916, muito

precários 

e esgotados, deverão ser reeditados 

pela 

Comissão Nacional 

para 

as

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses/CNCDP. Trabalho imenso

reeditar os nove volumes dos Anais da Biblioteca Nacional, incluindo-se o v. 71 
de

1950. O objetivo é oferecer ao 

pesquisador 

instrumentos de 

pesquisa 

completos,

para que possam 

ser conhecidos os 

quase 

cem mil documentos relativos às anti-

gas 

capitanias da Bahia e do Rio de 

Janeiro que, por 

terem sido sedes do Governo

Geral, interessam sobremodo a todos os 

que 

estudam esse 

período 

da história 
do

Brasil. Serve de estímulo o trabalho de São Paulo, com o apoio da Fapesp e sob

a coordenação do 

professor 

doutor 

José Jobson 

de Andrade Arruda, 

que 

reeditou

os verbetes antigos 

publicados 

em 15 volumes 

pelo 

Instituto Histórico e Geogra-

fico Brasileiro nos anos 195010 reproduzindo-os de forma resumida. Participaram

deste trabalho a 

professora 

doutora Heloísa Liberalli Bellotto e o 

paleógrafo 

Gilson

Sérgio Matos Reis, doutorando em 

paleografia 

na Universidade Nova de Lisboa.

Não 

podemos 

deixar de mencionar o importante esforço realizado nos anos

1960 

pelo 

ilustre 

pesquisador 

dr. 

José 

Thomaz Nabuco, 

que por 

conta 

própriâ

microfilmou em Lisboa todos os documentos da Bahia e do Rio de 

Janeiro 

verbe-

tados 

por 

Eduardo de Castro e Almeida. A microfilmagem foi feita em Lisboa 
por

uma firma 

particular, que 

seguindo a orientação de época cortou o rolo de micro-

filme matriz em tiras, com alguns fotogramas 

que 

foram colocados em suporte-

jaqueta, 

de microfichas de 35 mm. Os conjuntos foram doados à Fundação

Joaquim 

Nabuco, em Recife, Pernambuco, e à Fundação Rodrigo Melo Franco,

em Tiradentes, Minas Gerais. A 

primeira 

coleção 

guardada 

no Recife 

perdeu-se

na enchente dos anos 1970 

que 

invadiu 

parte 

da biblioteca da Fundaj; a segunda,

em Tiradentes, encontra-se hoje 

parcialmente prejudicada por perdas 

eventuais 
de

algumas tiras e deterioração natural do suporte. Um esforço de recuperação 
dos

negativos dos microfilmes em tiras foi realizado sob a inspiração da senhora Maria

do Carmo Nabuco, esposa do dr. 

José 

Thomaz Nabuco, em 1989, com o apoio
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da 
Fundação 

Roberto Marinho e do Centro de Conservação e Preservação

Fotográfica 

da Funarte, à época dirigida 

por 

Sérgio Burgi. O relatório do trabalho

feito 
nas 

tiras dos fotogramas indicava as 

perdas 

de inúmeros 

pedaços, 

o 

que

Mutilava 

documentos, 
com 

perda 

total da leitura de muitos outros. Assim coube

a° 
Projeto 

Resgate refazer todo o trabalho.

Mas essas alinhavadas relembranças de trabalhos 

passados 

e as referências

a°s 
catálogos 

de Castro e Almeida, 

que 

tanto ajudaram os 

pesquisadores 

de outrora,

So 
confirmam 

a necessidade imperiosa, sempre 

presente 

na mente e no coração

das 

pessoas interessadas, 

que 

tomavam conhecimento dos documentos existentes

n° 

Arquivo 
Flistórico Ultramarino, de 

que 

fosse realizado um trabalho 

que

Pudesse 
reunir 

e sintetizar todos os esforços feitos anteriormente e 

que partisse

Para a realização 
de um trabalho conclusivo, 

que 

hoje é coordenado 

pelo 

Minis-

terio 

da 
Cultura, 

por 

uma funcionária da Biblioteca Nacional, mas cujos frutos

sa° 

entregues 

à essa casa de 

preservação 

da memória brasileira, 

que 

acaba de

completar 

190 anos.

Por 
melhor 

que 

tenha sido 

planejada 

a criação do Arquivo Histórico

Ultramarino 

com o objetivo de congregar toda a documentação relativa a Por-

tugal 

Ultramarino, 
e nenhuma organização o é de forma 

plena 

e satisfatória, 

qual-

^uer 

que 
seja o objetivo 

que persiga 

- 

nos informa a visão da análise estrutura-

lista - 

a insigne instituição lusa deparou-se sempre com um considerável volume

de 
trabalho, 

que 

se apresentava impossível de ser realizado com o 

pessoal 

dispo-

rilVel, 

sem 
o concurso de outros 

pesquisadores. 

Agora, 

graças 

ao Projeto Resgate

e 
° 

apoio 
do 

governo 

brasileiro, 

pelo 

menos a 

parte 

relativa ao Brasil estará toda

0rganizada, 

verbetada e 

preservada pela 

microfilmagem sistêmica.

Afinal 
de contas eram mais de duas mil caixas de documentos, das 

quais

aPenas 

185 da Bahia, 88 do Rio de 

Janeiro 

e 66 de São Paulo estavam inventa-

nadas, 

isto 
é, catalogadas documento 

por 

documento, com os verbetes-resumos

laborados 

e 

publicados. 

Sem falarmos nos Códices, dos 

quais 

759, relativos ao

Brasü, 

acabam 
de ser também microfilmados e catalogados. Ou seja, cerca de 16%

da 

documentação 

encontrava-se 

"tratada 

do 

ponto 

de vista da organização arqui-

V1stica'\ 

O Projeto Resgate apresentava-se como um trabalho hercúleo, um enorme

desafio, 

que 

muitos olharam com desconfiança 

quanto 

à sua continuidade e con-

clusão. 

Mas, como se diz 

que para 

longas caminhadas o importante é dar os 

pri-

^eiros 

passos, 
o trabalho começou a ser feito e, na medida em 

que 

vivíamos o

Processo, 

adquiríamos experiência, e assim 

ganhamos 

a confiança de todos a cada

Pequena 

vitória obtida. Foram cerca de cem 

pesquisadores 

brasileiros e 

portugue-

Ses 

juntos 
mourejavam no Arquivo Histórico Ultramarino, e mais de duzentas

as 
instituições 

públicas 

e 

privadas 

envolvidas.11 De acordo com o cronograma esta-

^elecido 

e 

que 

vem sendo razoavelmente cumprido, não surgindo nenhum fato

n°Vo 

que 
o interrompa ou o desarticule, esperamos até dezembro de 2001 concluir

0 
Projeto 

Resgate, no 

que 

diz respeito ao universo documental do Arquivo Histó-
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rico Ultramarino. Concluiremos com todos os documentos relativos ao Brasil orga-

nizados, inventariados, lidos um a um, numerados, verbetados, com novas cotas

(para 

cada 

peça 

documental) definitivamente estabelecidas em série.

Esse imenso trabalho só foi 

possível 

realizar com a adoção da filosofia 
de

trabalho comum, envolvendo em 

parcerias 
. 
produtivas 

centenas de instituições,

portuguesas 

e brasileiras, 

públicas 

e 

privadas 

e o trabalho de equipe de tantas 
pes-

soas, em um clima de respeito mútuo. Oxalá as instituições e as 

pessoas pudessem

estar sempre irmanadas em torno desse ideal de desvelar o 

passado 

comum, 
e 

que

pudessem 

trabalhar como se trabalhou e se trabalha no Projeto Resgate. Se algum

mérito existe nos trabalhos de Coordenação incentivados 

pelo 

Ministério 
da

Cultura, foi exatamente o de saber amalgamar os esforços,* despertar os interesses

comuns, aplainar as diferenças, aparar as arestas, e fazer compreender as vaidades

institucionais e 

pessoais, para poder 

oferecer ao 

povo 

brasileiro e ao 

povo 
por-

tuguês um trabalho conjunto, digno de suas histórias, 

que 

se 

pretende 

definitivo

em termos de organização de uma documentação tão imensa, 

praticamente

impossível de ser antes conhecida na sua 

plenitude, 

dada a sua 

quantidade 

e 
a

forma de sua organização.

Temos consciência de 

que 

ninguém 

poderia percorrer 

individualmente 

ou

mesmo em equipe, um a um, todos os documentos no espaço de tempo reservado

a uma vida de atividades de 

pesquisa, 

tal o emaranhado antes existente nas caixas

que 

armazenavam os documentos. Hoje com a rapidez da leitura nos microfilmes

e nos CDs 

já 

é 

possível 

fazê-lo aqui mesmo no Brasil.

Nós nos apercebemos da nossa dimensão e dos nossos limites e nos resta,

com orgulho, externarmos a sensação agradável de estarmos cumprindo a nossa

parte, 

de estarmos dando uma 

pequenina 

contribuição a uma tarefa 
que 

é 
de

todos. Talvez 

pudéssemos 

ter feito mais se houvesse maior infra-estrutura, tempo

e recursos. Porém o 

que 

conseguimos reflete o empenho e a dedicação de 

pessoas

como o embaixador Wladimir Murtinho, nosso atento coordenador 

geral 

e 
o

apoio direto do ministro Francisco Corrêa Weffort, em cuja 

gestão pode-se 

dizer

que 

começou o Projeto Resgate e cujas metas estarão em breve sendo finalizadas.

A eles todos os agradecimentos de todos os 

pesquisadores 

do 

período 

colonial.

Anexos no final do volume 
(página 

252).

Esther Caldas Bertoletti é consultora 
em

documentação da Fundação Biblioteca

Nacional e coordenadora técnica 

do

Projeto Resgate.
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O 
livro 

e a indústria 

gráfica

Max 

Schrappe

^ 
Brasil, 

embora tenha 165 milhões de habitantes, ainda é um 
país 

onde se veri-

f*

cam 

baixos 
índices de leitura 

— 

são 2,5 livros 

por 

habitante/ano 

(fonte: 

CBL/

nesco/Abigraf/Cerlalc). 

Trata-se de um mercado de US$ 2,08 bilhões/ano, 

que,

demonstrando 

tendência 

promissora 

de crescimento, 

praticamente 

duplicou desde

0 

mício 

da década. Hoje são vendidos anualmente 410 milhões de livros. No

entanto, 

considerando 

que 

o acesso à leitura, à cultura e à informação é condido-

nante 

ao 
desenvolvimento 

de um 

país, 

o volume de 

produção 

e a venda de livros

n° 
Brasil 

está ainda muito aquém das necessidades de se construir uma sociedade

rtlais 

harmoniosa, 
culta e capaz de conduzir a nação a um destino melhor.

Apenas 

para 

efeito de comparação, vejamos os índices de 

produção 

e

^itura 

de 
outros 

países. 

Na Alemanha, 

para 

uma 

população 

de 82,2 milhões de

habitantes, 

são 

produzidos 

424 milhões de livros, ou seja, 6,3 volumes 

por 

habi-

tante/ano; 

na França são sete livros 

por 

habitante/ano e na Itália cinco 

(fontes:

^BL/Cerlalc/Unesco 

e Sindicato dos Editores da França e da Itália). Nos Estados

^nidos, 

são vendidos 2,2 bilhões de exemplares/ano 

(fonte: 

Book Report/The

^hristian 

Science Monitor). Considerando-se a 

população 

de 276,2 milhões, chega-se

a 
excelente 

média de 8,2 livros 

por 

habitante/ano.

Outra 
comparação interessante 

pode 

ser feita 

para 

ilustrar a 

questão,

l°mando-se 

um 

país 

de 

perfil 

e 

problemas 

sócio-econômicos mais similares aos

brasileiros. 

Aqui, 

para 

uma 

população 

de 165 milhões de habitantes, o Programa

- 
acionai 

do Livro Didático 

(PNLD) 

distribuiu, no ano 2000, 72,61 milhões de

ros 

didáticos. 
Este montante representa menos da metade do volume registrado

J10 

México 

(170 

milhões de exemplares), cuja 

população 

de 95 milhões é equiva-

ente 

a apenas 
58% da brasileira.

Por 

que 

os números do mercado editorial brasileiro ainda são tímidos em

COrriParação 

a outros 

países, 

se houve 

profunda 

evolução em toda a cadeia 

pro-

^utiva 

do livro, das facilidades de trabalho 

que 

a informática conferiu aos autores
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até a 

gráfica, passando pelos 

editores, os recursos de 

pesquisa, 

o acesso rápido 
e

farto à informação e todas as demais conquistas tecnológicas a serviço da chamada

sociedade 

pós-industrial? 

A resposta a esta 

questão, que poderia 

intrigar aqueles

que 

não conhecem a realidade brasileira, está em alguns números estatísticos.

A despeito das campanhas e do esforço 

governamental para que 

todas 
as

crianças brasileiras tenham vagas nas escolas 

públicas, 

o analfabetismo 

pleno 

ainda

é a dura realidade de 14,7% dos brasileiros, enquanto o. analfabetismo funcional

mantém na exclusão outros 30%. 65% dos maiores de 15 anos sequer completam

oito anos de estudos. E, o 

que 

é mais 

grave, 

a média de escolaridade no 

país, 

de

seis anos, representa somente a metade do 

que 

a Unesco considera fundamental

para 

um indivíduo romper a linha da 

pobreza.

A soma do índice de analfabetismo 

pleno 

e do funcional tem um resultado

assustador: 44,7% dos brasileiros, em termos 

práticos, 

não lêem e, 

portanto, 

não

consomem livros ou 

qualquer 
outro item da comunicação impressa. Além do analfa-

betismo, o baixo 

poder 

aquisitivo de 

grande parcela 

da 

população, 

inclusive a alfa-

betizada, toma inviável a compra assídua de livros. Considerando-se a economia 
de

escala, entende-se facilmente como a exclusão social e a falta de cultura interpõem-

se como reais obstáculos a uma expansão mais forte do mercado editorial e, a rigor,

de toda a comunicação 

gráfica.

Pode-se aludir 

que, 

em termos sócio-econômicos, o Brasil não acompanhou

as evoluções tecnológicas nem as transformações ocorridas nos distintos mercados

e ramos de atividade. O 

passivo 

histórico, no 

plano 

econômico e social, não 
tem

como ser resgatado a curto 

prazo. 

Aqui, ainda somos 165 milhões de habitantes,

mas não representamos igual número de consumidores, sequer de 

produtos 

básicos

à sobrevivência. O 

que 

dizer, então, de livros? Na verdade, o Brasil vivência 
de

forma apenas 

parcial 

as metamorfoses e avanços verificados no mundo. Assim,

qualquer 

análise mercadológica deve ser feita com muito cuidado e 

parcimônia,

atendo-se de forma criteriosa às fatias da 

população 

a 

que 

se refere e, especial-

mente, levando em conta os altos índices de exclusão.

Assim, a análise 

que 

se segue, das transformações 

que podemos 

detectar 
no

mercado editorial, representa apenas um recorte no contexto da economia e da

pirâmide 

demográfica nacionais. Feita a ressalva, vamos recorrer a texto 

publicado

no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica 1999/2000, referente à Câmara Brasileira

do Livro 

(CBL), para 

entender um 

pouco 

melhor as mudanças do mercado:

O setor editorial brasileiro, um mercado de USJJ 2 bilhões 

(cerca 
de 0,26% do PIB), 

vive

um momento de sensível transformação, marcado 

pelo 

ingresso de 

grupos 
estrangeiros

no segmento de 

grandes 
redes de livrarias, bem como em 

processos 
de aquisições e/ou

incorporação de editoras. Esta tendência, desencadeada em 1998, deverá intensificar-se

a 

partir 

de agora, delimitando o ingresso definitivo do setor no contexto da 

globalização

[...]. 

Em termos numéricos, o mercado editorial registrou evolução de 17,85% das 
ven-
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Os limites do setor 

grafico 

e editorial sao os mesmos 

que 
se interpoem

ao crescimento sustmtado de toda a economia national. 
(Ilustra(ao 

de

Tiago Rodrigues de Castro)

Os limites do setor 

gráfico 

e editorial são os mesmos 

que 

se interpõem

ao crescimento sustentado de toda a economia nacional. 
(Ilustração 

de

Tiago Rodrigues de Castro)

das 
de livros em 1998 em relação a 1997 

(410,33 

milhões de exemplares, contra 348,15

milhões). 
O faturamento 

global 

do setor cresceu 13% 
(US$ 

1,84 bilhão em 1997; US$

2,08 
bilhões em 1998). Estes resultados tornam-se mais expressivos se considerado o fato

de 

que 
a 

produção 
de títulos 

(51,46 

mil em 1997, contra 49,74 mil em 1998) e de exem-

plares 
(381,87 

milhões contra 369,18 milhões) caiu 3%. Ou seja, em 1998, 

grande quan-

tidade 
de exemplares 

produzidos 
e não vendidos em 1997 acabou sendo comercializada.

Contribuíram 

para 

isso, dentre outros fatores, a Bienal Internacional do Livro de São

Paulo 
e outras importantes feiras de livros realizadas no 

país. 

Além disso, os números

indicam 
uma tendência importante: as editoras têm sido mais seletivas na 

produção 

de

livros, 

primando pela qualidade 
dos conteúdos e das edições. Com isso, embora 

pro-

0 

Uvr O „

E A INDUSTRIA GRÁFICA 175

II ¦

I I

I I
1



duzam menos, acabam atendendo de forma mais adequada às necessidades e exigências

dos leitores.

Esta análise deixa claro o esforço 

que 

os editores brasileiros, com empenho, 
cons-

ciência e capacidade 

profissional, 

têm feito no sentido de aprimorar o mercado.

No mundo de hoje, contudo, os esforços isolados de um segmento não mais apre-

sentam resultados amplos. Mais do 

que 

nunca é 

preciso 

vislumbrar o universo

ampliado das cadeias 

produtivas. 

Felizmente, editores e 

gráficos 

brasileiros 
têm

demonstrado essa consciência, caminhando 

juntos 

em busca de melhores resulta-

dos 

para 

todos, incluindo-se o consumidor final.

Os números atestam o bom nível desse relacionamento. Em 1999, a indus-

tria 

gráfica 

brasileira 

(constituída por 

13.841 empresas, cuja 

participação 

no 
PIB

nacional é de 0,8% e no PIB industrial, 2,4%) apresentou faturamento 
bruto

global 

de RS 9,68 bilhões, 27,4% a mais 

que 

os RS 7,60 bilhões registrados 
em

1998. Em dólar, considerando o câmbio médio de 1998 e de 1999, houve 
queda

de 16,9% 

(US$ 

6,44 bilhões, contra US$ 5,35 bilhões). A expansão do fatura-

mento em moeda nacional reflete, basicamente, o impacto do choque cambial 

de

janeiro 

de 1999 nos insumos das 

gráficas, que 

são dolarizados, e 

portanto provo-

caram aumento no 

preço 

final dos 

produtos gráficos. 

E o aumento de 
preços

somente não foi maior 

porque 

a 

grande 

maioria das empresas 
gráficas 

absorveu

parcela 

expressiva da majoração dos insumos, sacrificando a margem de lucro,

consciente das necessidades e dificuldades mercadológicas e de seus clientes, 
den-

tre eles os editores.

O segmento editorial 
(livros, 

revistas e fascículos, não incluindo os 

jornais;

continua em 

primeiro 

lugar no mix de faturamento da indústria 

gráfica, 

sendo 
res-

ponsável por 

24% do total. Ademais, a 

paulatina 

e segura retomada da impressão

de livros no 

país, por 

editoras 

que 

vinham utilizando serviços do exterior, tem 
sido

um dos fatores responsáveis 

pela 

redução do déficit do comércio exterior da indus-

tria 

gráfica, que 

recuou de US$ 302,4 milhões, em 1998, 

para 

US$ 148,7 milhões,

em 1999, numa 

queda 

de 50,8%. As exportações 
(impressos 

de clientes de outros

países 

feitos 

por gráficas 

brasileiras) caíram 2,6%, 
passando 

de USS 129 milhões,

em 1998, 

para 

125,6 milhões, em 1999. As importações, contudo, tiveram 
queda

muito significativa, recuando 36,4% 
(US$ 

431,4 milhões contra US$ 274,3 milhões)-

Os empresários 
gráficos, por 

meio de sua entidade maior, a Abigraf 
(Asso

ciação Brasileira da Indústria Gráfica), têm-se aproximado cada vez mais de 
todos

os segmentos de sua cadeia 

produtiva. Juntamente 

com representantes dos clientes

e fornecedores, temos analisado, em reuniões e 

palestras promovidas 

no Centi°

da Indústria Gráfica 

(Cigraf), 

sede de todo o nosso sistema associativo, as dificul"

dades è soluções viáveis.

Nesse sentido, vale abrir um 

parêntese para 

analisar a 

questão 

do 
papel

insumo fundamental e decisivo na formação de 

preços 

do 

produto gráfico, 

com
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repercussão 

em toda a cadeia. O 

presidente 

da Bracelpa 

(Associação 

Brasileira de

Papel 

e Celulose) e do Conselho de Economia da Fiesp, Boris TabacofF, em

Palestra-almoço 

proi. 

ovida 

pela 

Abrigaf, deixou claro 

que 

a indústria do 

papel

esta 
no limite 

de 

produção. 

Aumentou ativamente, nos últimos anos, seu 

parque

lndustrial, 

mas, sem ter como financiar seu crescimento, deverá continuar sofrendo

Pressão internacional. 
Assim, a tendência é de 

que 

os 

preços 

do 

papel 

continuem

subindo. 

Esta análise é coerente com a conclusão de estudo do Banco Nacional

de 
Desenvolvimento 

Econômico e Social 

(BNDES), 

de 

que 

a indústria brasileira

^e 

papel e celulose terá de investir US$ 5,5 bilhões até 2005, 
para 

sustentar o

atendimento 

à demanda interna e evitar 

que 

a balança comercial do setor apre-

sente 

déficit.

Fechando 
o 

parêntese, 

é 

gratificante 

observar 

que 

o 

paulatino 

crescimento

da 
confiança 

dos editores brasileiros na indústria 

gráfica 

nacional não se deve ape-

nas 

ao 
aprimoramento 

das relações. Também está intrinsecamente ligado ao salto

de 

qualidade, 

produtividade, 

atendimento e 

preço 

experimentado nesta década

Pelo setor. 
Hoje as 

gráficas 

brasileiras oferecem aos seus clientes 

produtos 

de 

quali-

dade 

similar 
aos melhores do mundo e 

preço 

FOB equivalente. Nossa desvantagem

Cornpetitiva 

é relativa, é claro, ao 

"custo 

Brasil", cujos componentes dispensam

c°mentários. 

Este 

grande 

avanço tecnológico e 

produtivo 

deve-se a investimentos

superiores 

a US$ 6 bilhões, feitos 

pelas gráficas 

brasileiras nos anos 1990. Também

e 
necessário 

destacar o avanço da formação 

profissional, que 

tem no Senai impor-

lante 

agente, 
em todo o 

país, 

incluindo o 

pioneiro 

Curso Superior de Artes

Gráficas, 

na Escola Theobaldo De Nigris, em São Paulo.

Como 
se 

pode 

notar, a cadeia 

produtiva 

inerente à indústria 

gráfica 

e ao

setor 

editorial 
tem os meios 

para 

se expandir. Seus limites são os mesmos 

que 

se

interpõem 

ao crescimento sustentado de toda a economia nacional. Reverter esse

Quadro 
e conferir ao Brasil as condições de 

que 

necessita 

para 

ingressar no novo

milênio 

com 

perspectivas 

mais 

promissoras 

de desenvolvimento e 

justiça 

social são

°bjetivos 

que 

devem unir, cada vez mais, não só 

gráficos, 

livreiros e seus fornece-

dores, 

como 
todo o universo 

produtivo, 

sociedade e 

poderes 

da República. Este é

0 
desafio 

para 

o século XXL

Max Schrappe é 

presidente 

da Associação

Brasileira da Indústria Gráfica 

- 

Abigraf.
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Direito autoral na era da internet

Henrique Gandelman

0 
que 

é 

passado 

é 
prólogo. 

William Shakespeare

E 

possível projetar 

alguns cenários 

para 

o futuro, com base no estágio da tecno-

logia atual e nos rumos 

prováveis que 

seus desenvolvimentos deverão atingir-

A 

previsão 

científica exata do 

progresso, 

no entanto, é tarefa bem mais difícil, 
dai

a criação de cenários 

plurais, 

nascidos da observação e, muitas vezes, da especu-

lação meramente filosófico-futurista, 

que 

vem agressivamente inundando a mídia-

Através de cenários, 

poderemos 

melhor compreender as forças dinâmicas 

(sociais,

econômicas, 

políticas, 

tecnológicas) 

que 

moldarão o futuro, o mundo de amanha,

no 

qual 

vamos viver, criar e 

produzir.

O direito autoral sempre acompanhou, 

passo 

a 

passo, 

a expansão dos meios

de comunicação, 

que 

a tecnologia lhes 

proporcionou 

através da história.

E na era digital, com a transformação das obras intelectuais em bits e conse-

qüente 

difusão ciberespacial, as fronteiras do direito autoral se tornaram incomen-

suráveis. Até onde vai a 

proteção? 

De 

quem 

é a responsabilidade 

pela 

obtenção

das licenças de uso e 

pagamento 

de royalties? Dos 

provedores 

de acesso à internet,

dos titulares das homepages?

Na internet, as obras intelectuais estão sendo 

publicadas (impressas), 

repro-

duzidas ou transmitidas? A tecnologia digital influenciará decisivamente nas 
for-

mas criativas das obras intelectuais, no seu conteúdo e ideologia, alterando 

as

tradicionais linguagens expressivas empregadas até agora 

pelos 

autores? E a crip-

tografia será suficiente 

para 

eliminar no ciberespaço o não 

pagamento 

de royalt^s

pelo 

uso de obras intelectuais 

protegidas pelo 

direito autoral?

O depoimento de Rerre Levy no seu livro As tecnologias da inteligência 

- 

o 

Jitturo 

do 
pen~

samenío na era da informáticanos dá uma idéia das transformações 

que 

estão em marcha.
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Novas 
maneiras de 

pensar 

e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das teleco-

municações 
e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a 

própria 

inte-

ligência 
dependem, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos informa-

cionais 
de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são cap-

turados 

por 

uma informática cada vez mais avançada. Não se 

pode 

mais conceber a

pesquisa 
cientifica sem 

que 

se redistribua as antigas divisões entre experiência e teoria.

Emerge, 
neste final do século XX, um 

"conhecimento 

por 

simulação" 
que 

os episte-

mologistas 
ainda não inventariaram.

00 
o tempo 

responderá as instigantes indagações acima mencionadas.

0 
conteúdo 

da internet não é de domínio 

público

0 conteúdo é o DNA da internet. Kevin Clark

O 

que 
parecia 

ser uma fantasia dos autores de ficção científica, ou um sonho dos

futurólogos 

de 

plantão, já 

é uma realidade: a internet, a rede mundial de com-

Putadores 

(www). 

Queiram 

ou não alguns comentaristas, ou mesmo certos cientis-

tas 

Políticos, a chamada 

"globalização" 

aí está, com .todos os seus revolucionários

efeitos 

na sociedade contemporânea, nos seus diversos aspectos 

jurídicos, 

econômi-

c°s 

e culturais. 
Nosso vocabulário do dia-a-dia 

já 

incorporou conceitualmente os

termos 

site, e-mail, link, online, e-commerce, B2B, Napster, download, MP3, e outros mais.

A 

grande 
novidade desta era digital foi a transformação de átomos em bits.

P

c°ro 
isso, a 

possibilidade 

de se eliminar alguns suportes físicos, tornando-os

desnecessários 

para 

a comunicação de obras intelectuais, como, 

por 

exemplo, os

text°s, 

sons 
e imagens. 

Já 

é 

possível, 

hoje, um cidadão na sua casa receber via

1!iternet, 

e no seu computador 

[download], 

um texto 

(de 

ficção ou referencial), uma

Musica 

digitalmente 

gravada 

ou imagens 

(estáticas 

ou em movimento, como 

por

exempl0 

obras cinematográficas).

O importante é distinguir no conteúdo da internet 

— 

que 

é um meio de

lnformação 

e distribuição de conhecimento e não um fim em si mesma 

—, 

o 

que 

é

domínio 

público 

e o 

que 

é 

protegido pelo 

direito autoral.

Uma 
reportagem de 

jornal, 

tal como a notícia de um acidente automo-

^üístico, 

é evidentemente de domínio 

público, 

isto é, de livre utilização 

por qual-

pessoa. Outro exemplo: uma tabela de horários de vôos de uma companhia

^e 

aviação, 

ou a de um campeonato de futebol, são também itens de domínio 

pú-

^lico. 

No entanto, se alguém redigir um comentário crítico ou uma análise sobre

v°°s 

das 
companhias de aviação ou das tabelas dos campeonatos de futebol, e as-

Slná-los, 

neste caso temos um texto 

protegido pelo 

direito autoral, 

pois 

trata-se de

Uma 

criação 
intelectual. E isto, independentemente de 

qualquer 

avaliação sobre o
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valor estético ou literário do texto.

O 

grande 

filósofo Kant 

já 

afirmava 

que 

o direito autoral é o 

poder que 

o

criador de uma obra intelectual tem de impedir 

que 

alguém sem sua 

prévia 

autori-

zação torne 

público 

o seu trabalho. Este é o 

princípio 

básico, o fundamento 
juri-

dico 

perpétuo (se 

assim 

podemos 

considerar) da 

proteção 

às criações e ao labor

intelectual. Assim sendo, sem expressa autorização do titular 

(patrimonial) 

da cria-

ção 

intelectual, não é 

possível publicá-la, 

sob 

qualquer 

formatação e através 
de

um veículo de comunicação. Podemos verificar tal fato desde a cultura do 
papel

até 

(agora) 

o ciberespaço. O tema é novo e, de certa maneira, aparentemente

ainda nebuloso. Desde logo, fica claro 

que 

no conteúdo da internet convivem

algumas matérias de domínio 

público 

e outras 

protegidas pelo 

direito autoral.

A administração do capitai intelectual

O desafio 

para 

o século XXI será o de administrar, de forma 

profissional 

e correta,

o conhecimento 

- 

e em especial a 

propriedade 

intelectual 

- 

sem o 

que 

as empre-

sas 

que 

atuam na 

"nova 

economia" não obterão o retorno de seus investimentos.

Um bom exemplo é o da recente megafusão da AOL 

(operadora) 

com 

o

grupo 

Time-Warner 

(conteúdo). 

O acervo desta última é composto de textos

(revistas, 

livros), música 

(gravações, 

shows) e imagem 

(principalmente 

filmes 
eme-

matográficos). Como identificar autorias e direitos conexos de artistas e intérpretes,

obter novas licenças de utilização, e 

quanto pagar 

de royalties aos respectivos 
titu-

lares dos direitos autorais e conexos das obras 

que 

serão agora 

"publicadas" 

n°

ciberespaço? Esta é a 

questão que 

apresenta alguma semelhança com a indagaçao

shakespeariana do 

"ser 

ou não ser"...

Antes do advento da era digital, o conhecimento adquirido numa formaçao

acadêmica 

permitia que qualquer pessoa 

normalmente trabalhasse com o mesmo

ao longo de toda a sua vida 

profissional. 

No entanto, com a revolução tecnológ-

ica 

que 

criou o ciberespaço, o capital intelectual das empresas 

- 

os chamados

ativos intangíveis: direitos autorais, 

patentes, 

marcas registradas e outros 

- 

trouxe

para 

os 

gestores 

a necessidade de atualização e reciclagem, 

já que 

o único capital

insubstituível 

que 

uma empresa 

possui, 

além do conhecimento, é a competência

dos seus administradores.

Para os 

provedores 

de conteúdo, talvez seja mais conveniente distribuir 
gra-

tuitamente a 

propriedade 

intelectual, 

já que 

o 

que 

desejam, realmente, é vender

serviços e relacionamentos. Isto não seria uma decisão moral, mas sim uma estra

tégia de negócios, observa 
John 

Brockmam na introdução de seu livro Digerati 

"

encontros com a elite digital,2

A veiculação de 

qualquer 

conteúdo via internet é, incontestavelmente, 
uma

forma de 

"publicação", 

ato claramente definido também em nossa legislação 
sobre
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a 
matéria 

autoral 

(Lei 

9.610/98). E, 

portanto, 

os 

gestores 

de sites e 

portais, 

bem

como 

de incubadoras de empresas e capitalistas de risco, devem se 

prevenir 

de

maneira 

objetiva evitando a 

prática 

de uma 

pirataria 

involuntária 

(gerada pelo

desconhecimento) 

e, conseqüentemente, das eventuais reivindicações no âmbito

judicial, 
o 

que 

com certeza 

poderá 

acarretar 

perdas 

e danos aos futuros lucros

deste 

novo 
mundo virtual, no 

qual 

cresce 

geometricamente, 

dia-a-dia, a chamada

nova 

economia".

O 
futuro 

é agora?

A internet é a crise do sentido. Pierre Levy

^gumas 

reflexões de Lawrence Lessig, expostas em seu livro Code and Other Laws of

Qyberspacfi 
são oportunas e 

podem 

servir 

para 

uma compreensão abrangente da

Problemática 
criada 

pela 

revolução da tecnologia digital, especialmente via internet.

As antigas culturas da oralidade e da escrita, diz Lessig, nos levaram a uma

^terminada 

organização de mente, corpo e subjetividade. A cultura digital nos

c°loca 

outros desafios 

para 

nossa reconfiguração como seres individuais e sociais.

p

^ 

Prossegue Lessig enfatizando 

que:

O espaço cibernético é a instauração de uma rede de todas as memórias informatizadas

e de todos os computadores, sendo 
que, 

atualmente, temos cada vez mais conservados,

sob forma numérica e registrados na memória do computador, textos, imagens e músi-

cas 

produzidos por 
computador. Com o espaço cibernético, temos uma ferramenta de

comunicação muito diferente da mídia clássica, 

porque 
é nesse espaço 

que 
todas as men-

sagens se tornam interativas, 

ganham 
uma 

plasticidade 
e têm uma 

possibilidade 

de

metamorfose imediata.

O 
sentido 

para 

os seres humanos só sobrevive dentro de determinada cultura e, com

0 
impacto 

digital, estamos diante de um novo sentido no 

que 

se refere à 

proteção

do 
copyright. 

E 

provavelmente 

não serão somente as leis 

públicas que 

solucionarão os

Problemas, 
tais como regular o acesso e o controle de download. A correta 

proteção

dos 

espaços 
no ciberespaço virá da conjugação da lei 

pública 

com as ferramentas

Aventadas 

pela própria 

tecnologia, tal como no mundo real se 

protegem, por

exernplo, 

os sítios e terrenos com legislação imobiliária e também com cercados

de 
arame, 

e assim 

por 

diante. Talvez, neste sentido, será 

possível 

controlar 

quem

Pode 
entrar legalmente, bloqueando-se 

quem 

não deve entrar.

"O 

futuro é agora", afirma extensa matéria 

publicada 

na revista Wired,4 ao

considerar 

que, 

nos Estados Unidos, a decisão de uma 

juíza 

de 

primeira 

instân-

Cla> 

com 
a data de 26 de 

julho 

de 2000, e 

que 

concede uma medida liminar con-

Dij> 
p,
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tra o 

programa 

Napster 

(que permite 

a transferência entre computadores de músi-

cas em formato MP3), seria o dia em 

que 

o futuro chegou.

No entanto, David Boies, o advogado da Napster, argumenta 

que 

a ativi-

dade de sua cliente não é ilegal, 

pois 

o DMCA 

(Digital 

Millenium Copyright Act,

lei sancionada 

pelo presidente 

Bill Clinton em 28 de outubro de 1998) é um

diploma legal, tendo sido elaborado 

pelo 

Congresso com a intenção de definir 
que

os 

provedores 

de serviços, mesmo sabendo 

que 

alguns de seus usuários estejam

envolvidos em atividades ilegais, não estão obrigados a monitorar o 

que 

os seus

usuários estão fazendo. A liminar foi suspensa e o 

processo judicial 

iniciado 
pela

RIAA 

(Recording 

Industry Association of America, 

que 

congrega as multina-

cionais fonográficas) terminará, muito 

provavelmente, 

em acordo amigável, 

já 
que

uma empresa do Grupo Bertelsmann 

(dona 

da 

gravadora 

BMG, uma das 
Hti-

gantes) 

foi a 

primeira 

a estabelecer negociações 

práticas 

com a Napster, visando,

sem dúvida, estender esta tecnologia 

para 

outras formatações 

(textos 

e imagens

audiovisuais) de obras intelectuais.

Será 

que 

o futuro virtual realmente 

já 

chegou? Tudo leva a crer 

que 

sim,

pois 

além do affaire Napster, uma notícia 

publicada 

no 

Jornal 

do BrasiP informa

que 

a 

gravadora 

Universal está finalizando um acordo com a Mp3.com 

(inclusive

adquirindo na mesma uma 

participação 

acionária), 

pelo qual 

é reconhecido 

o

pagamento 

de direitos autorais no caso de uma obra intelectual ser 

"publicada"

via internet. São 

palavras 

do 

presidente 

Zach Horowitz:

A Universal Music seguiu adiante com este caso 

para 

enviar uma mensagem firme 
de

que 

a 

propriedade 

intelectual deve ser 

protegida 

e 

que 
os 

proprietários 
de direitos 

e

os artistas 

precisam 

ser recompensados adequadamente 

pela 
utilização de seu 

tra-

balho.

Portanto, no conteúdo da internet nem tudo é de domínio 

público.

Uma visão otimista

Das dimensões da Física, a 
que 

sempre deu mais dor de cabeça aos 

filósofos foi 

o tempo. Passado,

presente 

e 

futuro 

sempre 

foram 
categorias 

facilmente 
identificadas, o 

passado 

associado à memória, 
o

presente 
ao instante 

fugaz, 
o 

futuro 
à expectativa. A seta do tempo transforma continuamente o 

pre-

sente em 
passado 

e o 

futuro 

em 

presente. 

A incerteza do 
futuro 

sempre 
foi 

a razão das angústias 
da

humanidade e a motivação da especulação 
filosófica 

e da 

pesquisa 

científica. Desvendar o 
futuro, 

e se

possível 
alterar a trajetória dos 

fatos, 
sempre 

foi 
a ambição maior do ser humano.

Mário Henrique Simonsen

O impacto fulminante da era digital nos leva, em ritmo acelerado, a meditar sobre
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0 futuro 

das criações intelectuais, e sobre a atual estrutura 

jurídica 

e sistemática

administrativa 

do direito autoral.

Vários 
estudiosos 

já 

se manifestaram sobre a matéria, tentando encontrar

saídas 

e consolidação 
conceituai 

que 

atenda a todos os envolvidos na elaboração,

Produção 
e distribuição de obras intelectuais.

Os comentários de André Françon 

- 

publicados 

na França6 

- 

são bem

oportunos 

e apresentam um sabor de otimismo, 

que 

nos levam a desejar sua con-

firmaçâo 

integral.

Falar 
do futuro do direito autoral é uma tarefa arriscada. As chances de errar são 

grandes,

quando 
formulamos 

previsões. 
Contudo, a 

partir 

dos dados atuais, 

parece 

ser 

possível,

apesar 
dos fatos, imaginar 

- 

com um mínimo de veracidade 

—, 

como será o futuro.

Como 
caracterizar a situação atual neste campo? Por um lado se observa uma neces-

sidade 
de cultura e informação. Por outro lado, a 

proliferação 

de novos meios de comu-

nicação 
de obras intelectuais, em 

particular 

a reprografia, o cabo, os satélites. A infor-

mática favorece o armazenamento e distribuição de informações em todos os setores.

Enfim, 
a criação individual 

perde 
terreno 

perante 
a criação em 

grupo, 

realizada 
por

empresas 
mais ou menos importantes.

Neste 
contexto, o esquema clássico do direito autoral, no 

qual qualquer 

utilização de

uma obra supõe uma 

prévia 
autorização do autor, 

parece-nos 

não estar adequado. Por

isso, 
os 

pessimistas 
estão concluindo 

precipitadamente que 

a 

propriedade 

intelectual

estaria 
em crise. Alguns até falam em sua decadência. Outros, ainda, anunciam o seu

próximo 
fim. Esta visão dos fato é, com certeza, excessivamente negativa. Hoje em dia,

como 
ontem, a necessidade de estimular a criação intelectual 

justifica 

a manutenção do

direito autoral. Mas o certo é 
que 

os dados fáticos acima referidos nos indicam 

que 

a

propriedade 
intelectual está em evolução.

Vs 
novas 

tecnologias de comunicação 

- 

paralelamente 

aos eventuais 

progressos 

da

Criatividade 

intelectual 

que promovem 

- 

também engendram, casualmente, facili-

dades 

que podem 

estimular as diversas formas de 

pirataria (ou 

violações de direi-

tos 

autorais).

Estamos 
certos, todavia, 

que 

com o 

próprio 

auxílio do desenvolvimento

tecnológico, 

serão encontradas 

por 

todos os 

participantes 

— 

autores, 

produtores 

e

^stribuidores — 

as soluções técnicas, 

jurídicas 

e administrativas 

que 

conduzirão a

Propriedade 
intelectual ao seu fantástico futuro na era digital, 

que já 

é, na reali-

dade, 

o 

presente.

DlRElTO 

AUTORAL NA ERA DA internet

Henrique Gandelman é membro do Insti-

tuto dos Advogados Brasileiros e diretor da

Agência Literária H. Gandelman Associados.
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O 
lugar 

do livro: entre a

nação 

e o mundo

trances 

Albernaz

O colóquio internacional 0 lugar do livro:

entre a nação e o mundo integrou a iniciativa

interdisciplinar Caminhos do 

pensamento 

no

limiar do terceiro milênio, lançada em 1997

pelo professor 

Eduardo Portela em colabo-

ração com um 

grupo 

internacional de

eminentes intelectuais. No intuito de 

pro-

mover a renovação do 

pensamento 

em

vista dos desafios contemporâneos, a ini-

ciativa salientou a necessidade de 

pesquisar

as dimensões fundamentais à experiência

humana, 

para 

além dos aportes empíricos

das ciências sociais e exatas, e através de

abordagens interpretativas da história, da

arte, da literatura, do estudo de culturas e

pensamentos 

contemporâneos e tradicio-

nais 

— 

a lingüística, a antropologia, a 

psi-

cologia, a filosofia, a ética etc. Os 

pri-

meiros resultados desse esforço estão ex-

postos 

na obra Caminhos do 

pensamento: 

rumo

a novas linguagens.

Tal o objeto do colóquio: o livro en-

quanto 

indicador das apostas culturais da

modernidade, em relação, notadamente,

aos ideais 

que 

a Unesco 

procura promover

— 

a educação 

para 

todos, a liberdade de

informação, o 

pluralismo 

cultural e a salva-

guarda 

da herança da humanidade em seu

conjunto. Com ampla cobertura dos 

prin-

cipais 

jornais 

brasileiros, como Folha de S.

Paulo, 0 Estado de S. Paulo, 0 Globo e 
Jornal

do Brasil, os trabalhos foram abertos 

pela

vice-ministra da Cultura do Brasil, o

prefeito 

da cidade do Rio de 
Janeiro, 

o

reitor do Colégio do Brasil e o 

presidente

da Academia Brasileira de Letras. A

Unesco foi representada 

por 

Georges

Kutukdjian, responsável 

pela 

divisão de

ciências humanas, de filosofia e de ética

das ciências e das tecnologias, 

que 

trans-

mitiu os agradecimentos da Organização

LuGAR 

DO LIVRO: ENTRE A NAÇÃO E O MUNDO 185



%''' 
^ 

''' 

- 
--•mBf^' 

"" ¦ 

S||^hbh|

|Hr |^— 

*£ 
tw. 

';.; __ 

'

Gloria Lopez Morales 
(Unesco/México), 

Professor Eduardo

Portella 

(Presidente 
da Fundação Biblioteca Nacional), Francisco

Delich 
(Argentina), 

Rafael Argullol 

(escritor/Espanha) 
e senhora,

e Professor Maurice Aymard 
(França).

ao 

professor 

Eduardo Portella 

por 

sua

indispensável 

participação 
em todo o 

pro-

cesso, desde a concepção até a realização

do colóquio.

Antecipando os 

principais 

trunfos do

debate na comunicação 

"O 

livro na encru-

zilhada", o 

professor 

Eduardo Portella, na

condição ao mesmo tempo de coordenador

do Comitê orientador 

"Caminhos 

do 

pen-

samento no limiar do terceiro milênio" e

de 

presidente 

da Fundação Biblioteca

Nacional, situou o livro como agente de

transformação histórica. Em seguida à

sessão inaugural, o escritor e tradutor

brasileiro de obras clássicas da literatura

italiana Marco Lucchesi, o filósofo e dra-

maturgo espanhol Rafael Argullol e o filó-

sofo italiano Gianni Vattimo 

participaram

da conferência 

"Homenagem 

a ítalo

Calvino", o magistral escritor 

que 

con-

tribuiu 

para 
dar ao liyro o reconhecimento

do seu lugar de 

protagonista 

no 

palco 

da

história. No mesmo ímpeto de valorização

da literatura, foi lançado um novo número

da 

prestigiosa 

revista Poesia Sempre, 
do

Departamento Nacional do Livro, 
por

ocasião da escolha do mais recente vence-

dor do 

prêmio 

literário Camões.1 Durante

a cerimônia, foram expostas ao 

público

obras raras do acervo da Biblioteca

Nacional, entre as 

quais 

a 

primeira 

edição

da Bíblia da Mogúncia.2

Antes mesmo de 

ganhar 

a forma 
im-

pressa, 

as narrativas de As mil e uma 
noites

ou os contos recolhidos 

por 

Perrault 

e

pelos 

irmãos Grimm eram 

já 

objeto 

de

leituras? CD-ROMs, disquetes ou laptops,

por 

sua vez, são ainda livros? È mais 
urna

reversibilidade crucial do 

que 

uma incorn-

patibilidade 

entre os diversos meios de 
e%-

pressão 

humana o 

que 

foi destacado 
pelos

conferencistas de 12 

países que 

se reuni-
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ram, 

no Rio de 

Janeiro, 

a um 

público 

de

mais 
de 

trezentos intelectuais, formadores

de 
opinião, 

estudantes e representantes de

ONGs. 

As 

proposições que 

elaboraram fo-

ram 

apresentadas 
e debatidas ao longo de

seis 

encontros, 
coordenados respectiva-

rnente 

pelos 
professores 

Elmer Barbosa,

^luniz 

Sodré, 
Ronaldo Lima Lins, Carlos

Guilherme 

Motta, Márcio Tavares

^ 
Amaral 

e Georges Kutukdjian.

0 

que acontecerá 
com o livro na era

e|etrônica?

Ena 
torno 

dessa 

questão, 

três formadores

opinião 

brasileiros 

— 

os escritores Lygia

^agundes 

Telles, Carlos Heitor Cony e o

cartunista 

Ziraldo, autor de literatura

lrifantil 

e 

juvenil 

- 

discutiram a 

plausibili-

dade 

e a conveniência de um cenário onde

0 
livro 

"de 

Gutenberg" cederia seu lugar a

n°vos 

suportes 
de comunicação. Sem che-

§ar a um 
consenso a respeito, todos se

encarregaram, 

no entanto, de ilustrar a

dinâmica 

que 
anima e nutre a 

paixão 

da

feitura 

em 

qualquer 

idade. A distinção en-

tre 

essa 

"leitura 

apaixonada" e a leitura

dita 
''necessária", 

à 

qual 

os meios eletrôni-

Cos 

Parecem mais bem adaptados, foi lem-

^rada 

pela 
professora 

brasileira Nízia

^'illaça, 

que 
examinou o impacto das

n°vas 

tecnologias 
sobre a subjetividade e

°bservou 

que 
as técnicas lineares de nar-

raÇão 

e de 

publicação podem 

também oca-

Sl°nar 

o encontro complexo entre o autor,

0 
texto 

e o leitor, o 

que 

vem a ser uma

r

°rrna 

de interatividade.

O lugar do livro no espaço da cultura

O 

professor 

de filosofia Sérgio Paulo

Rouanet 
(Brasil) 

situou o livro em um 

pro-

cesso 
global 

de massificação cultural 

profun-

damente caracterizado 
por 

uma aceleração

de hábitos, mais do 
que por 

uma 

prevalên-

cia cultural específica. Nem o conceito de

"alta 

cultura", 
que 

este 

processo 

desloca

progressivamente, 

nem o conjunto de cul-

turas locais ou 

populares, que 

ele tende a

desenraizar, tem a necessária capacidade

de resistência a essa 

globalização. 

Um 

pos-

sível equilíbrio, 

por 

outro lado, viria da

universalização da corrente humanista de

pensamento, 

na medida em 

que 

esta 

possa

encontrar sua expressão na formação de

identidades múltiplas. Nesse 

processo, 

o

papel 

do simples, e não menos importante,

instrumento de saber e reflexão 

que 

é o

livro se torna inibido não 

pelas 

novas tec-

nologias 

- 

que 

ademais 

permitem 

a inter-

nacionalização de diversas expressões cul-

turais 

—, 

mas 

por 

uma cultura 
que

despreza a leitura e a reflexão.

O sociólogo Francisco Delich 

(Argen-

tina) chamou a atenção 

para 

o fato de 

que

a serialização, longe de ameaçar o livro,

constitui um 

precioso 

recurso 

para 

as biblio-

tecas, sendo 

por 

outras razões 

que 

o livro,

atualmente, estaria se desgarrando da cena

cultural, Uma delas, ligada à crescente

desconfiança em relação à 

política, 

é o

retraimento da 

palavra 

- 

seja como 
pro-

messa, 

juramento, 

discurso, argumentação

ou explicação 

- 

em favor da imagem, 

que

por 

sua vez é objeto de verdadeiro culto,

tendendo a eclipsar toda forma de 

julga-

mento subjetivo ou criativo. A difusão de

imagens, 

pretendendo 

deter, 

por 

si só, toda

formação de sentido, deixa 

pouca 

margem
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à dúvida e ao espírito crítico. O 

pensa-

mento único, 

que 

faz bater em retirada as

ideologias 

generosas, 

refreia a 

pesquisa 

de

novas idéias. O debate 

perde 

sua razão de

ser e os livros se calam.

Segundo a romancista ugandense Go-

retti Kyomuhendo, a multiplicidade de lín-

guas 

locais acompanha-se de taxas de anal-

fabetismo num montante de 50%, o 

que

limita o desenvolvimento do livro na

África, onde ele representa, além do mais,

uma 

"importação" 

recente. Constatando

que parte 

importante da herança cultural

africana, 

por 

intangível, é transmitida oral-

mente, através do canto e da contação, e

que 

a leitura ainda é 

percebida 

como uma

atividade autocentrada, até mesmo disper-

sadora da interatividade do 

grupo 

social,

ela deu algumas sugestões 

para 

tornar o

livro mais atraente 

para 

os 

povos 

africanos

e demais.

As culturas do livro: afinidades, estra-

nhamentos, dominações, dependências

O filósofo Emmanuel Carneiro Leão 

(Co-

légio do Brasil) situou o livro no coração

da linguagem. Citando Ludwig Wittgens-

tein 

("Os 

limites da linguagem são os limi-

tes do mundo"), ele explicou 

que 

nada faz

sentido 

para 

nós, apenas o 

que, 

incorpo-

rado da linguagem 
primordial, 

nos fran-

queia 

acesso ao outro. A linguagem é

assim o 

poder 

de ordenar e engendrar, na

fonte de tudo o 

que 

é e 

que 

não é, a ten-

são e o conflito. Ela só é verdadeira na

medida em 

que 

nos revela a nós mesmos

como uma conjugação 
plural 

de e com

nossas diferenças. Traçando a etimologia

da 

palavra 

bibliothéke 

("lugar 

onde se 

guar-

dam os livros", do 

grego 

biblos, livro, 
e

théke, caixa, através do latim), ele ilustrou 

a

maneira 

pela qual 

a linguagem opera, 
nos

vocábulos em mutação, uma 

preservaçao

criativa de idéias do 

passado, 

e o 

papel 
que

desempenha o livro no âmago 
desse

processo.

O historiador Maurice Aymard

(França) 

observou 

que 

as novas tecnologias

liberam o livro de inúmeras obrigações

impostas 

pela 

invenção de Gutenberg. 
Não

somente elas dão ao impresso as 

propne-

dades da imagem e do som e a interati-

vidade da comunicação oral, mas também

lhe abrem caminho 

para 

domínios até 
aqui

reservados ao manuscrito, como a corres-

pondência pessoal 

e a assinatura. 
Ainda

mais significativa é sua capacidade de mte-

grar 

caracteres de escritas cuja circulaçao

era até agora entravada. A nova interativi-

dade, assim como as 

possibilidades 

infinitas

da livre associação 

por 

hipertexto e busca

automática, transformam a leitura em 
uma

atividade bem mais livre e seletiva, 
porem

freqüentemente mais solitária. Mas 
seria

errôneo atribuir aos leitores, autores 
e 

li-

vros 

que 

evoluem nas autopistas da infor-

mação uma durabilidade histórica 
que 

ain-

da resta 

por provar. 

O livro, tal 
qual 

o

conhecemos, continua estreitamente ligado

ao sistema de reprodução do saber. 
U®

atalho 

para 

as histórias e culturas 
orais

poderia 

ser traçado 

pelas 

novas tecnologia

antes mesmo de o livro se tornar acessível

a todos.

Em vez de reduzir toda uma civiliza-

ção 
ao conteúdo de seus livros, o filósofo

Gianni Vatimo sugeriu 

que 

se 

proceda 

a

um inventário daquilo 

que 

os livros 
fize"

ram com as civilizações 

que 

lhes 
sao

próprias. 

Ele acrescentou 

que 

"a 

democra-
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C1a 
não 

pode 
ser reduzida aos sistemas de

mformação 

modernos", com toda a difi-

culdade 

inerente 
à separação entre forma

e 
conteúdo. 

Nessa 

perspectiva, 

sublinhou a

%ação indelével 

que 
se estabeleceu entre a

palavra 
escrita 

e a liberdade, tal como esta

Progressivamente 

se afirmou ao longo da

Modernidade — 

culminando em uma refle-

xao 
lnteriorizada 

que põe 

em 

jogo 

a liber-

dade 

até 
mesmo de se deixar levar 

por

Paixões 
de causas carismáticas. A nova

®teratividade 

leva a refletir sobre as múlti-

P'as alternativas 

que 

ela abre à leitura

lntn°rizada, 

inclusive a de derrapar no

nevoeiro 

das autopistas da informação.

palavra à escrita: cumplicidades,

C|dades, 

eticidade e subversões

Rafael 

Argullol 
observou 

que 

os símbolos

traçados 

pelo 
homem desde o limiar dos

temP°s 

refletem 
uma necessidade de erigir

Urn 

topos 

que 
ultrapasse o inevitável 

per-

tUrso 

de 
cada homem 

para 

a morte. O 

que

1105 

designamos 

como arte ou literatura

Provém 

na mesma medida desse antigo e

Ut°PÍco 

conflito 
com o tempo e, em sentido

^ais 

concreto, 
com a civilização 

- 

a tecno-

^°§ia, 

a construção de cidades etc. Mas

enquanto 

os antigos tinham 

por 

musa a

^ernória, 

o mundo secular e 

globalizante

clUe 

é 
o nosso 

convida constantemente ao

Aquecimento 
— 

pela 

imersão nos 

paraísos

m°rnentâneos 

e instantâneos 

que 

as tecno-

'°gias 

produzem e as comunicações difun-

^em. 

Sem 
deixar de reconhecer as vias

Promissoras 

que 

elas abrem 

para 

o diálogo

lntercultural, 

o 

professor 

Argullol nos

Previne 

que 
os arquétipos artificiais, os

gares-comuns, 
os slogans banalizados e a
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correção 

política que 

as mesmas tendem

a difundir nada fazem além de diluir uma

diversidade vital a toda universalidade, e

uma igualdade 

que 

somente a diferença

pode 

legitimar.

Em A biblioteca de Robinson Crusoe,

Alberto Manguei 

(Argentina/Canadá), 

au-

tor de Uma história da leitura, nos advertiu de

que 

os livros se ofuscam não 

por 

obra das

novas tecnologias, mas simplesmente

porque 

não somos mais levados a lê-los.

Como exemplo, observou 

que 

um

Robinson Grusoé na 

passagem 

do milênio

estaria mais apto a salvar-se de seu naufrá-

gio 

com um 

powerbook, 

meio de escrita e de

consulta, do 

que 

com algum instrumento

de leitura. Às noções humanistas de uma

"correlação 

entre 

[...] 

o espaço sem fundo

que 

não 

pertence 

a ninguém" e 

"a 

cons-

ciência de um rico 

passado que pertence 

a

cada um", ele opôs o conceito de 

"tela

mundial" 

— 
"um 

espaço 

que pertence 

a to-

dos, e 

que 

exclui um sentido do 

passado".

Aliás, 

precisou 
ele, essa 

"tela" 

não teria

como se 

pretender 

universal 

- 
"somente 

as

sociedades mais ricas lhe teriam acesso":

"Para 

bilhões de seres sobre a terra, a tela

é tão acessível 

quanto 

a lua mais distante".

George Kutukdjian 

pautou 

sua reflexão

pelo 

ônus e bônus da 

passagem 

do oral ao

escrito. Em mais ampla escala do 

que 

a

imagem, 

que provém 
de uma mesma 

pul-

são utópica de formação do sujeito, a

palavra, 

falada ou escrita, constitui um

meio de se dirigir ao outro, de ir do idên-

tico ao diferente. A um só tempo, a 

pala-

vra escrita inscreve o sujeito no seio de sua

comunidade 

— 

e o apaga, e o afasta. Ela

autentica a identidade de um 

grupo 

social

apenas 

para 

em seguida dissolvê-la, no

momento em 

que 

este sentir a necessidade
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de se reescrever ou se readaptar. Mais

ameaçadas do 
que 

a 

produção 

escrita,

atualmente, estão as tradições orais 

que

estreitam a interação do sujeito com o

grupo. 

Para fazer face às exigências 

que já

se esboçam 
para 

a sociedade de amanhã, a

Unesco é levada a 

pôr 

no cerne de suas

preocupações 

a valorização e a salvaguarda

dos recursos imateriais da expressão cul-

tural e a elaboração de um 

projeto 

de edu-

cação 

que 

ultrapasse todo obstáculo artifi-

ciai à compreensão intercultural e ao conhe-

cimento interdisciplinar. Educar 

para 

um

mundo em mutação é estimular entre os

jovens 

o 

pensamento 

crítico 

que 

lhes 

per-

mite suspeitar da imagem todo-poderosa e

reconstruir as imagens 

que 

lhes são

próprias.

Quem 
são os novos alfabetizados

da sociedade das redes?

Socióloga da educação, a alemã Barbara

Freitag indagou se Manuel Castells 

(The

Network Society) tem razão em afirmar 

que 

a

era da informação assinala o fim da era da

razão. Com efeito, se 

podemos 

estimar 

que

a nova economia é direta ou indiretamente

benéfica 
para 

uma 

quarta parte 

da 

popu-

lação mundial, os 

"alfabetizados" 

que 

mais

proveito 

tiram da sociedade das redes têm

mais tendência a ler indicadores de mer-

cado do 

que 

livros, 

quer 

sejam reais ou vir-

tuais. Os outros três 

quartos 

são submeti-

dos a uma dupla espada de Dâmocles:3

o sistema 
que 

dirige cegamente a busca do

desempenho não iria se 

preocupar 

com sua

integração nos mercados de trabalho tradi-

cionais, nem tampouco com sua 

pre-

paração para 

as vicissitudes dos novos mer-
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cados. Ora, se esse novo desenvolvimento

se 

quer 

durável, em nível ambiental 
mas

também social, moral e 

político, 

os livros,

como 

quer que 

se apresentem, têm um 
pa-

pel 

crítico a desempenhar. Sua constante

leitura, releitura, com a reflexão e a discus-

são 

que 

suscitam, estão em condições 

de

aprimorar e investir de um sentido concreto

os valores 

que 

unem as novas 
gerações 

a

sociedade de informação, no respeito 

da

democracia, dos direitos do homem, 

da

educação 
para 

todos, da liberdade religiosa

e do sufrágio universal.

Glória Lopez Morales 
(México) 

chamou

a atenção 

para 

o fato de 

que 

um 
povo

informatizado não é necessariamente 

um

povo 

informado. O computador, se 
pode

transmitir e 

gerir 

informação em escalas 

e

velocidades sem 

precedentes, 

não assegura

nem a argumentação, nem a reflexão. 
Para

sondar o cibermundo, com todo o discerni-

mento necessário, é 

preciso 

ser, antes 
de

tudo, um leitor 

ponderado. 

Tal é o sentido

das 

prioridades que 

os 

políticos 

da 
edu-

cação devem ter em mente 

— 

o oposto 

de

uma tendência atual a considerar as tecno-

logias e os mercados modernos 
com0

panacéia. 

Ela dá como exemplo a morna

acolhida reservada às recentes 

proposiçoes

de um candidato, visando a 

generalizar 

o

ensino do inglês e da informação nos 
ni-

veis fundamental e médio: os eleitores (dos

quais 

a metade dos 60% 
que 

vivem 
abaixo

do nível de 

pobreza 

não têm acesso nem 

a

água 

potável, 

nem a atendimento médico

elementar e ainda menos à eletricidade)

certamente se deram conta de 
que 

na°

poderiam 

"ocupar 

um veículo supersônico

para 

ingressar numa 

globalidade 

amorfe

sem ocupar, de antemão, seu 
próprio 

ter-

reno". Adaptar-se a um mundo 

em
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Mutação 

não é se submeter aos acasos da

oferta 

e da 

procura, 
mas repensar 

políticas

de 
maneira 

crítica e em vista das com-

plexas realidades 
do cotidiano.

Pondo 
em destaque o 

papel 

da

maquina 

na formação do livro e de outros

meios 

de expressão inventados 

pelo 

ho-

roem, 

o filósofo Gerd Bornheim inverteu a

noÇão 

de 

que 
o computador submete o

humano 

a um 

processo 
de mecanização, e

msistiu 

que 
o humano 

pode 

e deve ser for-

mado 

pela 
máquina. Ele traçou a evolução

do 
livro 

no seio de uma relação sujeito-

°bjeto 

que 
se estabelece desde a aurora dos

tempos 

e 

que 
conhece uma reviravolta

radical 

a 

partir 
do instante em 

que 

o

sujeito 

se apropria da capacidade analítica

fUe lhe 

permite 
dissecar o objeto, dividi-lo

em 

elementos, 
reconstruí-lo e manipulá-lo.

^ 
dinâmica 

sujeito-objeto torna-se então

lrreversivelmente 

reversível ou reflexiva.

^ 
máquina 

torna-se 

parte 

integrante do

humano. 

A abordagem sistêmica 

que 

os

filósofos 

tendem a abandonar em favor do

fr
agmento 

continua em vigor nos domínios

da 
lógica, 

da ciência, da matemática e em

l°dos 

os aspectos da organização social.

c
°mo 

os bancos e os mercados, as biblio-

tecas 

se 
esforçam igualmente 

por 
operar

como 

sistema. 
Estas, 

que 

representam a

Sede 

do 
saber, 

se mostram no entanto em

toda 

sua 
infinitude, sua insondável inaces-

Slt>üidade. 

E o homem se vê obrigado a se

c°nfrontar 

com sua condição fragmentária

e 
sua 

inerente 
incapacidade de aprender o

Slstema 

total. O 

professor 

Bornheim insis-

11 

1ue a máquina 

pertence 

ao homem, e

^ais 

ainda 
a seu filho, 

que 

nasce com a

Capacidade 

de se adaptar tão bem às

Pedras 

quanto 
aos chips 

que 

o aguardam

ern 

seu 
mundo. A criança não demonstra a

mínima angústia diante da tela do com-

putador. 

A repetitividade da máquina,

longe de inibir a criatividade, apresenta

uma economia e um conforto 

que 

nos libe-

ra ainda mais 

para 

a busca da criatividade.

O livro e o diálogo das culturas no

momento da mundialização: das

relações de 
produção 

à 
produção

de relações

Milagros dei Corral 

(Espanha) 

demonstrou co-

mo as aplicações inéditas e freqüentemente

imprevisíveis a 

que 

se 

prestam 

as novas tecno-

logias transtornam os mais diversos aspectos da

cadeia de 

produção 

e consumo do livro, do

autor ao leitor, 

passando pelo 

editor e 

pelo

vendedor, levando em conta ainda os fatores

qualitativos 

dessas transformações.

Para o 

professor 

Zygmunt Bauman

(Polônia), 

"a 

tecnologia de edição e de dis-

tribuição não será um fator decisivo 

para 

o

papel que 

desempenha o livro na constitui-

ção (e 

mesmo na dissolução) do tecido 

que

une as comunidades humanas". Por outro

lado, os desafios 

que 

se apresentam ao livro

hoje estão 

"intimamente 

ligados ao caráter

cambiante de nossa experiência". Explicou

o 

professor: 

"Nossa 

atenção se dispersa

depressa demais 

para que possamos parar

e refletir, razão 

por que 

está em baixa cons-

tante a demanda 

por 

leituras 

que 

se 

pro-

ponham justamente 

a isto". Prosseguiu ele:

"Os 

livros, então, abandonam seu caráter

de esclarecimento 

pelo 

de divertimento; de

valores duráveis, 

passam 

a se afirmar como

objetos de consumo". E ainda: 

"E 

a 

pro-

funda transformação do modus vivendi 

pro-

duzida 

pela 

sociedade o 

que 

torna os livros

mais aptos à 

'realidade 

virtual', flexível,
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caleidoscópica e 

protéica 

da rede eletrônica

- 

e não o inverso". O 

professor 

Bauman

pensa que 

"o 

livro, como narrativa 

que 

'dá

significado' à experiência humana, tem um

papel 

extraordinário a desempenhar"; mas,

"para 

que 

os livros sejam válidos na

sociedade 
que 

habitamos, esforcemo-nos

para 

evitar 

que 

a sociedade deixe de ser

válida 

para 

os livros".

O sociólogo francês Michel Maffesoli

constatou um recrudescimento de arcaicas,

tribais aspirações em uma sociedade 
globa-

lizante 

que 

se dá conta de sua inaptidão

para 

a unidade. Enquanto novas identi-

dades encontram expressão nas novas faces

do livro, diferentes e dinâmicas modali-

dades de incorporação do indivíduo se

esboçam no seio da sociedade.

Conclusões

O representante da Unesco deixou claro

que 

"o 

lugar do livro hoje determina a cul-

tura de amanhã". As mesmas tecnologias

que podem questionar 

seu formato 

- 

será

que 

o livro está 
perdendo 

lugar? 

- 

também

lhe asseguram um conjunto insondável de

ramificações virtuais. E certo 

que 

nas

ondas 

privilegiadas 

do 

"descartável 

digital"

os livros 

parecem 

evoluir mais natural-

mente como bens de consumo do 

que

como valores duráveis. E ainda resta a de-

monstrar sua utilidade 
para 

os 
que 

vivem

na extrema 

pobreza.

Como assinalou o 

professor 

Eduardo

Portelia, 

"numa 

sociedade simultanea-

mente complexa e simplificadora, o livro

vive em equilíbrio entre as 

pressões 

do

mercado e as impressões do mundo".

Enquanto veículo 
pelo qual 

as impressões

humanas transcendem seu local de origem,

os livros seguramente não estão alheios 

ao

desenvolvimento dessa idéia de comum-

dade 

que 

conhecemos sob o nome 
de 

hu-

manidade. O desafio a 

que 

tal noção 

de

universalidade se vê hoje confrontada,

num mundo em constante mutação, 
é o 

de

encontrar e dar um sentido concreto 
a seus

próprios 

valores e identidades 
diversas.

Resta saber se a 

"revolução 

digital" 

teia

sobre nossas dimensões cognitivas 
e auto

consciência um impacto comparável 
ou 

ate

mais importante do 

que 

o da 

"revolução

de Gutenberg" 

- 

isto se nos obstinarmos 

a

ler e reler nosso mundo de maneira 
crítica

e coletiva: com um olhar sempre inovado!"'

Francês Albenaz, da Unesco, 

foi 
a

coordenadora executiva 
do 

colo

quio 

"O 

lugar do livro: 
entre 

a

nação e o mundo", realizado 

na

Academia Brasileira de 
Letra,

Rio de 

Janeiro, 

de 28 
a 30 

de

agosto de 2000.
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500 

Anos de Brasil na

Biblioteca 

Nacional

Paulo 

Roberto Pereira

3°0 

ANOS 
DE BRASIL NA BIBLIOTECA NACIONAL

Durante as comemorações dos 190 anos

da Biblioteca Nacional e dos 500 anos do

Descobrimento do Basil, a Fundação

Biblioteca Nacional, sob a 

presidência 

de

Eduardo Portella, apresentou uma expo-

sição bibliográfica e iconográfica, enfo-

cando o meio milênio de 

produção 
, 
docu-

mental sobre o 

país. 

Para isso, foi exibida

a mais representativa brasiliana do 

período

colonial à época contemporânea, 

preser-

vada em documentação manuscrita, visual

e impressa, composta das 

peças 

mais rele-

vantes do seu 

precioso 

acervo: manus-

critos, livros, mapas, 

partituras, jornais,

revistas, fotos, desenhos, 

gravuras, 

charges.

Esse conjunto é revelador do 

que 

de mais

significativo foi 

produzido 

nesses cinco

séculos sobre o Brasil e 

que 

se encontra

sob a responsabilidade da 

principal 

institui-

ção 
da 

guarda 

da memória nacional.

Dizia Ramiz Galvão, em 1881, 

que 

a

Exposição de História do Brasil, feita 

pela

Biblioteca Nacional, era a execução do

pensamento patriótico 

do barão Homem

de Mello. Não foi outra a nossa intenção

ao organizar esse evento, um dos 

princi-

pais 

realizados 

pela 

Biblioteca Nacional

neste século, composto da exposição, do

catálogo das 

peças 

exibidas e do livro

Brasiliana da Biblioteca Nacional 

- 

Guia das

fontes 

sobre o Brasil.

500 Anos de Brasil na Biblioteca

Nacional é o resultado de um trabalho de

equipe, comprometido com a cidadania,

em 

que 

cada documento tem um 

pouco

dos sonhos de tantas 

gerações que, 

desde a

época colonial, 

procuraram 

interpretar o

fascínio ou o amor 

que 

o 

país 

vem desper-

tando com sua natureza 

prodigiosa 

ou suas

mazelas sociais.
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A exposição, ao traduzir a busca inces-

sante no sentido de descobrir e entender o

Brasil, ofereceu um 

panorama 
das 

princi-

pais 

marcas de sua memória, do seu 

pro-

jeto 

histórico, 

que 

nos singulariza e nos

afirma ante outras culturas. Daí ser ela um

evento multidisciplinar, enfocando os dife-

rentes brasis, revelador de um 

país plural

nas 

peças 

agrupadas em módulos temáti-

cos, divididos em cinco 

grandes 

núcleos:

"Sob 

o signo do Éden tropical", 

"Unidade

nacional e abolição", 

"A 

utopia republi-

cana", 

"Retrato 

da invenção do Brasil",

"O 

saber e o sabor do Brasil".

Em virtude da abrangência do evento,

constituiu-se um Colégio de Consultores,

formado 

por 

cerca de cinqüenta intelec-

tuais brasileiros, 

pertencentes 
aos 

quadros

das 

principais 

instituições acadêmicas, cien-

tíficas e culturais do Brasil, como a UFF, a

FBN, a UFRJ, a ABL, a UERJ, o IHGB,

a PUC/RJ, o Instituto Oswaldo Cruz

(Manguinhos), 
o Cpdoc/FGV, a Academia

Brasileira de Música, a Faperj, a USP, a

UnB.1 Para a exposição, a Fundação

Biblioteca Nacional destinou a ala térrea

do seu edificio-sede, com entrada 

pelos

jardins 

da rua México, onde o 

público 

sen-

tiu o 

primeiro 

impacto 

pelo projeto 

ousado

de montagem do evento, sob a supervisão

gráfica 

do designer Victor Burton. No dia 13

de dezembro, na abertura da exposição,

aconteceu o lançamento do Catálogo da

Exposição, fartamente ilustrado, contendo a

descrição detalhada de cada 

peça 

exibida.

E, de dezembro de 2000 a abril de 2001,

durante a 

permanência 
da exposição,

transcorreram-se diversas atividades em

torno dos 190 anos da Biblioteca Nacional,

estando 

programado, 

entre outros, o lança-

mento do livro Brasiliana da Biblioteca Nado-
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nal 

- 

Guia das 

fontes 

sobre o Brasil, composto 
de

ensaios redigidos 

pelo 

Colégio de Consultores.

Não se 

propôs 
fazer um levantamento

exaustivo de toda brasiliana existente 
no

acervo da nossa 

principal 

Biblioteca, mas

expor 

peças que 

marcaram a trajetória 
da

civilização brasileira nos seus 

quinhentos

anos. Para isso, foi fundamental a colabo-

ração do Colégio de Consultores na sele-

ção 
e comentário sobre as 

peças 

escolhidas,

formando um conjunto de módulos 
que

abrangem as 

principais 

manifestações 
da

nossa cultura. Colocou-se na entrada 
de

cada módulo temático um 

portal, que 

e

uma síntese do assunto 

que 

compõe o con-

junto 

estudado sobre o Brasil. Além disso,

cada 

peça 
traz sua descrição e localização

bibliográfica completa, facilitando a 
pes-

quisa, 

o 

que 

torna o Catálogo da Exposição

um instrumento de trabalho imprescindível

História da 

província 
de Santa Cruz, de Pero 

d6

Ihães Gãndavo: a 
primara 

história do Brasil, 

publicada 

W1

em 1576, narra os acontecimentos referentes à

omt^owrna/atmnoy^AdacazffcaimS^- 

,
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para 
quem 

deseja conhecer algumas das

obras 
fundamentais do acervo. E esse 

pre-

cioso 
conjunto documental vem exaustiva-

mente 
estudado no livro Brasiliana da

Biblioteca 

Nacional 

- 

Guia das 

fontes 

sobre o

Brasil, 

que 
conterá um conjunto de ensaios

resultante 

da 

pesquisa 

realizada no acervo,

visando 

a oferecer um maior conheci-

mento 
sobre a brasiliana nela existente, e

que 
forma 

com a exposição e o catálogo o

tripé 
natural 

do evento.

A exposição 

"500 

anos de Brasil na

Biblioteca 

Nacional" foi singular 

por 

dar

ênfase 

a um acervo 

que 

talvez, em sua

vastidão 

como conjunto, não tenha sido

exibido 

antes: a coleção fotográfica, os

desenhos 

e as 

gravuras, 

a iconografia dos

artistas 

viajantes do século XIX, voltada

para retratar 
a realidade diversificada do

território 

nacional, em 

que 

o olhar

estrangeiro 

sobre o Brasil forma alguns dos

módulos 

mais 

preciosos 

entre as raridades

da 
Biblioteca 

Nacional, como os desenhos

e 
as 

gravuras 
de Debret, Rugendas,

Thomas 

Ender e Burchell. As 

principais

°bras 

que procuram 

interpretar e explicar

0 
Brasil 

também estão 
presentes, junta-

mente 

com os 

preciosos 

cimélios da litera-

tura 

de viagens, do século XVI ao XX, em

edições 

únicas como o livro Paesi noaumente

retrouati 

et Novo Mondo da Alberico Vesputio

Florentino 

intitulato, de Fracanzano da

¦^lontalboddo, 

que 

é a 

primeira 

antologia

de 
literatura 

de viagens do Ocidente,

Publicada 
na Itália em 1507, em 

que 

foi

impressa, 

pela primeira 

vez, a notícia do

descobrimento 

do Brasil.

Todo 
o legado da vida colonial

brasileira 

está representado: a Companhia

de 

Jesus 
possui 

vasto acervo, como a

Primeira 
obra impressa 

que 

trata da evan-

gelização 

nas Américas 

pelos jesuítas,

publicada 

em 1555.

A 

presença 

francesa vai da França

Antártica à França Equinocial, com obras

de Thevet, Léry, DAbbeville, até Claude

Lévi-Strauss com seu clássico Tristes

tropiques. A herança espanhola está repre-

sentada, entre outros, nos códices da

coleção Marqueses de Castelo Melhor, 

que 

é a

mais significativa documentação 
para 

o

exame da 

gestão 

filipina no Brasil, for-

mada 

por 

manuscritos e impressos, na

maior 

parte 

inexistentes em Portugal e na

Espanha.

Entre as inúmeras 

peças 

do Brasil holan-

dês do século XVII 

que 

constam da Expo-

sição, 
podem-se 

citar Historia Naturalis

Brasiliae 

(1648), 

de Guilherme Piso e 

Jorge

Marcgrave, e o raríssimo Rerum 
per 

octenium in

Brasília 

(1647), 

de Gaspar Barléus, 

que 

reúne

belíssimos 
quadros 

feitos 

por 

Frans Post.

Reservou-se um capítulo especial 

para

o conjunto de manuscritos 
que 

revelam os

projetos 

das inconfidências brasileiras:

mineira, baiana, carioca, 
pernambucana.

A documentação 
política 

de 1808 a

1840, 

que 

abrange a Independência, o

Primeiro Reinado e o 

período 

regencial,

que 

envolve figuras como 

José 

Bonifácio e

d. Pedro I, fundamental 

para 

a constitui-

ção 

do Brasil como 
país 

e 

para 

a definição

de um estado nacional, traz entre as 

prin-

cipais raridades a 

primeira 

Constituição

Brasileira, a Carta de abdicação de d. Pedro I,

em favor de seu filho d. Pedro de Alcân-

tara, e o Manifesto Revolucionário de Per-

nambuco de 1817, 

que 

instaurou o 

primeiro

governo 

republicano no Brasil.

A tipografia e a imprensa no Brasil

comparecem com o Decreto de 13 de

maio de 1808, assinado 

pelo príncipe

5°0 

ANOS 
DE BRASIL NA BIBLIOTECA NACIONAL
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condução desse imenso Império; a 

preciosa

iconografia e os diários da Guerra 
do

Paraguai; 
o manuscrito original do Decreto

da Assembléia Geral sancionado 
pela

Princesa Imperial Regente, declarando

extinta a escravidão no Brasil, assinado 
no

Paço Imperial, em 13 de maio de 1888, 
e

o Hino Nacional Brasileiro; as cartas manus-

critas, com vinheta floral, de Eponine

Octaviano, amante do segundo monarca; 
e

o célebre 

projeto 

de um túnel ligando 
a

Cidade do Rio de 

Janeiro 

a Niterói, 
feito

em Londres, em 

julho 

de 1877.

Sobre a escravidão no Brasil, foram

exibidos alguns manuscritos extremamente

raros como os 

passaportes 
usados 

para

autorizar deslocamentos de escravos de 
um

lugar a outro, e os recibos de compra 
e

venda nunca antes apresentados ao 

público.

Da Primeira República, foi mostrado

um conjunto de documentos sobre

Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto,

Benjamin Gonstant, 

que possibilitaram 

a

experiência republicana no Brasil; além

das Prédicas e Discursos de Antônio

Conselheiro e um material inédito, 
do

arquivo de Edmar Morei, sobre o mari-

nheiro 

João 
Cândido, o Almirante Negro.

Da revolução urbanística empreendida

pelo prefeito 

Pereira Passos, foram

exibidos dois conjuntos fotográficos origi-

nais extremamente 

preciosos: 
0 álbum 

da

Avenida Central, de Marc Ferrez, feito entre

1903 e 1906, e a coleção de 98 fotos, 
pr°"

duzidas 

por 

Augusto Malta, da derrubada,

em 1921, do morro do Castelo, 

para 

abrir

espaço, no Rio de 

Janeiro, para 

a

Exposição do Centenário, em 1922.

Entre tantos originais 

preciosos 

mere-

cem referência também aqueles 

que 

nos

singularizam ante outras culturas, através

Emilinha Borba e Luiz Gonzaga.

Década de 1950. 

(Acervo 

FBN)

regente d. 

João, que 
criou a Imprensa

Régia; o 

primeiro 

número da Gazeta do Rio

de 

Janeiro 

- 

primeiro periódico publicado

no Brasil, em 10 de setembro de 1808; o

Jornal 
do Commercio, 

principal periódico 
bra-

sileiro da 

primeira 

metade do século XIX,

o mais antigo 

jornal 

carioca em circulação,

com o 

primeiro 

número saído em Io de

outubro de 1827.

Sobre d. Pedro II e o Brasil Imperial,

foi apresentada vasta documentação: a

Proclamação declarando a maioridade do

imperador Pedro II, de 23 de 

julho 
de

1840, documento essencial 

para 

a com-

preensão 
do 

golpe que 

deu a d. Pedro, com

14 anos, a chefia e a responsabilidade 

pela
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da 
música 

popular, 

do carnaval e do fute-

boi, 
nessa 

afeição 

generosa 

e cordial. Mas

esse 
componente 

do caráter nacional não

unpediu 

que 
o brasileiro 

questionasse 

a

caminhada 

histórica do seu 

país 

desde as

inconfidências 

coloniais. Daí o destaque

dado 
à utopia republicana e sua luta 

pela

modernização 

do 

país que 

vem sendo

refeita 

no transcorrer do século XX, con-

forme 

se 

pode 

constatar com a 

"Era

Vargas" 

e os 

"AnosJK", 

em documentos

que 
retratam 

os saudosos 

"anos 

dourados".

"Dos 

anos de chumbo à 

globalização",

que abrange 
as 

quatro 

últimas décadas da

história 

recente do Brasil, a memória mais

Permanente 
é a conquista das 

"Diretas

Ja' 
, 

com 
o 

processo 

de redemocratização

em 

que 
a imprensa exerceu um 

papel pri-

mordial, 

que pôde 

ser visto num vasto con-

junto de 

periódicos que 

refletiram a

mudança 

geral 

do 

país.

Portanto, 
cada 

peça 

dessa brasiliana

tem 

um 

pouco 
do Brasil dos sonhos de tan-

tas 

gerações. E, como era natural, 

por 

tudo

0 

que 
a Cidade do Rio de 

Janeiro 

repre-

senta 

para 
o 

país, 

dedicou-se um olhar

estrangeiro 

com o espírito de brasilidade à

Cidade 

Maravilhosa, mediante um extraor-

dinário 

conjunto de desenhos, 
gravuras 

e

fotografias.
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Klaxon, número 6. São Paulo,

15 de outubro de 1922. 
(Acervo 

FBJN)

Anexos no final do volume

(página 
257).

Paulo Roberto Ferreira, curador

da exposição 500 Anos de Brasil na

Biblioteca Nacional, é doutor em

Letras 

pela 

UFRJ e 

professor 

de

Literatura Brasileira da UFF.

197

111



Registro de livros no

ISBN cresceu em 2000

Luiz Fernando Pereira Sampaio

Dados estatísticos revelam crescimento 
na

concessão de registros do ISBN 
(.Inter-

national Standard Book Number) durante o ano

2000. Em comparação com as solicitações

do ano anterior, observou-se um aumento

de 9,56% nas solicitações de registros, cor-

respondendo a 1.836 títulos a mais.

A taxa de solicitação de registros 
de

livros didáticos, 

por 

seu turno, apresentou

um decréscimo de 38,5%. Foram solicita-

dos 193 registros, o 

que 

corresponde a 121

a menos em relação a 1999.

Ciências humanas e sociais foi a cate-

goria que 

recebeu o maior número de 
re-

gistros (10.226), 
correspondendo a 46,25%

do total. Desde 1997, os títulos 

que 

inte-

gram 
essa categoria são os 

que 

mais cres-

cem na concessão de números de ISBN-

No ano 

passado, 
a taxa de crescimento 

foi

de 7,9 %.

Outra categoria 

que 

em 2000 apresen-

tou um aumento em seus registros 
no

ISBN foi Literatura, com 3.591 números

concedidos, um aumento de 16,54% 
em

relação ao ano anterior, após 

quedas 

em

1998 

(menos 
4,0% em relação a 1997) 

e

em 1999 

(menos 
5,7% em relação a 1998).

No 

que 

diz respeito aos 

pedidos 

de

solicitação do número do ISBN, a região

Sudeste domina o mercado editorial

brasileiro, com 77,2% dos títulos 

pedidos;

o estado de São Paulo lidera com 11.193

registros 

(50,62%), 

seguido 

pelo 

Rio 
de

Janeiro, 

com 4.715 

(21,32%). 

Em seguida

vem o Rio Grande do Sul, com 
1.286

pedidos (5,81%), 

seguido 

por 

Minas

Gerais, com 1.150 

(5,20%) 

e o Distrito

Federal, com 866 

(3,91%).

O inglês foi a língua mais traduzida,

representando 1,4% do total de registros

do ISBN; em seguida o espanhol, com
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0,5% 
do total 

geral. 

Dos 22.109 registros

concedidos 

pelo 

ISBN, apenas 537 foram

fornecidos 

para 
obras traduzidas 

para 
o

nosso 
idioma. 

Isso 

quer 

dizer 

que 

o res-

tante, 

21.572, foram dados a obras em

Português.

0 

que 
é o ISBN

O 
ISBN 

é um sistema internacional de

numeração 

que 

identifica 

país, 

editor e

individualiza 

o título de uma determinada

ediçâo, 

facilitando assim uma melhor cir-

culação 

e comercialização do livro e elimi-

nando 

as barreiras lingüísticas.

Criado 
em 1967 

por 

editores ingleses,

0 ISBN 

passou 
a ser amplamente utilizado

P°r comerciantes 
e bibliotecas até ser ofi-

cializado, 

em 1972, como norma interna-

cional. 

Atualmente, o sistema é operado

s°b 

o controle 

geral 

da Agência Inter-

nacional 

do ISBN, 

que 

orienta, coordena e

delega 

poderes 
às agências nacionais, de-

S1gnadas 

em cada 

país.

O ISBN tem a função de 

padronizar 

a

identificação 

do livro de uma determinada

edição. 

Todas as 

publicações 

impressas

com 

um mínimo de cinco 

páginas, 

em 

que

Predomine 
texto de natureza literária, téc-

nica 
e/ou 

científica, recebem o número de

registro 

do ISBN.

Uma 
vez fixada a identificação, ela só

Se 
aplica 

àquela obra, naquela edição, não

Podendo 

jamais 
ser reutilizada. Tal 

prática

Amplifica 

a busca e a atualização biblio-

grafica, concorrendo 

para 

uma maior inte-

gração cultural, 

principalmente 

em um

Pars de amplas dimensões e com vastas

regiões 

subdesenvolvidas como o nosso.

O escritório da Agência Brasileira do

ISBN é ligado ao Departamento Nacional

do Livro, da Fundação Biblioteca Nacio-

nal. E muito complexa a circulação do

livro em um 

país 

com dimensões continen-

tais como o Brasil. Por isso, é de suma

importância estruturar uma única base de

dados com informações 

que 

irão facilitar

esta circulação. A base do ISBN, com tais

características, facilita esta circulação, 

pois

detém uma 

quantidade 

de informações 

pri-

mordiais 

para 

a comercialização do 

pro-

duto livro 

(nome, 

autor, 

páginas, 

editora e

edição).

Já 

as informações estatísticas divul-

gadas pelo 

ISBN nos oferecem a 

possibili-

dade de se mapear o mercado editorial do

país. 

Podemos, assim, detectar 

que 

tipo de

livro é 

publicado 

e até mesmo o 

perfil 

do

leitor brasileiro, 

personagem 

alvo dos

lançamentos editoriais. Não 

podemos

esquecer 

que 

estes dados do ISBN são 

pro-

jeções 
da 

produção 

editorial, fornecidos

pelas próprias 

editoras, 

já que 

correspon-

dem às solicitações realizadas num deter-

minado 

período para 

títulos em 

preparo 

e

que podem 

ou não vir a ser 

publicados.

Tais informações da Agência Brasileira

do ISBN são um manancial 

para 

a formu-

lação de 

possíveis projetos 

e 

políticas 

no

setor editorial. E bom lembrar 

que 

as

maiores editoras brasileiras solicitam os re-

gistros 
de suas obras na agência, 

que pos-

sui um cadastro com todos os editores de

livros do 

país.

Em 1996, os dados estatísticos fornecidos

pela 

agência brasileira foram 

padronizados 
a

partir 

de sete categorias: didáticos, infanto-

juvenis, 

religiosos e esotéricos, técnicos e

científicos, artes e lazer, litera-tura e ciências

sociais e humanas, além de uma tabela com

o número de editoras cadastradas.
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Em 2000 as informações estatísticas fo-

ram ampliadas, ficando mais consistentes e

criando condições 

para 

uma 

possível 
aná-

lise do mercado editorial do 

país. 
Novos

quadros 

informativos foram organizados: o

primeiro 

contém a 

quantidade 
de solici-

tações do ISBN 

por 

estado da federação e

o segundo, a 

quantidade 
de livros 

que 

são

traduzidos 

para 

o nosso idioma.

Luiz Fernando Pereira Sampaio é

pesquisador 
do Departamento

Nacional do Livro.

Registros de obras em 

português 
e traduzidas

Obras em 
português 

21.572

Obras traduzidas

Chinês 1 Italiano 15

Eslavo 1

Japonês
9

Inglês 303 Norueguês 1

Francês 39 Russo 1

Alemão 18 Espanhol 105

Grego 1 Sueco 2

Hebraico 19 Não informado 22

Total 537
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Pedidos 

de inscrição à agência do ISBN em 2000

Categorias

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Didáticos

11 12 11 62 14 16

Infanto-juvenis

35 89 98 110 88 113

Religiosos 

e esotéricos 151 166 255 159 177 288

Técnicos 

e científicos 260 279 308 170 149 362

Artes 
e lazer 56 138 97 78 61 270

Literatura

252 291 380 273 225 480

Ciências 

sociais e humanas 526 924 869 666 658 1.512

Sem 
registro 

de categorias 1 1 2 2 0 6

Total

1.292 1.900 2.020 1.520 1.372 3.047

Categorias

Ago Set Out Nov Dez Total

didáticos

26 7 4 7 8 193

Infanto-juvenis

122 41 102 83 33 959

Religiosos 

e esotéricos 239 209 258 184 135 2.394

Técnicos 

e científicos 321 292 309 347 222 3.369

Artes 
e lazer 97 95 108 167 76 1.332

Literatura

249 294 339 298 237 3.591

Ciências 

sociais e humanas 869 726 902 905 591 10.226

Sem 
registro 

de categorias 2 4 5 4 7 45

Total

1.925 1.668 2.027 1.995 1.309 22.109

Variação 

por 
categoria 1999 2000 Variação 

(%)

Didáticos

314 193
-38,5

Infanto-juvenis

804 959 19,3

Religiosos 

e esotéricos 2.379 2.394 0,63

Técnicos 

e científicos 3.120 3.369 8,0

Artes 
e lazer 1.057 1.332 12,60

Literatura
3.076 3.591 16,74

Ciências 

sociais e humanas 9.476 10.226 7,9

Sem 
registro de categorias 47 45 4,25

Total

20.273 22.109 9,05

REGlSTRO 

DE LIVROS NO ISBN CRESCEU EM 2000

Jul

15

45

173

350

89

273

.078

11

.034



Número de solicitações 

por 

regiões e estados

Região Sudeste Total

Espírito Santo ig

Minas Gerais 1.150

Rio de 

Janeiro 4.715

São Paulo 11 

193

Total 17.077

Região Norte Total

Acre 1

Amazonas 92

Amapá 5

Pará 62

Roraima 2

Total 162

Região Sul Total

Paraná 995

Rio Grande do Sul 1.286

Santa Catarina 507

Total 2.789

Região Centro-Oeste Total

Distrito Federal 866

Goiás 180

Mato Grosso 1 

\

Mato Grosso do Sul qí

Região Nordeste Total

Alagoas 73

Bahia 252

Ceará 218

Maranhão 23

Paraíba 132

Pernambuco 173

Piauí 16

Rio Grande do Norte 27

Sergipe 12

Total 926

Valores 
percentuais por 

região Registros Valores 
(%)

Centro-Oeste

1.152 5,2%

Nordeste

926 4,2%

Norte

162 0,7%

Sudeste

17.077 77,2%

Sul

2.789 12,7%

Sem identificação do estado
3 0,01%

Total

22.109 100%
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Editoras 
cadastradas em 2000

Categorias
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Editor-autor
30 39 51 52 15 49

Editor
27 34 41 50 14 49

Outros
8 4 10 12 9 7

Total

65 77 102 114 38 105

Categorias
Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Editor-autor 

(pessoa 

física) 72 44 56 69 64 32 573

Editor 

(pessoa jurídica)

42 54 30 48 56 22 467

Outros*
13 7 6 9 12 9 106

Total

127 105 92 126 132 63 1.146

* 

Empresas 

que 

não 

possuem 

como atividade 

principal 

a edição de livros, como 
por 

exemplo

bancos. 

Algumas editam livros 

para 

brindes, comemorações etc.
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A biblioteca 
de Machado de Assis

Jean Michel Massa 

(páginas 
60 a 65)

OBRAS GERAIS

BROUGHAM. Lord. De la démocratie et des 

gouvernements 

mixtes traduit de

Fanglais 

par 

Louis Régis, 

précédé 
d'une étude sur Lord Brougham. Paris, Sauton,

1872 

[Gamier].

BUCHNER, Louis. La vie 

psychique 

des bêtes 

par 

le Dr 

(...). 

Ouvrage traduit de

1'allemand 

par 

le Dr. Ch. Letourneau. Paris, C. Reinwald, 1881. 

[Gamier].

BUCHNER, Louis. L'homme selon la science, son 
passé, 

son 

présent, 

son avenir 

par

le Docteur 

(...). 
Traduit de l'allemand 

par 

le Docteur Ch. Letourneau. Paris, C.

Reinwald, 1872. 

[L 
ivraria L. B. de A. A. Lopes do Couto],

COLAJANNI, N. Le socialisme 

par 

Traduit sur la deuxième édition italienne

revue et augmentée 

par 

M. Tacchiella. Avec une 

préface 
de G. Sorel. Paris, V. Giard

et Brière, 1900.

ERASME. Eloge de la folie d'(...). Traduit 

par 

De La Veaux. Dessins de Hans

Holbein. Paris, Delarue, 

(1877?). [Gamier].

FOUILLEE, Alfred. Critique des systèmes de morale contemporaine 

par (...). 

Paris,

Librarie Germer, 1883. 

[Livraria 
acadêmica 

J. 
G. de Azevedo].

HOVELACQUE, Abel. La linguistique 

par (...). 

Bibliothèque des Sciences contempo-

raines. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, C. Reinwald, 1877. 

[Lombaerts\.

JHERING, 
Rud. von. La lutte 

pour 

le droit 

par (...). 
Traduit de 1'allemand 

par 

O. de

Meulenaere. Paris, Librarie Marescq ainé, Chevalier Marescq et Cie, 1890.

LABOULAYE, Edouard. Etudes moralcs et 

politiques par (..,). 

Cinquième édition.

Paris, Chapentier. 1871. 

[Gamier].

LEFEVRE, André. La 

philosophie par (...). 

Paris, C. Reinwald, 1870. 

[Nicolau 
Alves],

LLTÍBOCK, Sir 
John. 

Les origines de la civilisation. Etat 

primitif 
de l'homme et

moeurs des sauvages modernes 

par (...) 

Traduit de Fanglais sur la seconde édition 

par

Ed. Barbier. Paris, Germer-Baillière, 1873.

^2. 

MARGERIE, Amédée de. Philosophie contemporaine 

par 

M. 

(...). 
Paris, Librairie

académique Didier, 1870. 

[Librairie Jrançaise, 
rua do Crespo, Pernambuco].

'3. 

MÜLLER, Max. La science du langage 

par (...)'. 

Traduit de Fanglais 

par 
Georges

Harris et Georges Perrot. Deuxième édition revue et corrigée. Paris, A. Durand et

Pedone Lauriel, 1867. 

[Gamier],

14. 

QUATREFAGES, 
A. de. L'espèce humaine 

par (...). 

Cinquième édition. Paris,

Librairie Germer-Baillière, 1879. 

[GamierJ.

^5. 

RIBOT, Th. Les maladies de la mémoire 

par (...). 

Paris, Germer-Baillière, 1881.

SICILIANI, Pierre. Prolégomènes à la 

psychogénie 

moderne 

par (...), 
Traduit de Fita-

lien 

par 

A. Herzen. Librairie Germer et Baillière, 1880. 

[.Nicolau 
Alves], ,

SMILES, Samuel. Self-FIelp ou caractère, conduite et 

persévérance 
illustrés à 1'aide de

biographies 

par (...). 

Traduit de Fanglais 

par 

Alfred Talandier sur le texte et corrigé

10

16
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par 

Pauteur. Troisième édition. Paris, Henri Plon: Londres, 

John 

Murray, 1866.

[¦Gamier\.

18. SPINOZA, B. de. Oeuvres complètes de 

(...). 
Traduites et annotées 

par J. 
G. Prat.

Première série. Paris, Librarie Hachette, 1873. 

[Livraria 
acadêmica 

J. 

G. de Azevedo],

19. SPINOZA, B. de. Oeuvres complètes de 

(...). 

Deuxième série. Paris, Librairie

Hachette, 1872. 

[Livraria 
acadêmica 

J. 
G. de Azevedo],

20. S1ARKE, C. N. La famille 

primitive, 
ses origines et son développement 

par (...).

Paris, Félix Alcan, 1891.

21. TOPPFER, R. Réflexions et menus-propos d'un 

peintre genevois 
ou essai sur le beau

dans les arts 

par (...). 
Tome 

premier. 
Paris, 

J.-J. 
Dubochet, Lechevallier et Cie, 1848.

22. TOPPFER, R. Réflexions et menus-propos d'un 

peintre genevois 

ou essai sur le beau

dans les arts 

par (...). 
Tome second. Paris, 

J.-J. 

Dubochet, Lechevallier et Cie, 1848.

23. TYLOR, Edwar G. La civilisation 

primitive par (...). 
Traduit de 1'angiais sur la deuxi-

éme édition 

par 
Mme Pauline Brunet. Tome 

premier. 
Paris, C. Reinwald, 1876.

[Livraria 
acadêmica 

J. 
G. de Azevedo].

24. TYLOR. Edwar B. La civilisation 

primitive par (...). 
Traduit sur la deuxième édition

par 

Ed. Barbier. Tome second. Paris, C. Reiwald, 1878. 

[Livraria 
acadêmica 

J. 

G. de

Azevedo].

25. WHITNEY, W. D. La vie du langage 

par (...). (sem 
nome do tradutor) Paris, Librairie

Germer-Baillière, 1875. 

[Garnier],

Nas margens do livro encontram-se algumas notas a lápis 

que 
não têm a caligrafia de 

J-

M. Machado de Assis.

página 
245. Ad augusta 

par 
angusta, eis o 

que 
é bom.'

Sobre uma teoria da onomatopéia como origem das 

palavras 
e depois dos signos, o anotador

da obra escreve:

"Discordo 

disto 

profundamente. 
A linguagem não 

foi 
inicialmente abstrata. Por um vício de método,

os lingüistas 
foram generalizando 

os significados 

pela 
necessidade de encontrar semelhanças entre 

lín-

guas 

distintas. Naturalmente, seguindo este caminho só se obterão, em última instância, raízes com

significados muito 

gerais 

e abstratos."

26. WRIGHT, Thomas. Histoire de la caricature et du 

grotesque 
dans la littérature et

l'art 

par (...). 
Traduit 

par 
Octave Sachot. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris,

Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].

II. DOMÍNIO GREGO

I. Textos e traduções francesas

27. XENOPHON. Premier livre da la Cyropédie. Les auteurs 

grecs 

expliqués d'après 
une

méthode nouvelle 

par 

deux traductions françaises. L'une littérale et 

juxtalinéaire

représentant le mot à mot français en regard des mots 

grecs 
correspondants, l'autre

correcte et 

précédée 

du texte 

grec 

avec des sommaires et des notes 

par 

une société 

de

professeurs 
et d!héllénistes. Paris, Librairie Hachette, 1883. 

[Laemmert],

206
REVISTA DO 

LIVRO



"¦ 
Traduções francesas

28. 
ARISTOPHANE. 

(Théâtre). 

Traduction nouvelle avec une introduction et des notes

par 
C. Poyard. Neuvième édition. Paris, Librairie Hachette, 1892. 

[Livraria 
acadêmica

J. 
G. de Azevedo].

29- ARISTOTE. 

La morale et la 

politique 

d' 

(...). 

Traduites du 

grec par 

M. Thurot.

Paris, Firmin Didot, 1823. 

[Lachaud],

30- ARISTOTE. 

La morale et la 

politique 

d' 

(...). 

Tome II. Paris, Firmin Didot, 1824.

31. ESCHYLE. 

(Théâtre). 

Traduction nouvelle 

par 

Leconte de Lisle. Paris, Alphonse

Lemerre, 

(s.d.). [Garnier],

32. ESCHYLE. 

Théâtre d' 
(...). 

Traduction d'Alexis Piéron. Huitième édition revue et

corrigée. Paris, Charpentier, 1870.

33. HERODOTE. 

Histoires d' 
(...). 

Traduction nouvelle avec une introduction et des

notes 

par 

P. Piguet. Cinquième édition. Paris, Librarie Hachette, 1881.

34. HOMERE. 

Iliade. Traduction nouvelle 

par 

Leconte de Lisle. Paris, Alphonse

Lemerre, 

(s.d.). [Garnier],

35- 

HOMERE. Odyssée. Traduction nouvelle 

par 

Leconte de Lisle. Paris, Alphonse

Lemerre, 

(s.d.). [Garnier],

36. LUCIEN 

DE SAMOSATE. Oeuvres complétes de 
(...). 

Traduction nouvelle avec une

introduction et de notes 

par 

Eugène Talbot. Tome 

premier. 

Troisième édition. Paris,

Librairie Hachette, 1874. 

[Gamier].

37. LUCIEN 

DE SAMOSATE. Oeuvres complétes de 

(....). 

Tome second. Paris, Librairie

Hachette. 1874. 

[Garnier],

38. PLATON. 

Oeuvres de 

(...). 

Apologie de Socrate, Criton, Phédon, Gorgias, 

précédés

d'un argument de M. Pellissier. Traduction nouvelle 

par 

A. Bastien. Paris, Garnier,

(s.d.)

39- PLATON. 

Oeuvres de 

(...). 

L'Etat ou la Republique. Traduction nouvelle 

par 

A. Bastien.

Paris, Garnier, 

(1889?).

40- PLUTARQUE. 

La vie des hommes illustres 

par (...). 

Traduites en français 

par

Ricard. Tome 

premier. 

Paris, Firmin Didot, 1838.

41- PLUTARQUE. 

La vie des hommes illustres 

par (...). 

Tome second. Paris, Firmin

Didot, 1836.

42- PLUTARQUE. 

Traités de morale de 

(...). 

Traduction Ricard, revue et corrigée 

par

M. Alexis Pieron. Tome 

premier. 

Paris, Adolphe Delahays, 1847.

^3. 

PLUTARQUE. Traités de morale de 

(...). 

Tome second. Paris, Adolphe Delahays,

1847.

44. SOPHOCLE. 

Les tragédies de 

(...). 

Traduites en français 

par 

M. Bellaguet avec une

notice sur Sophocle 

par 

M. Ed. Tournier. Paris, Librairie Hachette, 1879.

45. THUCYDIDE. 

Histoire de la 

guerre 

du Péloponèse. Traduction nouvelle 

par

Ch. Zevort. Tome 

premier. 

Deuxième édition. Paris, Charpentier, 1869. 

[Gamier],

46. THUCYDIDE. 

Histoire de la 

guerre 

du Péloponèse. Traduction nouvelle 

par

Ch. Zevort. Tome second. Paris, Charpentier. 
[Garnier],
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III. Em torno do domínio 

grego

47. FUSTEL DE COULANGES. La Cité antique. Etude sur le culte, le droit, les institu-

tions de la Grèce et de Rome 

par (...) 
Sixième édition. Paris, Librairie Hachette, 1876.

47bis. HERODIEN. Histoire romaine depuis la mort de Marc-Aurèle 

jusqu'à 
Pavènement

de Gordien III. Traduit du 

grec par 
Léon Halévy. Paris, Firmin Didot, 1860.

[Gamier].

Com a seguinte dedicatória.

A Monsieur le Comte Alfred de Vigny de 1'Acadêmk Française.

Hommage respectueux de Léon Halévy.

III. DOMÍNIO LATINO

I. Obras 

gerais

48. MOMSEN. Histoire romaine. Traduite 

par 
de Guerle. Tome 

premier. 
Nouvelle édi-

tion. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 

(s.d.) [Gamier].

49. MOMSEN. Histoire romaine. Traduite 

par 
de Guerle. Tome second. Nouvelle édi-

tion. Paris, C. Marpon et E. Flammarion. 

(s.d.) [Gamier],

50. MOMSEN. Histoire romaine. Traduite 

par 
de Guerle. Tome trois. Nouvelle édition.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion. 

(s.d). [Gamier],

51. MOMSEN. Histoire romaine. Traduite 

par 
de Guerle. Tome 

quatre. 

Nouvelle édi-

tion. Paris, C. Marpon et E. Flammarion. 

(s.d.). [Gamier],

52. MOMSEN. Histoire romaine. Traduite 

par 
de Guerle. Tome cinq. Nouvelle édition.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion. 

(s.d.). [Gamier],

53. MOMSEN. Histoire romaine. Traduite 

par 
de Guerle. Tome six. Nouvelle édition.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion. 

(s.d.). [Gamier],

54. MOMSEN. Histoire romaine. Traduite 

par 
de Guerle. Tome sept. Nouvelle édition.

Paris. C. Marpon et E. Flammarion. 

(s.d.). [Ganier],

II. Textos e traduções francesas

55. AUGUSTIN SAINT. Les Confessions de 

(...). 
Traduction française d'Arnaud

d'Andilly três soigneusement revue et adaptée. Avec une introduction 

par 

M.

Charpentier. Paris, Garnier, 

(s.d.)

56. CATULLE. Oeuvres de 

(...) 
Tibulle et Properce. Traduction de la collection

Panckoucke 

par 

M. M. Héguin de Guerle, A. Valatour et 
J. 

Genouille. Nouvelle 
édi-

tion três soigneusement revue 

par 

M. A. Valatour. Paris, Garnier, 

(s.d.).

57. HORACE. Odes et Epodes. Les auteurs latins expliqués d'après une méthode nou-

velle 

par 

deux traductions françaises. L'une littérale et 

juxtalinéaire 
représentant le

mot à mot français en regard des mots latins correspondants, l'autre correcte et

précédée 
du texte latin avec des sommaires et des notes 

par 

une sociéte de 

professeurs

et de latinistes. Tome 

premier. 
Paris, Librairie Hachette, 1872. 

[Livraria 
acadêmica 

J- 

&

de Azevedo],

58. HORACE. Odes et Epodes. Les auteurs latins expliqués d'après une méthode nouvelle

par 
deux traductions françaises. L'une littérale et 

juxtalinéaire 
représentant le mot 

à
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mot français en regard des mots latins correspondants, 1'autre correcte et 

précédée 

du

texte latin avec des sommaires et des notes 

par 

une société de 

professeurs 

et latinistes.

Tome deuxième. Paris, Librarie Hachette, 1874. 

[Livraria 

acadêmica 
J. 

G. de Azevedo],

59. LUCRECE. 
Oeuvres complètes de 

(...) 

avec la traduction complète de Lagrange revue

avec le 

plus grand 
soin 

par 

M. Blanchet. Paris, Garnier, 
(1893?).

60. PETRONE. 

Oeuvres complètes de 

(...) 

avec la traduction française de la collection

Panckoucke 

par 

M. Heguin de Guerle et 

précédées 

des recherches sceptiques sur le

Satyricon et son auteur 

par J-N. 

M. de Guerle. Paris, Garnier, 

(s.d.).

61. PLINE 
LE 

JEUNE. 

Lettres de 

(...) 

traduites en français 

par 

de Sacy et 

J. 

Pierrot.

Nouvelle édition revue avec le 

plus grand 

soin 

par 

M. Gabarat-Dupaty. Paris, Garnier, 
(s.d.).

56. 
PROPERCE. Oeuvres de Catulle, Tibulle et 

(...). 

Traduction de la collection

Panckoucke 

par 

M. M. Héguin de Guerle, A. Valatour et 
J. 

Genouille. Nouvelle édi-

tion três soigneusement revue 

par 

M. A. Calatour. Paris, Garnier, 

(s.d.).

62. QUINTE-CURCE. 

Oeuvres complètes de 

(...) 

avec la traduction française de la col-

lection Panckoucke 

par 

M. M. Auguste et Alphonse Trogon. Nouvelle édition revue

avec le 

plus grand 

soin 
par 

M. E. Pessonneaux. Paris, Garnier, 1865. 

[Garnier],

63. TACITE. 

Oeuvres complètes de 
(...). 

Traduction de Dureau de Lamalle. Tome 

pre-

mier. Annales. Nouvelle édition revue avec le 

plus grande 

soin 

par 

M. Charpentier.

Paris, Garnier, 
(s.d.).

64". 

TACITE. Oeuvres complètes de 
(...). 

Traduction de Dureau de Lamalle. Tome second.

Histoires. Nouvelle édition revue avec le 

plus grand 

soin 
par 

M. Chaipentier. Paris,

Garnier. 

(s.d.).

°6. 

TIBULLE. Oeuvres de Catulle, 
(...) 

et Properce. Traduction de la collection

Panckoucke 

par 

M. M. Héguin de Guerle, A. Valatour et 

J. 

Genouille. Nouvelle édi-

tion três soigneusement revue 

par 

M. A. Valatour. Paris, Garnier, 

(s.d.).

Traduções francesas

65. TITE-LIVE. 

Histoires romaines de 
(...). 

Traduction nouvelle avec une introduction

historique et des notes et une table historique et 
géographique par 

M. Gaucher.

Tome 

premier. 

Paris, Librairie Hachette, 1867. 

[Garnier].

66. TITE-LIVE. 

Histoires romaines de 

(...). 

Tome deuxième. Paris, Librairie Hachette,

1867. 

[Garnier].

67. TITE-LIVE. 

Histoires romaines de 

(...). 

Tome troisième. Paris, Librairie Hachette,

1867. 

[Garnier],

68. TITE-LIVE. 

Histoire romaines de 

(...). 

Tome 

quatrième. 

Paris, Librarie Hachette,

1867. 

[Garnier],

'V- 

Traduções 

portuguesas

69. SANTO 

AGOSTINHO. Confissões do 

grande 

doutor da Igreja 

(...). 

Traduzidas na

língua 

portugueza por 

hum devoto. Edição clássica. Rio de 
Janeiro, 

Garnier, 1905.

'0. 

OVLDIO. Arte de amar de Publio 

(...) 

Nasão. Traducção em numero egual de versos

por 
Antônio Feliciano de Castilho. Tomo I. Rio de 

Janeiro, 

Eduardo e Henrique

Laemmert, 1862.

A 
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A 
J. 

M. Machado d'Assis, o 

poeta 

d'alma, e esperançoso ornamento das lettras do Brasil. O.

Antônio Feliciano de Castilho e 

José 

Feliciano de Castilho.

71. OVIDIO. Seguida 
pela 

Grinalda da arte de amar 

por José 

Feliciano de Castilho.

Tomo II. Rio de 
Janeiro, 

Eduardo e Henrique Laemmert, 1862.

72. OVIDIO. Seguida 
pela 

Grinalda da arte de amar 

por José 

Feliciano de Castilho.

Tomo III. Rio de 

Janeiro, 

Eduardo e Henrique Laemmert, 1862.

73. VIRGÍLIO. As Georgicas de 
(...) por 

Antonio Feliciano de Castilho. Paris, A. Lainé 
et

J. 

Havard, 1867.

Ao Príncipe dos Alexandrinos, ao Auctor dos Deuses de Casaca, a 
J. 

M. Machado d'Assis, F.

Castilho.

74. VIRGÍLIO. Eneida Brazileira ou traducção 
poética 

da epopea de Publio 
(...) 

Maro

por 

Manuel Odorico Mendes. Paris, Typographia de Rignoux, 1854.

V. Em torno do domínio latino

75. BADER. La femme romaine. Etude sur la vie antique 
par 

Mlle Clarisse 
(...). 

Paris,

Librairie Didier, 1877. 
[Garnier].

47. FUSTEL DE COULANGES. La cité antique. Etude sur le culte, le droit, les institu-

tions de la Grèce et de Rome 

par (...). 

Sixième édition. Paris, Librairie Hachette,

1876.

47 bis. Vide: em torno do domínio 
grego.

77. PELLISSON. Les Romains au temps de Pline le 

Jeune, 

leur vie 
privée par 

Maurice

(...). 

Paris, A. Degorce-Cadot, 1882. 
[Livraria 

contemporânea Faro e Lino].

IV. DOMÍNIO BÍBLICO E RELIGIOSO

55. AUGUSTIN, SAINT.

69. AGOSTINHO, SANTO

78. BÍBLIA, A. 

(...) 

sagrada contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzida em 
por-

tuguez segundo a vulgata latina 

por 

Antônio Pereira de Figueiredo. Londres, Officina

de Harrison e filhos, 1866.

79. BURNOUF, Emile. La science des religions 
par (...). 

Paris, Maisonneuve, 1872.

[Garnier].

80. COHEN, 
J. 

Les déicides, examen de la vie de 
Jésus 

et des développements de Feglise

chrétienne dans leurs rapports avec le 

judaisme par (...). 

Nouvelle édition revue et cor-

rigée et considérablement augmentée. Paris, Michel Lévy, 1864.

81. FRANCK, Ad. Philosophie du droit ecclesiastique: des rapports de la religion et de

l'état 

par (...). 

Paris, Germer-Baillère, 1864. 

[Garnier],

82. JANUS. Le 

pape 

et le concile 
par (...). 

Traduit de Pallemand avec Fautorisation 
des

auteurs 
par 

Giraud-Teulin. Paris, Librairie Internationale, 1869. 

[Garnier].

83. NOLDEKE, Th. Histoire littéraire de FAncien Testament. Traduit de Fallemand 
par

M. M. Hartwig Derenbourg et 

Jules 

Soury. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1873.

[Garnier].

612 à 620. RENAN Ernest. Vide Domínio francês
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83bis. 
STAP. A. L'Immaculée Conception. Etudes sur l'orígine d'un dogme. Nouvelle édi-

tíon. Paris, Librairie Internationale, 1869. 

[Dupont 
et Mendonça].

86.

57.

V- 
DOMÍNIO ORIENTAL

'¦ 

Obras 

gerais

84- 
BURNOUF, F. Introduction à Phistoire du Boudhisme indien 

par (...) 
Deuxième édi-

tion rigoureusement 
conforme à 1'édition originale et 

précédée 
d'une notice de M.

Barthélémy 
Saint-Hilaire sur les travaux de M. Eugène Burnouf. Paris, Maisonneuve

et Cie, 1876.

Em diagonal, na 

folha 
de rosto: assinatura de Arthur de Oliveira.

Ao 
final 

da mesma 

página:

Foi-me dado 

pela 
viuva de Arthur de Oliveira, como lembrança deste meu bom amigo. M. de A.'

MASPERO, G. Histoire ancienne des 

peuples 
de 1'Orient 

par (...) Quatrième 
édition

refondue. Paris, Librairie Hachette, 1886. 

[Livraria 
acadêmica 

J. 
G. de Azevedo],

MILLS, Charles. Histoire du Mahométisme contenant la vie et les traits du caractère

du 

prophète 
arabe 

par (...). 
Traduit de 1'anglais sur la deuxième édition 

par 

M. P.

Paris, Bouland et Cie, 1825.

"¦ 

Traduções francesas

CHANTS POPLLAIRES DU SUD DE L'INDE. Traduction et notices 

par 

E.

Lamairesse. Paris, Librairie Internationale. 1868.

Obra assinalada na 

folha 
de rosto: Arthur de Oliveira.

KALIDASA. Oeuvres choisies de 

(...). 
Traduit en français 

par 

Hippolyte Fauche.

Contient 

Çakountalà, 
Raghou-Vança, Megha-Douta. Paris, Librairie Internationale,

1865. 

[Gamier].

RIG-VEDA. Bibliothèque orientale. Chefs d'oeuvres de la Perse, de 1'Egypte et de la

Chine. Tome 

premier. (...) 
ou le livre des Hymnes, traduit du sanscrit 

par 

A. Langlois.

Deuxième édition revue, corrigée et augmentée d'un index analytique 

par 

Ph. Ed.

Foucaux. Paris, Maisonneuve et Cie, 1872. 

[Gamier].

Em diagonal, na 

folha 
de rosto: assinatura de Arthur de Oliveira.

Ao 

final 
da mesma 

página:

'Foi-me 

dado 

pela 
viuva de Arthur de Oliveira, como lembrança deste meu bom amigo. M. de A.'

SADI. Gulistan ou le 

parterre 
des roses 

par (...). 
Traduit du 

persan 
sur les meilleurs

textes imprimés et manuscrits 

par 
Ch. Defremery. Paris, Firmin Didot, 1858. 

[Gamier],

9l- 

\ ALMIKY. Le Ramayana 

poème 
sanscrit de 

(...). 
Traduit en français 

par 
Hippolyte

Fauche. Tome second. Paris, Librairie Internationale, 1864. 

[Gamier],

92. 

VALMIKY. Le Ramayana 

poème 
sanscrit de 

(...). 
Traduit en français 

par 

Hippolyte

Fauche. Tome 

premier. 
Paris, Librairie Internationale, 1864. 

[Gamier],

Em torno do domínio oriental

^8. 

STERNE INEDIT. Le Koraii oeuvres 

posthumes 
complètes traduit 

par 
Alfred

Hédouin. Édition accompagnée de notes et ornée du 

portrait 
de Sterne. Paris,

Librairie nouvelle, 1853.

90.
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Na 
folha 

de rosto: Assinatura de Arthur de Oliveira.

Segundo 

"The 

Dictionary of national biopraphy", esta obra ê um apócrifo. Seu autor ê

Richard Grifjith.

VI. DOMÍNIO italiano

I. Textos italianos

94. ALFIERI, Vittorio. Tragedie di 
(...). 

Illustrate da Guido Gonin. Milano-Parigi,

Edoardo Sonzogno, 1870. 

[Lombaerts].

Na 
folha 

de rosto lê-se a seguinte dedicatória :

'Vai 

livro 

fatídico para 
as mãos de teu digno émulo. Se eu te aprecio elle melhor te comprehende.

OJfce Arthur Napoleão dos Stos. Rio 5 de Agosto 1874.'

95. ALIGHIERI, Dante. La Divina Commedia di 
(...) 

con spiegazioni tratte dai migliori

commetarj e colla vita di Dante da Giovanni Boccaccio. Parigi, Fratelli Firmin Didot,

1868. 

[Garnier].

96. AMICIS, Edmondo de. La vita, militare, bozzetti di 

(...). 

Nuova edizione riveduta e

completamente rifusa dalPautore con 1'aggiunta di due bozzetti. Milano, Fratelli

Treves, 1880.

Lembrança ao Am. Machado de Assis Turin 1882. 

(sem 
assinatura).

97. ARIOSTO. L'Orlando Furioso. Volume 

primo. 
Paris, Firmin Didot, 1872. 

\Gamier\.

98. ARIOSTO. L'Orlando Furioso. Volume secondo. Paris, Firmin Didot, 1872. 

[Garnier].

99. GUICCIARDINI, Francesco. Storia d'Italia di 

(...), 

conforme la celebre lezione dei

professore 

Giovanni Rosini con note. Volume 

primo. 

Milano, Tipi Borroni e Scotti,

1843.

100. GUICCLARDINI, Francesco. Storia dTtalia di 

(...). 

Volume secondo. Milano, Tipi

Borroni e Scotti, 1843.

101. GUICCIARDINI, Francesco. Storia dTtalia di 

(...). 
Volume terzo. Milano, Tipi

Borroni e Scotti, 1843.

102. LEOPARDI, Gioacomo. Opere di 

(...). 

Canti, Frammenti, Operette morali. Leipzig,

F. A. Brockhaus, 1877. 
[Laemmert],

103. OSSIAN. Poesie di 

(...). 

Antico 

poeta 

celtico. Tomi 1, 2. Pisa, 

presso 

Niccolò

Capurro, 1817.

104. OSSIAN. Poesie di 
(...). 

Tomi 3, 4. Pisa, 

presso 
Niccolò Capurro, 1817.

105. SANCTIS, Francesco de. Storia delia letteratura italiana di 

(...). 

Vol. 1. 

Quarta 

edi-

zione. Napoli. Cav. Antonio Morando, 1890.

106. SANCTIS, Francesco de. Storia delia letteratura italiana di 
(...). 

Vol. II. 

Quarta 

edi-

zione. Napoli, Cav. Antonio Morando 1890.

107. TASSO, Torquato. La Gerusalemme liberata e FAminta di 

(...). 

Paris, Firmin Didot,

1867. 

[Garnier],

108 . VARCHI, Benedetto. Opere di 

(...). 

Per la 

prima 
volta raccolte con un discorso di A.

Racheli intorno alia filologia dei secolo XVI e alia vita e agli scritti deli' autore.

Aggiuntevi le lettere di Gio. Battista Busini sopra 1'assedio di Firenze. Volume 
primo.
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Storia fiorentína, Lettere. Trieste, Sezione letterario-artistica dei Llyod austríaco. 1858.

[Garnier].

109. VARCHI, 

Benedetto. Opere di 

(...). 
Volume secondo. L'Ercolano, La Varchina, Prose

Varie e sonetti. Trieste, Sezione letterario-artistica dei Llyod austríaco. 1859. 

\Gamier],

"¦ 
Traduções francesas

110. MACHIAVEL. 

Essai sur les oeuvres et la doctrine de Machiavel, avec la traduction

littérale du Prince et de 

quelques 
fragments historiques et littéraires 

par 

Paul Deltuf.

Paris, C. Reinwald, 1867. 

[Garnier],

111. MANZONI. 

Les fiancés. Histoire milanaise du XVIme siècle. Traduction nouvelle 

par

le marquis de Montgrand. Paris, Garnier, 1877. 

[Garnier],

112. TASSE, 

Le. 

Jérusalem 
délivrée, traduction française 

par 
le Prince Lebrun, 

précédé

d'une notice sur la vie et le caractère du Tasse 

par 
Suard. Nouvelle édition revue

d'après les meilleurs écrits. Paris, Garnier, 

(s.d.).

Uma 

flor 
no Canto XX.

113. TASSE, 

Le. La 

Jérusalem 
délivrée suivie de PAminte traductions nouvelles 

par

Auguste Desplaces. Sixièmes éditions 

précédées 
d'une notice sur la vie et les ouvrages

du Tasse. Paris, Charpentier, 1861.

Em torno do domínio italiano

114. GEBHART, 

Emile. L'Italie mystique. Histoire de la Renaissance religieuse au Moyen-

Age. Troisième édition. Paris, Librairie Hachette, 1899 

[Garnier],

115. GREGOROVIUS, 

Ferdinand. Lucrèce Borgie 

par (...). 
Traduction de 1'allemand sur

la troisième édition 

par 
Paul Regnaud. Tome 

premier. 
Paris, Sandoz Fischbacher,

1876. 

[Garnier],

116. GREGOROVIUS, 

Ferdinand. Lucrèce Borgia 

par (...). 

Traduction de Tallemand sur

troisième édition 

par 

Paul Regnaud. Tome second. Paris, Sandoz et Fischbacher,

1876. 

[Garnier],

117. PASQUINO 

ET MARFORO. Les bouches de marbres de Rome. Traduits et 

publiés

pour 

la 

première 
fois 

par 
Mary Lafon. Deuxième édition. Paris, Libraire

Internationale A. Lacroix, 1877. 

[Garnier],

118. RICCI, 

Corrado. L'ultimo rifugio di Dante Alighieri con illustrazioni e documenti.

Milano, Ulríco Hoepli, 1891.

Edizione di 400 esemplari eseguiti 

per 
conto di Ulrico Hoepli, editore in Milano 

', 

numerati 

progressi-

vãmente ali3 atto delia tiratura e 

questo 
e il numero 286.3

VII. 
DOMÍNIO ESPANHOL

'¦ 
Textos da Espanha

119. CERVANTES, 

Miguel de. El ingenioso hidalgo Don 

Quijote 
de la Mancha. Nueva

edicion, corregida 

y 
anotada 

por 

Don Eugênio de Ochoa. Paris, Libreria de Ch.

Fouraut, 

(s.d.). [Garnier],

120. CERVANTES, 

Miguel de. Novelss ejemplares de 

(...). 

Leipzig, F. A. Brockhaus. 1883.

[Garnier].
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121. MORATIN. Comédias de 

(...). 

El viejo 
y 

la niría. La comedia nueva, o el café. El

Barón. La mojigata. El sí de Ias ninas. Paris, Baudry, Librería europea Dramard-

Baudry 

y 

Ca, 1866. 

[Limaria 
classica de Nicolao Alves],

II. Textos da América Latina

122. MATTA, Guillermo. Poesias de 

(...). 

Cuentos en versos, fragmentos de un 
poema

inédito. Tomo 

primero. 
2.a edicion. Madrid, Imprenta de la America, 1858.

123. MATTA, Guillermo. Poesias liricas. Tomo segundo. 2.a edicion. Madrid, Imprenta 
de

la America, 1858.

III. Traduções francesas

124. CHEFS D'OEUVRE DU THEATRE ESPAGNOL. CALDERON. Première série.

Traduction nouvelle avec une introduction et des notes 

par 

M. Damas-Hinard. Tome

I. Maison à deux 

portes, 

maison difficile à 

garder. 

Le médecin de son honneur. La

dévotion à la croix. L'alcade de Zalamea. De mal eu 

pis. 

La vie est un songe. Paris,

Librairie de Charles Gosselin, 1845.

125. CHEFS D'OEUVRE DU THEATRE ESPAGNOL. Tome II. Le 

pire 

n'est 

pas 

tou-

jours 

certain. Bonheur et malheur du nom. A outrage secret, vengeance secrète.

Aimer après la mort. Le 

geôlier 
de soi-même. Paris, Librairie de Charles Gosselin,

1843.

126. CHEFS D'OEUVRE DU THEATRE ESPAGNOL. Tome III. Louis Perez de

Galise. La secret à haute voix. L'esprit follet. Les trois châtiments en un seul. Le

prince 
constant. Le schisme dAngleterre. Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1841.

VIII. DOMÍNIO PORTUGUÊS

I. Obras sobre o idioma

127. D. FRANCISCO DE S. LUIZ. Ensaio sobre alguns synonymos da lingua 

portugueza

por (...). 

Primeiro tomo. 

Quarta 

edição. Lisboa, Typographia da Academia, 1863.

128. D. FRANCISCO DE S. LUIZ. Ensaio sobre alguns synonymos da lingua 

portugueza

por (...). 

Tomo segundo. Lisboa, Typographia da Academia das Sciencias, 1828.

II. Obras 
gerais 

de crítica e de história

129. BRAGA, Theophilo. Historia de Camões. Parte I. Vida de Luiz de Camões. Porto,

Imprensa 

portugueza, 

1873. 
[Livraria J. 

G. de Azevedo],

130. BRAGA, Theophilo. Historia de Camões. Parte II. Eschola de Camões. Porto,

Imprensa 

portugueza, 

1874. 

[Livraria J. 
G. de Azevedo],

131. BRAGA, Theophilo. Historia do theatro 
portuguez por (...). 

A baixa comedia e a

opera. Século XVIII. Porto, Imprensa 

portugueza 
editora, 1871. 

[Nova 
livraria econômica

J. 
G. de Azevedo].

132. BRAGA, Theophilo. Historia dos 

quinhentistas por (...). 

Vida de Sá de Miranda e sua

Eschola. Porto. Imprensa 

portugueza, 

1871. 

[Livraria J. 
G. de Azevedo],

133. BRAGA, Theophilo. Manual da história da litteratura 

portugueza 

desde as suas ori-

gens 

até ao 

presente por (...). 

Porto, Livraria universal de Magalhães e Moniz, 1875.

[Livraria 

acadêmica 
J. 

G. de Azevedo].
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134. CASTILHO, 

Júlio 
de. Antônio Ferreira, 

poeta quinhentista, 

estudos biographicos-

literários 

por (...) 
Tomo 

primeiro. 
Rio de 

Janeiro, 
Livraria de B. L. Garnier, 1875.

Ao talentoso 

poeta, 
leal collega, e 

prestimoso 
amigo, 

J. 
M. Machado d'Assis, ojferece, no 

proprio

nome e no dos Viscondes de Castilho, Antonio e 

Júlio, J. 

F. de Castilho Barreto e Noronha.

Rio de 

Janeiro, 
15, março 1875.

135. CASTILHO, 

Júlio 
de. Antônio Ferreira, 

por (...). 
Tomo segundo. Rio de 

Janeiro,

Livraria de B. L. Garnier, 1875.

136. CASTILHO, 

Júlio 
de. Antonio Ferreira, 

por (...). 
Tomo terceiro; Rio de 

Janeiro,

Livraria de B. L. Garnier, 1875.

137. HERCULANO, 

A. Historia de Portugal desde o começo da Monarchia até o fim do

reinado de AfFonso III 

por (...). 

Tomo 

primeiro. Quarta 
edição. Lisboa, casa da viuva

Bertrand e Ca. 1875. 

[Gamier\.

138. HERCULANO, 

A. Historia de Portugal desde o começo da Monarchia, até o fim do

reinado de AfFonso III 

por (...). 
Tomo segundo. 

Quarta 
edição. Lisboa, casa da viuva

Bertrand e Ca. 1874. 

[Garnier].

139. HERCULANO, 
A. Historia de Portugal desde o começo da Monarchia até o fim do

reinado de AfFonso III 

por (...). 

Tomo terceiro. 

Quarta 
edição. Lisboa, casa da viuva

Bertrand e Ca, 1878. 

[Garnier].

140. HERCULANO, 

A. Historia de Portugal desde o começo da Monarchia até o fim do

reinado de AfFonso III 

por (...). 
Tomo 

quarto. Quarta 
edição. Lisboa, casa da viuva

Bertrand e Ca. 1874. 

[Garnier],

141. HERCULANO, 

A. Opusculos. 

Questões publicas. 

Tomo II. Lisboa, Livraria

Bertrand, 1873.

142. HERCULANO, 

A. Opusculos. Controvérsias e estudos historicos Tomo III. Lisboa,

Livraria Bertrand, 1876.

143. OLI\ 
EIRA MARTINS, 

J. 

P. Historia da civilização ibérica 

por (...). 
Terceira edição

emendada. Lisboa, Livraria Bertrand, 1885. 

[Livraria 
luso-brasileirã],

"I. 
A literatura clássica

144. BARROS, 

João 
de. Espelho de casados 

pelo 

Doctor 

(...) 
2.a edição conforme à de

1540. Porto, Imprensa 

portugueza, 
1874.

Tiragem de 210 exemplares M° 154.

145. CAMÕES. 
Versão franceza dos Lusíadas de 

(...). pelo 

Duque de Pa'.nella D. Pedro

de Sousa Holstein com o texto original. Porto, Typographia central, 1880.

Tiragem de dosentos e oito exemplares numerados e rubricados no 183. Avelino Anto Mendes

Cerdeira de M. 

J. 
do Santo Amorim Rio de 

Jnr. 

1881.

146. FRE\ 
AMADOR ARRAIZ. Diálogos de 

(...). 
Bispo de Portalegre, revistos, e acres-

centados, Nova edição. Lisboa, Typographia rollandiana, 1846.

147. GAMA, 
Vasco da. Roteiro da viagem de 

(...), 

em 1947. Segunda edição 

por 

A.

Herculano e o Barão do Castello do Paiva. Lisboa, Imprensa Nacional, 1861. 

[Nova

livraria econômica 

J. 

G. de Azevedo].

148. LUCENA, 
Padre 

João. 
Tomo 

primeiro. 

Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 

(s.d.).
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149. LUCENA, Padre 

João. 

Tomo segundo. Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 
(s.d.).

150. LOPES, Fernão. Chronica de El-rei D. Fernando 

por (...). 

Vol. I, 1895; Vol. II, 1895;

Vol. III, 1896; Bibliotheca dos clássicos 

portuguezes.

Os três volumes estão numa só encadernação.

151. LOPES, Fernão. Chronica de El-Rei D. Pedro I 

por (...). 

Lisboa, Biblioteca dos classi-

cos 

portuguezes, 

1895.

152. RESENDE, Garcia de. Chronica de El-Rei D.João II 

por (...); 

Vol. I, Lisboa,

Biblioteca dos clássicos 

portuguezes, 

1902.

153. RESENDE, Garcia de. Chronica de El-Rei D. 

João 

II 

por (...). 

Vol. II. Bibliotheca

dos clássicos 

portuguezes, 

1902.

154. RESENDE, Garcia de. Chronica de El-Rei D.João II 

por (...). 

Vol. III. Lisboa,

Biblioteca dos clássicos 

portuguezes, 

1902.

155. SOUSA, Fr. Luiz de. Annaes de El-Rei Dom 

João 

Terceiro 

por (...), publicados por

A. Herculano. Lisboa, Typographia da Sociedade 

propagadora 

dos conhecimentos

úteis, 1844. 

[Livraria J. 

G. de Azevedo].

156. VICENTE, Gil. Obras de 

(...), 

correctas e emendadas 

pelo 
cuidado e diligencia de 

J.

V. Barreto Feio e 
J. 

G. Monteiro. Tomo 

primeiro. 

Hamburgo, Officina typographica

de Langhoff, 1834.

157. VICENTE, Gil. Obras de 
(...). 

Tomo segundo. Hamburgo, Officina typographica de

Langhoff, 1834.

158. VICENTE, Gil. Obras de 

(...). 

Hamburgo, Officina typographica de Langhoff, 1834.

IV. A literatura moderna

[129. 

130. 131. 132. 133. BRAGA, Theophilo.]

159. DEUS, 
João 

de. Floras do campo, 2.a edição correcta. Porto, Livraria Universal de

Magalhães e Moniz, 1876.

160. EÇA DE 
QUEIROZ. 

A correspondência de Fradique Mendes. 

(Memórias 
e notas)

Porto, Livraria Chardon, 1900.

161. GARRETT. V. de Almeida. Versos de 
(...). 

I. Lyrica. 

Quarta 
edição. Lisboa,

Imprensa Nacional, 1869. 
[Livraria 

Acadêmica de 
J. 

de Serpa Pintó],

162. GARRETT. V. de Almeida. Versos de 
(...). 

II. Fabulas. Folhas cahidas. 
Quinta

edição. Lisboa. Imprensa Nacional, 1869. 
[Lopes 

do Couto e Cia\.

163. GOMES DE AMORIM, Francisco. O amor da 

patria. 

Lisboa, Empreza Horas

Romanticas, 1879. 
[Garnier].

[137. 

138. 139. 140. 142. 1'6. 15'. HERCULANO, A.]

[143. 

OLIVEIRA MARTINS, 

J. 

P.]

164. PATO, Bulhão. Paquita 
por (...). 

Seis cantos. Lisboa, Typographia franco-portugueza,

1866.

165. REBELO DA SILVA. Contos e Lendas. Lisboa, Livraria de Mattos Moreira e Comp.

1873 

[Livraria 

do Povo 
Quaresma 

e Cia],
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!X. 
DOMÍNIO BRASILEIRO

'• 
Obras de história

160. 
FR. RAPHAEL DE 

JESUS. 
Castrioto lusitano ou história da 

guerra 
entre o Brazil e

a Hollannda durante os annos de 1624 a 1654 

por (...). 
Paris, 

J. 

Aillaud, 1844. 

[Lopes

do Coutó\.

167. SCHNEIDER, 

L. A 

guerra 
da tríplice Aliança 

(Império 
do Brazil, Republica

Argentina e Republica Oriental do Uruguay contra o 

governo 
da Republica do

Paraguay) 

(1864-1870). 
Traduzido do allemão 

por 
Manoel Thomaz Alves Nogueira.

Rio de 

Janeiro. 
Typografia Americana, 1875.

168. SOUTHEY, 

Roberto. Historia do Brazil traduzida do inglez de 

(...) pelo 

Luiz

Joaquim 
de Oliveira e Castro e annotada 

pelo 
Conego Dr. 

J. 
C. Fernandes Pinheiro.

Tomo 

primeiro. 
Rio de 

Janeiro, 
Livraria de B. L. Garnier, 1862. 

[Livraria 
luso-brasileira

de A. A. Lopes do Couto].

Lembrança de velha e immoredoura amisade 

- 

A Machado de Assis 

~ 

Off.ce Fevro 1876 Arthur

Napoleão.

'69. 

SOUTHEY, Roberto. Historia do Brazil traduzida do inglez de 

(...). 

Tomo segundo.

Rio de 

Janeiro, 
Livraria de B. L. Garnier, 1862. 

[Livraria 
luso-brasileira de A. A. Lopes do

Coutó\.

170. 
SOUTHEY, Roberto. Historia do Brazil traduzida do inglez de 

(...). 
Tomo terceiro.

Rio de 

Janeiro, 
Livraria de B. L. Garnier, 1862. 

[.Livraria 
luso-brasileira de A. A. Lopes do

Coutõ\.

1' 
1. 

SOUTHEY, Roberto. Historia do Brazil traduzida do inglez de 

(...). 

Tomo 

quarto.

Rio de 

Janeiro, 
Livraria de B. L. Garnier, 1862. 

[Livraria 
luso-brasileira de A. A. Lopes do

Couto\.

*72. 
SOUTHEY, Roberto. Historia do Brazil traduzida do inglez de 

(...). 
Tomo 

quinto.

Rio de 

Janeiro, 
Livraria B. L. Garnier, 1862. 

[Livraria 
luso-brasileira de A. A. Lopes do

Coutó\.

1/3. 

SOUTHEY. Roberto, Historia do Brazil traduzida do inglez de 

(...). 

Tomo sexto. Rio

de 

Janeiro, 
Livraria B. L. Garnier. 1862. 

[Livraria 
luso-brasileira de A. A. Lopes do Couto\.

174. 

SOLZA SIL\ A, 

J. 
Norberto de. Historia da conjuração mineira. Estudos sobre as

primeiras 
tentativas 

para 
a independência nacional 

por (...). 
Rio de 

Janeiro, 
B. L.

Garnier, 

(s.d.).

"¦ 
Literatura brasileira

¦175. 

.ALENCAR, 

J. 

de. II Guarany ossia l'indigeno brasiliano, romanzo storico di 

(...).

Traduzione dal 

portoghese 
di G. Fico. Vol I. Milano, Serafino Muggiani e comp,

1864.

176. ALENCAR, 

J. 
de. Iracema, lenda do Ceará. H. Garnier, 

(s.d.), 
mais 1903.

177. ALVARENGA, 

Manoel Ignacio da Silva. Obras 

poéticas 
de 

(...). 

Tomo 

primeiro.

Rio de 

Janeiro, 
B. L. Garnier, 1864.

178. ALVARENGA, 

Manoel Ignacio da Silva. Obras 

poéticas 
de 

(...). 
Tomo segundo.

Rio de 

Janeiro, 
B. L. Garnier, 1864.
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179.

180.

180.

181.

182.

183.

184.

III.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

IV.

193.

194.

218

DURÃO, Fr. 

José 

de Santa Rita. Caramurú, 

poema 

épico do descobrimento da

Bahia 

por (...). 

Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 

(s.d.).

ÉPICOS BRASILEIROS. O Caramurú 

por 

Fr. 

José 
de S. Rita Durão. Nova edição.

Lisboa, 1845.

ÉPICOS BRASILEIROS. O Uruguay 

por José 
Basilio da Gama. Nova edição.

Lisboa, 1845.

MAGALHÃES, Valentim. Vinte contos 

por (...). 

Rio de 

Janeiro, 
Edictora A Semana,

Bibliotheca d'A Semana.

Abaixo do retrato do autor, assinatura. Valentim Mag-es.

Manuscrito 

pelo 
autor.

A Machado de Assis/ /Honremos altamente esse 

que 

ensina!A subjugar os metros revoltosos;/

Esse 

que faz 
os ares sonorosos/ Com a doce voz da lyra 

peregrina;/ 
/ Esse 

que 

da 

poesia 

os 
puros

gósos 
/ Liberalmente aos corações 

propina,/E 
tem da 

fôrma 
a religião divina/Apostolado aos crentes

sequiosos;/ / Esse 

que 
arranca aos rígidos vocábulos/A musica rebelde e 

fugidia;/ Que 
da lingua 

os

diamantes corta e lavra,//Tange a Rima os áureos tintinabulos./Honra ao mestre da Prosa e da

Poesia,/Ao vencedor da Idea e da 

palavra

6-8bro-86 Valentim Mag-es.

MANGABEIRA, Francisco. Ultimas 

poesias. (Obra póstuma). 

Ia edição. Bahia,

Oficinas dos dois mundos, 1906.

NABUCO, 

Joaquim. 

Minha formação 

por (...). 

-, 

H. Garnier, 1900.

VARELLA, L. N. Fagundes. Anchieta ou o evangelho nas selvas. Poema de 
(...). 

Ri°

de 
Janeiro, 

Livraria Imperial, 1875.

Com assinatura do autor.

Machadiana

MACHADO DE ASSIS, 

J. 
M. Americanas. 1875.

MACHADO DE ASSIS 

J. 

M. Helena, 1876.

MACHADO DE ASSIS, 

J. 

M. Historias sem data. 
-, 

Garnier, 1884.

MACHADO DE ASSIS, 

J. 

M. Historias sem data. 
-, 

Garnier, 1884.

MACHADO DE ASSIS, 

J. 

M. Papeis avulsos. 1882. 

(Lombaerts).

REVISTA BRASILEIRA. Primeiro anno. Tomo I. Rio de 

Janeiro, 

N. Midosi, 1879.

Junho 
a Setembro de 1879).

p. 
79. Circulo vicioso.

p. 
225-289. Antonio 

José 
e Molière 

por 

Machado de Assis.

REVISTA BRA.SILEIRA. Primeiro anno. Tomo I. Rio de 

Janeiro, 
N. Midosi, 1879.

(Outubro 
a Dezembro de 1879).

p. 

138-150. A assuada de Machado de Assis.

MACHADO DE ASSIS, 

J. 

M. Varias historias. 1896. 

(.Laemmeri).

Em torno do domínio brasileiro

ANCHIETA. 

Joseph 
de. III centenário do veneravel 

(...). 
Conferência, 

-, 
Aillaud e

Cia, 1900.

JABOATAM, 
Fr. Antonio de Santa Maria. Novo orbe serafico brasilico ou Chronica

REVISTA DO LIVR°



dos frades menores da 

província 

do Brasil 

por (...). 

Impressa em Lisboa em 1761 e

reimpressa 

por 

ordem do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Volume I. Rio

de 

Janeiro, 

Typographia Brasiliense de Maximiniano Gomes Ribeiro, 1858.

195. JABOATAM, 
Fr. Antonio de Santa Maria. Novo orbe serafico brasilico ou Chronica

dos frades menores da 

província 
do Brasil, 

por (...). 

Parte segunda 
(Inédita). 

Volume I.

Rio de 
Janeiro, 

Typographia Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1859.

196. LAMBERG, 
Maurício. O Brazil vertido do allemão 

por 

Luiz de Castro. Rio de

Janeiro, 
Edictor Lombaerts, 1896.

197. MELLO 
MORAES, Alexandre 

José 

de. Ensaio chorographico do Império do Brasil

por (...). 

Rio de 
Janeiro, 

Empreza Dous de Dezembro, 1854.

198. MEMÓRIAS 
PARA A HISTORIA DO EXTINCTO ESTADO DO MARANHÃO.

Coligidas e annotadas 

por 

Cândido Mendes de Almeida. Historia da Companhia de

Jesus. 
Tomo 

primeiro. 

Rio de 
Janeiro, 

Typographia do commercio de Brito o Braga,

1860.

199. MURTINHO, 
Dr. 

Joaquim. 
Introduções aos relatorias do 

(...). 

-,-,1900-1901.

200. NABUCO, 

Joaquim. 

Un estadista do Império. Nabuco de Araújo. Sua vida, suas

opiniões, sua época 

por 

seu filho, 

por (...). 

Tomo segundo. 1857-1866. Rio de 

Janeiro,

H. Garnier, 
(1900?).

201. NABUCO, 

Joaquim. 
Um estadista do Império. Nabuco de Araújo. Sua vida, suas

opiniões, sua época 

por 

seu filho, 

por (...) 

Tomo terceiro. 1866-1878. Rio de 
Janeiro,

H. Garnier, 

(1899?).

202. REBOUÇAS. 
Antonio Pereira. Recordações da vida 

parlamentar 

do advogado 
(...).

Volume I. Rio de 
Janeiro, 

Typographia Universal de Laemmert, 1870.

203. REBOUÇAS, 
Antonio Pereira. Recordações da vida 

parlamentar 
do advogado 

(...).

Volume II. Rio de 

Janeiro, 

Typographia Universal de Laemmert, 1870.

204. RECENSEMENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU

BRESIL. RECENSEAMENTO GERAL DA REPUBLICA DOS ESTADOS

UNIDOS DO BRAZIL. Em 31 de Dezembro de 1890. Distrito Federal. Rio de

Janeiro, 
Ministério da industria, viação e obras 

publicas. 

Typographia Leuzinger,

1895.

205. SILVA, 

J. 

M. Pereira da. Os varões illustres do Brazil durante os tempos coloniaes

por (...). 
Terceira edição muito mais augmentada e correcta. Tomo 

primeiro. 

Rio de

Janeiro, 
Garnier, 1868.

Ao limo Sr Machado de Assis como testemunha da sympathia e admiração 
[ilegível] 

talentos exquisitos

com agra. P da S

206. TOMBO 
DAS TERRAS MUNICIPAIS 

que 
constituem 

parte 

do 

patrimonio 
da illus-

trissima Camara Municipal de cidade de S. Sebastião do Rio de 
Janeiro. 

Organizado

pelo 

Dr Roberto 

Jorge 
Haddock Lobo. Tomo 

primeiro. 

Rio de 

Janeiro, 
Typographia

Paula Brito, 1863.

207. WRIGHT, 
Marie Robinson. The new Brazil its ressources and attractions historical

and industrial. Philadelphia, George Barri and son, 
(s.d.).
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Ao distinto Machado de Assis offerece Alfredo Wanda 
(?).

14 de 7bro de 901.

O nome de Machado de Assis é citado entre os escritores.

O 
presidente 

dos Estados Unidos do Brasil era o Dr. Manoel Ferraz de Campos-Salles.

V. As revistas

208. ANNAES DA BIBLIOTHECA NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO: 

Vol I.

1876-1877. Rio de 

Janeiro, 

Typographia G. Leuzinger e filhos, 1878.

209. ANNAES DA BIBLIOTHECA NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO. 

Vol. II.

1876-1877. Fasciculo n. I. Rio de 

Janeiro, 

Typographia G. Leuzinger e filhos, 1877.

\Lombaerts\.

210. ANNAES DA BIBLIOTHECA NACIONAL DO RIO DE 
JANEIRO. 

Vol. III.

1877-1878. Rio de 
Janeiro, 

Typographia G. Leuzinger e filhos, 1877 
[Lombaerts].

211. ANNAES DA BIBLIOTHECA NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO. 

Vol. IV.

1877-1878. Rio de 
Janeiro, 

Typographia G. Leuzinger e filhos, 1878. 
[Lombaerts].

212. ANNAES DA BIBLIOTHECA NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO. 

Vol. V.

1878-1879. Rio de 
Janeiro, 

Typographia G. Leuzinger e filhos, 1878. 
[Lombaerts].

213. ANNAES DO PARLAMENTO BRASILEIRO. Assemblea Constituinte, 1823. Tomo

primeiro. 

Rio de 

Janeiro, 

Typographia do Imperial Instituto Artístico, 

(s.d.).

214. DOMINGO, O. 
Jornal 

hebomadario, critico e litterario. Editor e 

proprietário 

A. R.

dos Santos.

49 números encadernados num só volume.

A 

partir 

do ri 13. Editor e 
proprietário. 

A Azevedo.

215. IRIS. Periodico de religião, Bellas-Artes, Sciencia, Lettras, Historia, Poesia, Romance,

notícias e variedades collaborado 
por 

muitos homens de letras redigido 

por José

Feliciano de Castilho Barreto e Noronha. Volume I. Ano de 1848. Rio de 
Janeiro,

Typographia de L. A. Ferreira de Menezes, 1848.

216. IRIS. Periodico de religião, Belas-Artes, Sciencia, Lettras, Historia, Poesia, Romance,

noticias e variedades collaborado 

por 

muitos homens de lettras redigido 

por José

Feliciano de Castilho Barreto e Noronha. Volume II. Segundo semestre de 1849. Rio

de 
Janeiro, 

Typographia de L. A. Ferreira de Menezes, 1848.

217. IRIS. Periodico de religião, Bellas-Artes, Sciencia, Lettras, Historia, Poesia, Romance,

noticias e variedades collaborado 
por 

muitos homens de lettras redigido 

por José

Feliciano de Castilho Barreto e Noronha. Volume II. Anno de 1849. Rio de 
Janeiro,

Typographia de L. A. Ferreira de Menezes, 1849.

218. LUZES DA RAZÃO. 
Jornal philosophico 

academico-portuense. O Porto,

Typographia Alexandre da Fonseca e Vasconcellos.

28 de 
Julho 

de 1867 a 15 de 
Junho 

de 1871.

[190. 

REVISTA BRASILEIRA.]

£191. 

REVISTA BRASILEIRA.]

219. REVISTA BRASILEIRA. Primeiro anno. Tomo 

primeiro. 

Rio de 
Janeiro. 

Laemmert

et Cia, 1895.
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219.b REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO DO BRAZIL Tomo

I. Segunda edição. Rio de 

Janeiro, 

Typographia universal de Laemmert, 1856.

220. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO. Tomo segundo. Segunda edição.

1840. Rio de 
Janeiro, 

Typographia imparcial dej. M. Nunes Garcia, 1858.

221. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo terceiro, 1841. Rio de

Janeiro, 

Typographia de D. L. dos Santos, 1860.

222. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo 

quarto. 

1842. Rio de

Janeiro, 

Typographia 

João 

Ignacio da Silva, 1863.

223. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo 

quinto, 
T edição, 1843.

Rio de 
Janeiro, 

Typographia 

João 

Ignacio da Silva, 1863.

224. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo sexto, 2a edição, 1844. Rio

de 

Janeiro, 

Typographia 
João 

Ignacio da Silva, 1865.

225. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo sétimo, 2a edição. Rio de

Janeiro, 
Typographia 

João 

Ignacio da Silva, 1866..

226. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo VIII. 2a edição. Rio de

Janeiro, 

Typographia 
João 

Ignacio da Silva, 1867.

227. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORL\ E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo IX. 1847. Rio de 
Janeiro,

Typographia 

João 

Ignacio da Silva, 1869.

228. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO. Tomo X. 2.a edição. 1848. Rio de

Janeiro, 

Typographia 

João 

Ignacio da Silva, 1870.

229. REVISTA 
TRIMENSAL DE HISTORIA E GEOGRAPHIA ou 

JORNAL 

DO

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO. Tomo XI, 2.a edição. 1848. Rio

de 

Janeiro, 

Typographia 
João 

Ignacio da Silva, 1871.

230. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XIV. 1.° da terceira serie. 1851. Rio de 
Janeiro. 

Typographia universal de

Laemmert. 1852.

231. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Laemmert, 1851. Tomo XV. 2.° da terceira serie. 1852. Rio de 

Janeiro, 

Typographia

universal de Laemmert. 1852.

232. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XVI. 3.° da terceira serie. 1853. Rio de 
Janeiro, 

Typographia universal de

Laemmert. 1853.
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233. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XVII. 4.° da terceira serie. 1854. Rio de 

Janeiro, 
Typographia universal de

Laemmert, 1854.

234. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XVIII. Tomo V da terceira serie. 1855. Rio de 

Janeiro. 
Typographia universal

de Laemmert. 1855.

235. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XIX. Tomo VI da terceira serie. 1856. Rio de 
Janeiro, 

Typographia universal

de Laemmert, 1856

236. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XX. 1857. Rio de 
Janeiro, 

Typographia universal de Laemmert, 1857.

237. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XXI. 1858. Rio de 

Janeiro, 
Typographia brasiliense de Maximiano Gomes

Ribeiro, 1858.

238. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. lomo XXII. 1859. Rio de 

Janeiro, 
Typographia imparcial

dej. M. N. Garcis, 1859.

239. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXIII. 1860. Rio de 
Janeiro, 

Typographia de

Domingos Luiz dos Santos, 1860.

240. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXIV. 1861. Rio de 
Janeiro, 

Typographia de Luiz

dos Santos, 1861.

241. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXV. 1862. Rio de 

Janeiro, 
Typographia de Luiz

dos Santos, 1862.

242. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXVI. 1863. Rio de 

Janeiro, 

Typographia de Luiz

dos Santos, 1868.

243. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXVII. Parte 

primeira. 

1864. Rio de 

Janeiro,

Typographia de Domingos Luiz dos Santos, 1864.

244. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXVIII. Parte segunda. 1864. Rio de 

Janeiro, 

B. L.

Garnier, 1864.

245. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXVIII. 1865. Rio de 

Janeiro, 
B. L. Garnier, 1865.

246. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXVIII. Tomo XXIX. 1866. Rio de 

Janeiro, 
B. L.

Garnier, 1866.

247. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-
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GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXX. Parte 

primeira 

1867. Rio de 
Janeiro, 

B. L.

Garnier, 1867.

248. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO DO BRAZIL.

Tomo XXX. Parte segunda. 1867. Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 1867.

249. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXI. 1868. Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 1868.

250. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXII. 1869. Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 1869.

251. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXIII. 1870. Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 1870.

252. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXIV. 1871. Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 1871.

253. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXV. Parte 

primeira. 

1872. Rio de 

Janeiro, 

B. L.

Garnier, 1872.

254. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXV. 1872. Rio de 
Janeiro. 

B. L. Garnier, 1872.

255. REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXVI. Parte 

primeira. 

1873. Rio de 
Janeiro. 

B. L.

Garnier, 1873.

256. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXVI. Parte segunda. 1873. Rio de 
Janeiro, 

B. L.

Garnier, 1873.

257. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXVII. Parte 

primeira. 

1874. Rio de 

Janeiro, 

B. L.

Garnier, 1874.

258. REVISTA 
DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO E ETNO-

GRAFICO DO BRAZIL. Tomo XXXVII. Parte segunda. 1874. Rio de 

Janeiro, 

B. L.

Garnier, 1874.

VI. 
A 

questão 
das fronteiras

259. STATEMENT 
SUBMITTED BY THE UNITED STATES OF BRAZIL TO THE

PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS ARBITROR. Vol. I.

(English 
translation). New York, 1894.

260. EXPOSIÇÃO 
OUE OS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL APRESENTAM AO

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA COMO ARBITRO.

Vol III. 

(The 

original statement). New York, 1894.

261. STATEMENT 
SUBMITTED BY THE UNITED STATES OF BRAZIL TO THE

PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS ARBITROR.

Vol. III. Appendix. New York, 1894.

262. EXPOSIÇÃO 

QUE 

OS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL APRESENTAM AO
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PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA GOMO ARBITRO.

Vol. III Appendice. New York, 1894.

263. EXPOSIÇÃO 
QUE 

OS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL APRESENTAM AO

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA COMO ARBITRO.

Vol. VI. Appendice. Mapas. New York, 1894.

264. FRONTIERES ENTRE LE BRESIL ET LA GUYANE FRANCAISE. Mémoire

presente par 

les Estats Unis du Brésil au 

gouvernement 

de la confédération suisse.

Tome 
premier. 

Paris, A. Lahure, 1899.

265. FRONTIERES ENTRE LE BRESIL ET LA GUYANE FRANÇAISE. Mémoire

présenté par 

les Estats Unis du Brésil au 

gouvernement 

de la confédération suisse.

Tome deuxième. Documents. Paris, A. Lahure, 1899.

266. FRONTIERES ENTRE LE BRESIL ET LE GUYANE FRANÇAISE. Mémoire

présenté par 

les Etats Unis du Brésil au 

gouvernement 

de la confédération suisse.

Tome troisième. Documents. Paris, A. Lahure. 1899.

267. FRONTIERES ENTRE LE BRESIL ET LE GUYANE FRANÇAISE. Second

mémoire 

présenté par 

les Etats Unis du Brésil au 

gouvernement 

de la confédération

suisse. Tome ler. Berne, Imprimerie Staempli et Cie. 1899.

268. FRONTIERES ENTRE LE BRESIL ET LE GUYANE FRANÇAISE. Second

mémoire 

présenté par 

les Etats Unis du Brésil au 

gouvernement 

de la confédération

suisse. Tome I. Documents accompagnés de notes explicatives et rectificatives. Berne.

Imprimerie Staempli et Cie, 1899.

269. FRONTIERES ENTRE LE BRESIL ET LE GUYANE FRANÇAISE. Second

mémoire 

présenté par 

les Etats Unis du Brésil au 

gouvernement 

de la confédération

suisse. Tome III. Documents accompagnés de notes explicatives et rectificatives.

Berne, Imprimerie Staempli et Cie, 1899.

270. FRONTIERES ENTRE LE BRESIL ET LE GUYANE FRANÇAISE. Second

mémoire 

présenté par 

les Etats Unis du Brésil au 

gouvernement 

de la confédération

Tome IV. Documents. Texte original des documents traduits dans les tomes II et III-

Berne, Imprimerie Staempli et Cie, 1899.

271. L'OYAPOC 
ET L'AMAZONE. 

Question 

brésilienne et française. Tome 
premier.

Paris, A. Lahure, 1899.

272. L'OYAPOC 
ET LAMAZONE. 

Question 

brésilienne et française. Tome second.

Troisième édition. 

-, 

Joaquim 

Caetano da Silva, 
(s.d.).

X. DOMÍNIO INGLÊS

I. Obras sobre o idioma

273. SADLER. Manuel classique de conversations françaises et anglaises 
par (...).

Douzième édition. Paris, Librairie française et anglaise de 
J. 

H. Truchy Leory, 1880.

II. História e ensaios históricos

274. BUCKLE, Henry Thomas. Histoire de la Civilisation en Angleterre. Traduction autorisée

par 

A. Baillot. Tome 

premier. 

Paris, Librairie Internationale A. Lacroix, 1865. 

[Garnier].

224 REVISTA 
DO LIVRO



275. BLCKLE, 
Henry Thomas. Histoire de la Civilisation en Angleterre. Traduction

autorisée 

par 

A. Baillot. Tome deuxième. Paris, Librairie Internationale A. Lacroix,

1865. 

[Garnier].

276. BUCKLE, 
Henry Thomas. Histoire de la Civilisation en Angleterre. Traduction

autorisée 

par 
A. Baillot. Tome troisième. Paris, Librairie Internationale A. Lacroix,

1865. 

[Garnier].

277. BUCKLE, 
Henry Thomas. Histoire de la Civilisation en Angleterre. Traduction

autorisée 

par 

A. Baillot. Tome 

quatrième. [Gamier].

277bis. 
BLCKLE. Henry Histoire de la Civilisation en Angleterre. Traduction autorisée 

par

A. Baillot. Tome cinquième. Paris, Librarie Internationale A. Lacroix, 1865. 

[Garnier].

278. CLARENDON, 
Edwar Eearl of. The history of the rebellion and civil wars in

England together with an historical view of the affairs of Ireland by 

(...). 

Vol I.

Oxford, Oxford University Press, 1849.

279. CLARENDOX, 
Edwar Earl of. The history oí the rebellion and civil wars in England

together with an historical view of the affairs of Ireland by 

(...). 
Vol II. Oxford,

Oxford University Press, 1849.

280. CLARENDON, 
Edwar Eearl of. The history oí the rebellion and civil wars in

England together with an historical view of the affairs of Ireland by 
(...). 

Vol III.

Oxford, Oxford University Press, 1849.

281. CLARENDON, 
Edwar Earl of. The history of the rebellion and civil wars in England

together with an historical view of the affairs of Ireland by 

(...). 
Vol IV. Oxford,

Oxford University Press, 1849.

282. CLARENDON, 
Edwar Earl of. The history of the rebellion and civil wars in England

together with an historical view of the affairs of Ireland by 

(...). 
Vol V. Oxford,

Oxford University Press, 1849.

28 ò. CLARENDON, Edwar Earl of. The history of the rebellion and civil wars in England

together with an historical view of the affairs of Ireland by 

(...). 
Vol VI. Oxford,

Oxford University Press, 1849.

284. CLARENDON, 
Edwar Earl of. The history of the rebellion and civil wars in England

together with an historical view of the affairs of Ireland by 

(...). 
Vol VII. Oxford,

Oxford University Press, 1849.

285. CROMWELL, 
Oliver. Letters and speeches with elucidations by Thomas Carlyle.

Copyright edition in four volumes. Volume I. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1861.

[.Lombaerts].

286. CROMWELL, 
Oliver. Letters and speeches with elucidations by Thomas Carlyle.

Copyright edition in four volumes. Volume II. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1861.

[Lombaerts].

287. CROMWELL, 
Oliver. Letters and speeches with elucidations by Thomas Carlyle.

Copyright edition in four volumes. Volume III. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1861.

[Lombaerts].

288. CROMWELL, 
Oliver. Letters and speeches with elucidations by Thomas Carlyle.
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Copyright edition in four volumes. Volume IV. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1861.

[Lombaerts].

290. MACAULAY, Lord. Criticai and historical essays contributed to the Edinburgh

Review by 
(...). 

Vol II. A new edition. London, Longmans Green, 1861.

291. MACAULAY, 
Lord. Essais littéraires 

par (...). 

Traduit 

par 

M. Guillaume Gizot. Paris,

Michel Lévy, 1865. 
[Garnier\.

292. MACAULAY, Lord. Essais 
politiques 

et 

philosophiques par (...). 

Traduit 
par 

M.

Guillaume Gizot. Paris, Michel Lévy, 1862 
[Gamier].

293. MACAULAY, T. B. Histoire d'Angleterre depuis 1'avènement de 
Jacques 

II 

par (...).

Traduction nouvelle 

par 

Emile Montégut. Tome second. Paris, Charpentier, 1873.

[Gamier].

294. MACAULAY, T. B. Histoire dAngleterre depuis 1'avènement de 
Jacques 

II 

par (...)•

Traduction nouvelle 

par 

Emile Montégut. Tome 

premier. 

Paris, Charpentier, 1873.

[Gamier].

295. MACAULAY, T. B. Histoire du règne de Guillaume II 

pour 

faire suite à 1'histoire 
de

la révolution de 1688 

par (...). 

Traduit de Fanglais 

par 

Amédée Pichot. Tome 
pre-

mier. Paris, Charpentier, 1870. 

[Gamier],

296. MACAULAY, 
T. B. Histoire du règne de Guillaume II 

pour 

faire suite à 1'histoire 
de

la révolution de 1688 

par (...). 

Traduit de l'anglais 

par 

Amédée Pichot. Tome 
qua-

trième. Paris, Charpentier, 1870. 

[Gamier].

297. MACAULAY, 
T. B. Histoire du règne de Guillaume II 

pour 

faire suite à 1'histoire 
de

la révolution de 1688 
por 

Traduit de Fanglais 

par 

Amédée Pichot. Tome

troisième. Paris, Charpentier, 1870. 

[Gamier].

298. MACAULAY, 
T. B. Histoire du règne de Guillaume II 

pour 

faire suite à 1'histoire 
de

la révolution de 1688 
par (...). 

Traduit de Fanglais 

par 

Amédée Pichot. Tome 
qua-

trième. Paris, Charpentier, 1870. 
[Gamier],

299. MAY, 
Thomas Erskine. Histoire constitutionnelle de FAngleterre depuis 1'avènement

de George III. 1760-1860 
par (...). 

Traduite et 

précédée 

d'une introduction 
par

Cornelis de Witt. Tome 
premier. 

Paris, Michel Lévy, 1865. 

[Gamier],

300. MAY, Thomas Erskine. Histoire constitutionnelle de FAngleterre depuis 1'avènement

de George III. 1760-1860 
par (...). 

Traduite et 

précédée 

d'une introduction 

por

Cornelis de Witt. Tome second. Paris, Michel Lévy, 1866. 

[Gamier],

III. Literatura clássica inglesa. Textos e traduções

301. BUNYAN, 
John. 

The 

pilgrim's progress 

from this world by 

(...). 

London, Thomas

Tegg and son, 1836. 
[Everett 

Storey Manchester],

Saml Norris Ao Arthur Napoleon 1851.

302. BUNYAN, 
John. 

The 

pilgrim's progress 

delivered under the similitude of a dream.

London, Milner and Company Limited, 
(s.d.).

303. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 

Traduites 
par 

Emile Montégut. Tome

premier. 

Paris, Librairie Hachette, 1867. 

[Gamier],
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304. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 

Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

second. Paris, Librairie Hachette, 1867. 

[Gamier].

305. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 

Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

troisième. Paris, Librairie Hachette, 1867. 

[Gamier],

306. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 
Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

quatrième. 
Paris, Librairie Hachette, 1869. 

[Gamier],

307. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 

Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

cinquième. Paris, Librairie Hachette, 1869. 

[Gamier],

308. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 
Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

sixième. Paris, Librairie Hachette, 1869. 

[Gamier],

309. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 
Traduites 

par 
Emile Montegut. Tome

septième. Paris, Libairie Hachette, 1870. 

[Gamier],

310. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

huitième. Paris, Librairie Hachette. 1871. 

[Gamier],

311. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 
Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

neuvième. Paris, Librairie Hachette, 1872. 

[Gamier],

312. SHAKESPEARE. 
Oeuvres complètes de 

(...). 
Traduites 

par 

Emile Montegut. Tome

dixième. Paris, Librairie Hachette, 1873. 

[Gamier],

313. SHAKESPEARE. 
The beauties of 

(...). 
by the Late Rev. William Dodd, L.L.D. A

new edition. London C. Daly, 1839.

314. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. I. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

315. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. II. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

316. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. III. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

317. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. IV. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

318. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. V. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

319. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. VI. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

320. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. VII. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

321. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. VIII. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

322. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. IX. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

323. SHAKESPEARE. 
The handy volume. Vol. X. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.
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324. SHAKESPEARE. The handy volume. Vol. XI. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

325. SHAKESPEARE. The handy volume. Vol. XII. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

326. SHAKESPEARE. The handy volume. Vol XIII. London, Bradbury, Evans, and Co,

1868.

Literatura moderna inglesa. Textos e traduções

327. BURNS, Robert. The 

poetical 

works of 

(...). 

1845.

328. BYRON, Lord. The works of 
(...). 

Embracing his suppressed 
poems 

and a sketch of

his life illustrated. New edition, complete in one volume. Boston, Crosby, Nichols, 
Lee

and Company, 1860. 

(Lombaerts).

Lê-se na 
folha 

de rosto a seguinte estrofe, aparentemente inédita.

Irmão! é sangrenta a sina/Mas os louros valem tanto/ Cada uma 
gotta 

de 

pranto/E 

uma 
posthuma

flor//M. 

de Assis.

Machado/ / Aceita este 
[ilegível] 

singelo de admiração e estima 

- 

como eu aceitei a sublime estrophe

acima escripta 

- 

que 

escrevestes a um teu confrade de letras 

- 

Aceita 

— 

e releva-me a insignificancia,

pela [ilegível] 
dos sentimentos 

~ 

que 

me inspiram 

quando 

lembro-me do teu 

gênio 

e da tua 
gloria,

Vale Teu do coração

Arthur 
[assinatura 

ilegível] deduz-se Arthur Azevedo.

A estrofe e a dedicatória são do 

próprio punho 

de Arthur Azevedo.

329. DICKENS, Charles. The works of 
(...). 

I. Sketches by Boz. London, Chapman and

Hall, New York Scribner and Welford, 1880.

Ao seu charo amigo Machado de Assis, companheiro de banco na aula de costumes da tragi-comedia

humana, offerece as 
postillas 

do 
professor 

Dickens o Salvador de Mendonça Rio de 
Janeiro 

19 de

Agosto, 1881.

330. DICKENS, Charles. The works of 

(...). 

II. The 

posthumous 

Papers of the Pickwick

Club. London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

331. DICKENS, Charles. The works of 
(...). 

III. The 

posthumous 

Papers of the Pickwick

Club. London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

332. DICKENS, Charles. The works of 

(...). 

IV. Oliver Twist. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

333. DICKENS, Charles. The works of 

(...). 

V The Life and Adven'ures of Nichoks

Nickleby. London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Weldford, 1880.

334. DICKENS, Charles. The Works of 
(...). 

VI. The Life and Adventures of Nicholas

Nickleby. London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Weldford, 1880.

335. DICKENS, Charles. The works of 

(...). 

VII. The old curiosity Shop. London,

Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

336. DICKENS, Charles. The works of 

(...). 

VIII. Barnaby Rudge. London, Chapman 
and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

337. DICKENS, Charles. The works of 
(...). 

IX. Barnaby Rudge. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.
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338. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
X. Barnaby Rudge. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

339. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XI. Hard Times. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

340. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
XII. The Life and Adventures of Martin

Chuzzlewit. London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

341. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
XIII. American Notes and Pictures from Italy.

London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

342. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XIV. Dombey and son. London, Chapman

and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

343. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
XV. Dombey and son London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

344. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XVI. The 

personal 
history of David

Copperfield. London, Chapman and Hall; New York, Scribner and Welford, 1880.

345. DICKENS, 
Charles, The works of 

(...). 

XVII. The 

personal 
history of David

Copperfield. London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

346. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
XVIII. Bleak house. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

347. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XIX. Bleak house. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

348. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
XX. Little Dorrit. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

349. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
XXI. Little Dorrit. London, Chapman and

Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

350. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XXVI. A Tale of two crites. London,

Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

351. DICKENS, 
Charles, The works of 

(...). 
XXIII. The uncommercial Traveller. London,

Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

352. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XXIV. Great expectations. London, Chapman

and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

353. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XXV. Our mutual friend. London, Chapman

and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

354. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XXVI. Our mutual friend. London, Chapman

and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

355. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XXVII. Christmas book. London, Chapman

and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

356. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 
XXVII. Christmas book. London, Chapman

and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

357. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XXVIII. A child's history of England.

London, Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

358. DICKENS, 
Charles. The works of 

(...). 

XXIX. Christmas stories. London, Chapman
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359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371,

372.

373

374
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and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

DICKENS, Charles, The works of 
(...). 

XXX. The mistery of Edwin Drood. London,

Chapman and Hall, New York, Scribner and Welford, 1880.

ELIOT, George. Novéis of 

(...). 
Volume II. Silas Marner with illustrations. Edinburgh

and London, William Blackwood and sons, 

(s.d.).

ELIOT, George. Novéis of 

(...). 

Volume IV. Scenes of clerical Life. Edinburgh and

London, William Blackwood and sons, 
(s.d.).

ELIOT, George. Middlemarch, a study of 

provincial 

life by 
(...). 

New edition com-

pleted 

in one volume. Edinburgh and London, William Blackood and sons, 1885.

FIELDING, Henry. The history of Amélia by 

(...). 

Author of 

"Tom 

Jones". 

London,

George Routledg and Sons, 

(s.d.).

GOLDSMITH, Oliver. Le vicaire de Wakefield 

par (...). 

Traduction nouvelle accom-

pagnée 

du texte anglais et 

précédée 
d'une notice sur Goldsmith. Paris, Garnier, 1877.

[Lombaerts].

JOHNSON, 
Samuel. The lives of the english 

poets 
bâ 

(...). 

In two volumes. Volume I.

-, -, 
1858. 

[Lombaerts].

JOHNSON, 

Samuel. The lives of the english 

poets 
bâ 

(...). 

In two volumes. Volume

II. 
-, 

1858. 

[Lombaerts].

LAMB, Charles. Essais choisis de 

(...). 

Traduits de 1'anglais 

précédés 
d'une étude sur

Phumour et d'une notice littéraire sur Charles Lamb 

par 

Louis Depret. Paris,

Charpentier, 1880. 

[Garnier].

MILTON, 

John. 

The 

poetical 

works of 
(...). 

Paradise lost and Paradise regained.

1850.

MILTON, 

João. 
O 

paraíso perdido, 

epopéa de 
(...). 

Vertida do original inglez 

para

verso 

portuguez por 

Antônio 

José 

de Lima Leitão. Tomo I contendo os sete 

primeiros

cantos. Rio de 
Janeiro. 

B. L. Garnier, 
(s.d.). [Livraria 

universal Porto Alegre et Rio Grande

Pelotas. Echeniqw irmãos e Cia],

Lê-se na 
folha 

de rosto.

J. 

Pompeu Cavalcanti Pelotas 18 Bichat 114. 

(20 

12 1902).

MILTON, 

João. 

O 

paraíso perdido 

de 
(...). 

Vertido do original inglez 

para 

verso 
por-

tuguez 
por 

Antônio 

José 

de Lima Leitão. Tomo II. Contendo os cinco últimos cantos.

Rio de 
Janeiro, 

B. L. Garnier, 

(s.d.).

MOORE, Thomas. The 

poetical 

works of 
(...). 

Collected by himself in five volumes.

Volume I. 1842. 

[Lombaerts].

MOORE, Thomas. The 

poetical 

works of 

(...). 

Collected by himself in five volumes.

Volume II. 1842. 

[Lombaerts].

MOORE, Thomas. The 

poetical 

works of 
(...). 

Collected by himself in five volumes.

Volume III. 1842. 

[Lombaerts],

MOORE, Thomas. The 

poetical 

works of 
(..,). 

Collected by himself in five volumes.

Volume IV. 1842. 

[Lombaerts].
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375. MOORE, Thomas. The 

poetical 

works of 

(...). 

Collected by himself in five volumes.

Volume V. 1842. 
[Lombaerts\.

376. SHELLEY, Percy Bysshe. The 

poetical 

works of 

(...). (Unannotated 

edition, edited

with a criticai memoir by William Michael Rossetti, illustrated by the Society of deco-

rative Art London. London, E. Moxon, Son, and Company, 
(s.d.). [Lombaerts].

377. SHERIDAN. Richard Brinsley. The dramatic works of the right honourable 
(...).

1869. 

[Lombaerts],

378. STERNE. Laurence. The Life and Opinions of Tristram Shandy by 

(...). 

1849.

379. STERNE, Laurence. A sentimental 
Journey 

through France and Italy by 
(...). 

to

which are added the Letters and the life of the Author. 1861. 
[Lombaerts].

[93. 

STERNE INEDIT. Vide DOMAINE ORIENTAL.]

380. SWIFT. Opuscules humoristiques de 
(...). 

Traduits 
pour 

le 

première 

fois 

par 

Leon de

Wailly. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859. 
[Livraria 

de Serafim 
José 

Alves].

381. SWIFT, 

Jonathan. 

A Tale of a Tub written for the universal Improvement of

Mankind by 
(...). 

Dublin, London, Reeve and Co, 1889.

382. SWIFT, 

Jonathan. 

Polite Conversation in three Dialogues by 

(...). 

With Introduction

and Notes George Saintsbury. London, Charles Whittingham and Co, 1892.

383. THACKERAY W. M. The English Humourist of the Eighteenth Century, A series of

lectures, delivered in England, Scotland and the United States of America by 
(...).

1853.

384. THACKERAY, William Makepeace. Vanity Fair, a novel without a hero by 

(...). 

New

York, 

John 

W. Lovelle Company, 
(s.d.).

385. TENNYSON, Alfred. The 

poetical 

works of 
(...). 

Volume I. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz, 1860. 
[Lombaerts].

386. TENNYSON, Alfred. The 

poetical 

works of 
(...). 

Volume II. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz, 1860. 
[Lombaerts].

387. TENNYSON, Alfred. The 
poetical 

works of 
(...). 

Volume III. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz, 1860. 

[Lombaerts].

388. TENNYSON, Alfred. The 

poetical 

works of Volume IV. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz, 1860. 
[Lombaerts],

389. TENNYSON, Alfred. The 

poetical 

works of 
(...). 

Volume V. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz, 1860. 
[Lombaerts].

390. TENNYSON, Alfred. The 

poetical 

works of 
(...). 

Volume VI. Leipzig, Bernhard

Tauchnitz, 1860. 
[Lombaerts],

391. TENNYSON, Alfred. The 

poetical 

works of 
(...). 

Volume VIL Leipzig, Bernhard

Tauchnitz, 1860. 

[Lombaerts].

392. TENNYSON, Alfred. Harold a drama by. 
(...). 

Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1877.

[Lombaerts].

393. TENNYSON, Alfred. 
Queen 

Mary a drama by 

(...). 

Leipzig, Bernhard Tauchnitz,

1876. 
[Lombaerts],
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IV. Os filósofos e os sociólogos

394. DAR WIN, Ch. La descendance de l'homme et la selection sexuelle 
par (...). 

Traduit

de 1'anglais 

par J. 
M. Moulinié. Tome 

premier. 

Deuxième édition sur la dernière édi-

tion anglaise. Préface 

par 

Carl Vogt. Paris, C. Reinwald, 1873. 
[Lombaerts].

395. DARWIN, Ch. La descendance de rhomme et la selection sexuelle 

par (...). 

Tome

second. Paris, C. Reinwald, 1874. 

[Lombaerts].

396. DARWIN, Charles. L'origine des espèces au moyen de la selection naturelle ou la

lutte 

pour 

1'existence dans la nature 

par (...). 

Traduit sur la sixième édition anglaise

par 

Ed. Barbier. Paris, C. Reiwald, 1876. 

[Livraria J. £ 
de Azevedo].

397. HUXLEY, Th. H. Physiographie. Introduction à l'étude de la nature 

par (...).

Traduction de 1'anglais et adaptation 

par 

G. Lamy. Paris, Ancienne Librairie Germer

Baillière et Cie, Félix Alcan, 1882.

Un cachet. Offert 
par 

l'éditeur.

398. SPENCER, Herbert. Introduction à la Science Sociale 

par (...). 

Troisième édition.

Paris, Librairie Germer-Baillière, 1878. 

[Lombaerts].

399. SPENCER, Herbert. L'individu contre Fétat 

par (...). 

Traduit de 1'anglais 

par J.

Gerschel. Deuxième édition. Paris, Ancienne Librairie Germer Baillière, Félix Alcan,

1888. 

[Gamier],

400. SPENCER, Herbert. Príncipes de Sociologie 

par (...). 
Traduit de 1'anglais 

par 

M. E.

Cazelles. Tome 

premier. 

Paris, Germer Baillière et Cie. 1878. 

[Gamier].

401. SPENCER. Herbert. Príncipes de Sociologie 

par (...). 

Traduit de 1'anglais 

par 

E.

Cazelles, et 
J. 

Gerschel. Tome deuxième. Paris, Germer Baillière et Cie, 1879.

[Gamier].

402. SPENCER, Herbert. Príncipes de Biologie 

par (...). 

Traduit de 1'anglais 

par 

E.

Cazelles. Tome 

premier. 

Paris, Librarie Germer Baillière, 1877. 

[Lombaerts].

403. SPENCER, Herbert. Príncipes de Biologie 

par (...). 
Tome deuxième. Paris, Librairie

Germer Baillière, 1878. 
[Lombaerts],

404. WALLACE, Alfred Russel. La selection naturelle. Essais. Traduits de 1'anglais sur la

deuxième édition avec 1'autorisation de 1'auteur 

par 

Lucien de Candolle. Paris, C.

Reinwald, 1872. 
[Gamier],

V. Os Estados Unidos da América

405. BAILEY, Thomas. The 
Queen 

of Sheba. New York, Mifílin and Company,

Cambridge, The Riverside Press, 1877.

406. BRYCE, 
James. 

The American Commonwealth by 
(...). 

In two volumes. Volume I.

The National Government. The States Government. Second édition revised. London,

New York, Macmillan and Co, 1889. 

[Laemmert].

407. bRYCE, 
James. 

The American Commonwealth by 

(...). 
Volume II. The Party System.

Public Opinion. Illustrations and Reflections Social Institutions. London, New York,

Macmillan and Co, 1889. 
[Laemmert],

408. LONGFELLOW, Henry Waldsworth. The 

poetical 

works of 

(...). 

Volume I. Voices 
of

the night. Ballads and other 

poems. 

Poems on slavery. The Spanish student. Revised
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edition. Boston, Ticknor and Fields, 1866.

409. LONGFELLOW, Henry Waldsworth. The 

poetical 

works of 
(...). 

Volume II.

Thebelfry of Bruges and other 

poems. 

Evangeline. The seaside and Fireside. Revised

edition. Boston, Ticknor and Fields, 1866.

410. LONGFELLOW, Henry Waldsworth. The 

poetical 

works of 

(...). 

Volume III. The

golden 

legend. The courtship of miles standish. Birds of 

passage. 

Revised edition.

Boston, Ticknor and Fields, 1866.

411. LONGFELLOW, Henry Waidsworth. The 

poetical 

works of 
(...). 

Volume IV. The

song of Hiawatha. Tales of a wayside inn. Birds of 
passage. 

Revised edition. Boston,

Ticknor and Fields, 1866.

412. LONGFELLOW, 
Henry W, Poemas da escravidão. Evangelina. O canto de

Hiawatha. Tradução de Poemas norte-americanos. Américo Lobo. Rio de 
Janeiro,

Imprensa Nacional, 1887.

A encadernação está invertida.

413. POE, Edgar Allan. The works of 
(...). 

Edited by 
John 

H. Ingram. Vol. I. Memoirs

Tales. Fourth edition complete. Edinburgh, E.A.P. Edition Adam and Charles Black,

1890.

414. POE, Edgar Allan. The works of 
(...). 

Edited by 
John 

H. Ingram. Vol. II. Tales con-

tinued. Fourth edition complete. Edinburgh, E. A. P. Edition Adam and Charles

Black, 1890.

415. POE, Edgar Allan. The works of 
(...). 

Edited by 
John 

H. Ingram. Vol III. Pen Poems

and Essays. Fourth edition complete. Edinburgh, E.A.P. Edition Adam and Crales

Black, 1890.

416. WHITTIER, 

John 
Greenleaf. The 

poetical 

works of 

(...). 
Complete in two volumes.

Volume I. Boston, Ticknor and Fields, 1866.

417. WHITTIER, 

John 

Greenleaf. The 

poetical 

works of 

(...). 

Complete in two volumes.

Volume II. Boston, Ticknor and Fields, 1866.

XI. DOMÍNIO ALEMÃO

I. Obras 

gerais

418. CHASLES 
Philarète. Etudes sur FAllemagne 

par (...). 

Paris, Libraire dAmyot. 1854.

419. MICHAELIS, 
H. Novo diccionario da lingua 

portugueza 

e allemã 

por (...). 

Em duas

partes. 

Parte 

primeira. 

Portuguez-Allemão. Segunda edição. Leipzig, F. A. Brockhaus,

1891. [Amelangsche Buchhandlung 
(H. 

Henecke) Berlin\.

Na 
folha 

de rosto lê-se uma assinatura 

que 

deve ser A. Herfursch.

II. A 
literatura alemã nos textos

420. CHAMISSO, Adelbert von. Gedichte von 

(...). 

Mit biographischer Einleitung von

Otto F. Lachmann. Leipzig, Philipp Reclam 

jun. (s.d.).

421. GOETHE. 

(...) 
S Werke illustrirt von ersten deutschen Künstlern. Herausgeber H.

Dünsten. III Band. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt von Ed.

Hallberger, 

(s.d.).
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422. GOETHE. 
(...) 

S Werke illustrirt von ersten deutschen Künstlern. Herausgeber H.

Dünsten. II. Band. Stuttgart, und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt von Ed.

Hallberger, 
(s.d.).

423. GOETHE. (...) 
S Werke illustrirt von ersten deutschen Künstlern. Herausgeber H.

Dünsten. III Band. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt von Ed. Hallberg,

(s.d.).

424. GOETHE. 
(...) 

S Werke illustrirt von ersten deutschen Künsdern. Herausgeber H.

Dünsten. III Band. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt von Ed. Hallberg,

(s.d.).

425. GOETHE. 
(...) 

S Werke illustrirt von ersten deutschen Künstlern. Herausgeber H.

Dünsten. V Band. Stuttgart und Leipzing, Deutsche Verlags-Anstalt von Ed. Hallberg,

(s.d.).

426. GOTTHELF, 
Jeremias. 

Uli der Knecht. Leipzig, Philipp Reclam 
jun. 

1841.

427. HAMERLING, Robert. Ahasver in Rom. Eine Dichtung in sechs Gesàngen von 
(...)¦

Mit einem Epilog und die Kritiker. Vierzehnte, neu durchgesehene Auflage.

Hamburg, Verlag von I. F. Richter, 1885.

428. HEINE, Heinrich. 
(...) 

S Werke illustrirt von Wieners Künstlern. Hearugegeben von

Heine. Laube. Zweiter Band. Reisebilder. I, II. Englische Fragmente. Wien, Leipzig,

Prag, Verlag von Sigmund Besinger, 
(s.d.).

429. HEINE, Heinrich. 
(...) 

S Werke illustrirt von Wiener Künstlern. Herausgegeben von

Heine. Laube. Zweiter Band. Buch der Lieder. Neue Gedichte. Wien, Leipzig, Prag,

Verlag von Sigmund Besinger, 
(s.d.).

430. HEINE, Heinrich. 
(...) 

S Werke illustrirt von Wiener Künstlern. Herausgegeben von

Heine. Laube. Dritter Band. Deutschland. Wien, Leipzig, Prag, Verlag von Sigmund

Besinger, 
(s.d.).

431. HEINE, Heinrich. 
(...) 

S Werke illustrirt von Wiener Künstlern. Herausgegeben von

Heine. Laube. Vierter Band. Deutschland II. Romancero und letzte 

gegeben. 

Wien,

Leipzig, Prag, Verlag von Sigmund Besinger, 

(s.d.).

432. HEINE, Heinrich. 
(...) 

S Werke illustrirt von Wiener Künstlern. Herausgegeben von

Heine. Laube. Fünfster Band. Novellistische Fragmente, Franzõsische. Zustánde.

Wien, Leipzig, Prag, Verlag von Sigmund Besinger, 

(s.d.).

433. HEINE, Heinrich. 
(...) 

S Werke illustrirt von Wiener Künsdern. Herausgegeben von

Heine. Laube. Sechster Band. Shakespeare's Mádchen und Frauen. Vermischte

Schriften Ludwig Bornes Memoiren das Leben Heine's. Wien, Leipzig, Prag, Verlag

von Sigmund Besinger, 
(s.d.).

434. HUMBOLDT, Wilhelm von. Briefe von 

(...) 

an eine Freudin. Collection Spemann.

Êrster Band. Mit einer Einleitung von Ludwig Geigerf. Stuttgart, Verlag von W.

Spenann, 
(s.d.).

435. HUMBOLDT, Wilhelm von. Briefe von 
(...) 

an eine Freudin. Collection Spemann.

Zweiter Band. Stuttgart von W. Spemann, 
(s.d.).
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436. LESSING. 

(...) 
S Sámmttliche Werke in zwanzig Banden. Herausgegeben und mit

Einleitungen versehen von Hugo Gõring. Zehnter Band. Laokoon. Entwürfe und

Fragmente zu Laokoon. Gottasche Bibliothek der Welditteratur. Stuttgart, 
J. 

G.

Gottasche Buchhandlung, 

(s.d.). \H. 

Laemmert\.

437. (RICHTER). 

JEAN-PAUL. 

Blumen, Frucht und Dornen Stücke, oder Ehestand, Tod

und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkás von 

(...). 

Leipzig, Philipp Reclam

jun., (s.d.).

438. SACHER-MASOCH. L. Der kleine Adam. Sascha und Saschka von 
(...). 

Collection

Spemann. Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 
(s.d.).

439. SCHILLER. 

(...) 
S Sãmmtüiche Werke in fünfzehn Banden mit Einleitung von Karl

Goedek. Erster Band, Geschichte der Dreissigjâhrigen Kriegs. Zwelter Teil. Cottasche

der Welditteratur. Stuttgart, 

J. 

G. Cottasche Buchhandlung, 

(s.d.).

III. A literatura alemã em traduções

440. GOETHE. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. I. Poésies

diverses. Pensées. Divan oriental-occidental avec le commentaire 
par 

Goethe. Paris,

Librairie Hachette, 1871.

441. GOETHE. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. II. Theâtre de

Goethe. Paris, Librairie Hachette, 1870.

442. GOETHE. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. III. Theâtre de

Goethe. Paris, Librairie Hachette, 1870.

443. GOETHE. Oeuvres de 
(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. IV. Theâtre de

Goethe. Paris, Librairie Hachette, 1869.

444. GOETHE. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. V. Poèmes et

Romans. Paris, Librairie Hachette, 1870.

445. GOETHE. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. VI. Les années

d'apprentissage de Wilhelm Meister. Paris. Librairie Hachette, 1871.

[falta 

o tomo VII].

446. GOETHE. Oeuvres de 
(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. VIII. Mémoires

de Goethe. Paris, Librairie Hachette, 1873.

447. GOETHE. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 

Porchat. IX. Voyages en

Suisse et en Italie. Paris, Librairie Hachette, 1873.

448. GOETHE. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par Jacques 
Porchat. X. Mélanges.

Paris, Librairie Hachette, 1874.

449. GOETHE. Conversations de 
(...), pendant 

les dernières années de sa vie 

- 

1822-1832

recueillies 

par 

Eckermann. Traduites 

par 

Emile Delerot, 

précedées 

d'une introduc-

tion 

par 

M. Sainte Beuve et suivies d'un index. Tome 

premier. 

Paris, Charpentier, 
(s.d.).

450. GOETHE. Conversations de 

(...), pendant 

les dernières années de sa vie 

- 

1822-1832

recuellies 

par 

Eckermann. Tome second. Paris, Charpentier, 

(s.d.).

451. GOETHE. Entretiens de 

(...) 

et d'Eckermann. Pensées sur la littérature et les arts

traduites 

pour 

la 

première 

fois 

par 

M. 

J. 

N. Charles. Paris, Collection Hetzel-Jung-

Treuttel, 
(s.d.). [Gamier].
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453

454

455

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

IV.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

236

GOETHE. Faust. Préface et traduction 

par 

H. Blaze de Bury, Paris, A 

Quantin,

1880. 

[Lombaerts\.

HEINE, Henri, Lutèce. Lettres sur la vie 

politíque, 
artistique et sociale de la France

par (...). 
Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy, 1866. 

[(Gamier].

KLOPSTOCK. La Messiade 

par (...). 
Traduite 

par 
Madame de Carlowitz. Paris,

Charpentier, 1865. 

[Gamier],

LES NIEBELUNGEN. Traduction nouvelle 

par 
Emile de Lavelaye. Deuxième édi-

tion. Paris, Librairie Internationale, 1866. 

[Gamier].

SCHILLER. Oeuvres de 

(...). 
Traduction nouvelle 

par 

Ad. Regnier. I. Poésies. Paris,

Librairie Hachette, 1859.

SCHILLER. Oeuvres de 

(...). 
Traduction nouvelle 

par 

Ad. Regnier. II. Théâtre. Paris,

Librairie Hachette, 1869.

SCHILLER. Oeuvres de 

(...). 

Traduction nouvelle 

par 

Ad. Regnier. III. Théâtre.

Paris, Librairie Hachette, 1869.

SCHILLER. Oeuvres de 

(...). 
Traduction nouvelle 

par 

Ad. Regnier. IV. Théâtre.

Paris, Librairie Hachette, 1869.

SCHILLER. Oeuvres de 

(...). 
Traduction nouvelle 

par 

Ad. Regnier. V. Oeuvres his-

toriques. Paris, Librairie Hachette, 1872.

SCHILLER. Oeuvres de 
(...). 

Traduction nouvelle 

par 
Ad. Regnier. VI Oeuvres his-

toriques. Paris, Librairie Hachette, 1871.

SCHILLER. Oeuvres de 

(...). 
Traduction nouvelle 

par 
Ad. Regnier. VII. Mélanges.

Paris, Librairie Hachette, 1873.

SCHILLER. Oeuvres de 

(...). 
Traduction nouvelle 

par 

Ad. Regnier. VIII. Esthétique.

Paris, Librairie Hachette, 1873.

Schopenhauer e os filósofos alemães

HARTMANN, Edouard de. La religion de Favenir 

par (...). 
Traduit de Pallemand.

Deuxième édition revue et corrigée. Paris, Librairie Gerner Baillière et Cie, 1877.

[Gamier].

HARTMANN, Edouard de. Le darwinisme. Ce 

qu'il y 
a de vrai et de faux dans cette

théorie 

par (...). 

Traduit de l'alemand 

par 
Georges Geroult. Troisiéme édition. Paris,

Librairie Germer Baillière, 1880. 

[Livraria 
clássica de N. Abes],

HARTMANN, Edouard de. Philosophie de Pinconscient 

par (...). 
Traduite de Palie-

mand 

par 

D. Nolen. Édition revue 

par 

Pauteur. Tome 

premier, 
Phénomenologie de

Pinconscient. Paris, Librairie Germer Baillière, 1877. 

[Nicolau 
Alves],

HARTMANN, Edouard de. Philosophie da Pinconscient 

par (...). 
Traduite de Palie-

mand 

par 

D. Nolen. Édition revue 

par 

Pauteur. Tome second. Métaphysique de 1'in-

conscient. Paris, Librairie Germer Baillière, 1877. 

[Nicolau 
Alves],

HEGEL. Esthétique. Traduction française 

par 
Ch. Bernard. Tome 

premier. 

Deuxième

édition. Paris, Librarie Germer Baillière, 1875. 

[Nova 
livraria econômica 

J. 

G. de Azevedo],

HEGEL. Esthétique. Tradution française 

par 
Ch. Bernard. Tome second. Deuxième

édition. Paris, Librairie Germer Baillière, 1875. 

[Nova 
livraria econômica 

J. 

G. de Azevedo],
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470. RIBOT, The. La 

philosophie 

de Schopenhauer 

par (...). 

Librairie Germer Baillière,

1874.

471. RIBOT. The. La 

philosophie 

de Schopenhauer 

par (...). 

Huitième édition. Paris, Felix

Alcan, 1900. 
[Gamier].

472. SCHOPENHAUER, Arthur. Aphorismen zur Lebensweisheit von 

(...). 

Separatausgabe

aus 

'Parerga 

und Paralipomena'. Erstes Bándchen. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886.

473. SCHOPENHAUER, Arthur. Aphorismes sur la sagesse dans la vie 

par (...). 

Traduit

en français 

pour 

la 

première 

fois 

par J. 

A. Cantacuzêne. Paris, Librairie Germer

Baillière, 1880.

474. SCHOPENHAUER. 

(...) 

S Briefe an Becker, Frauenstàdt, Doss, Lindner und Asher;

sowie andere, bisher nicht 

gesammlte 

Briede aus den 
Jahren 

1813 bis 1860 heraus-

gageben 

von Eduard Grisebach. Leipzig, Philipp Reclam 

jun., (s. 

d.).

A Machado de Assis

Festas

J. 
C. de Abreu Rio 26.XII.96.

475. SCHOPENHAUER, Arthur. Ecrivains et style 

par (...). 

Première traduction française

avec 

préface 

et notes 

par 

Auguste Dietrich. Paris, Librairie Germer Baillière et Cie,

1905. 
[Briguiet].

476. SCHOPENHAUER, Arthur. Essai sur le libre arbitre 

par (...). 

Traduit en français

pour 

le 

première 

fois. Deuxième édition. Paris, 
Librairie 

Germer Baillière et Cie,

1880. 
[Livraria 

clássica de N. Alves\.

477. SCHOPENHAUER, Arthur. Le monde comme volonté et comme représentation.

Traduit en français 

pour 

la 

première 

fois 

par J. 

A. Cantacuzêne. Paris, Perrin,

Bucarest, Librairie Sosostechek, 
(s. 

d). 
[Lombaerts\.

478. SCHOPENHAUER. Pensées, maximes et fragments. I 
- 

Les douleurs du monde et le

mal de la vie. II 
- 

L'amour, les femmes, le mariage. III 
- 

Aphorismes sur 1'homme, la

vie, la societé, la 

politique, 

Fart, la religion. Traduit, annoté et 

précédé 

d'une 
.vie 

de

Schopenhauer 

par J. 

Bourdeau. Paris, Librairie Germer Baillière, 1880. 

[Laemmert].

479. SCHOPENHAUER, Arthur. Sur la religion 

par (...). 

Première traduction française

avec 

préface 
et notes 

par 

Auguste Dietrich. Paris, Felix Alcan, 1906. 
[Briguiet],

V. Obras 
jurídicas, 

históricas e críticas

480. BISMARCK. Fürst 

(...), 

al Redner. Vollstándige Sammlung der 
parlamentarischen

Reden Bismarcks scit dem 

Jahre 

1847 sachlich und chronologisch 

geordnet 

mit

Einleitungen und Erláuterungen vers ehen von Wilhelm Bõhm. Collection Spemann.

Erster Band. 1847-1853. Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 
(s.d.).

481. BISMARCK. Fürst 

(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Zweiter Band. 1862-1866.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 
(s.d.).

482. BISMARCK. Fürst 

(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Dritter Band. 1866-1867.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

483. BISMARCK. Fürst 

•(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Neunter Band. 1867-1870.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 
(s.d.).
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484. BISMARCK. Fürst 

(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Fünfter Band. 1870-1871.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

485. BISMARCK. Fürst 

(...), 
ais Redner. Collection Spemann. Sechster Band. 1871-1873.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

486. BISMARCK. Fürst 

(...), 
ais Redner. Collection Spemann. Siebenter Band. 1873-1875.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

487. BISMARCK. Fürst 

(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Achter Band. 1875-1877.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

488. BISMARCK. Fürst 

(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Neunter Band. 1877-1878.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

489. BISMARCK. Fürst 

(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Zehnter Band. 1879.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

490. BISMARCK, Fürst 

(...), 

ais Redner. Collection Spemann. Elfter Band. 1880-1881.

Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 

(s.d.).

491. EBERS, Georg. Eine aegyptische Kõnigtchter, historischer Roman von 

(...). 

Erster

Band. Vierte Auflage. Stuttgart, Eduard Hallberger, 1875.

492. EBERS, Georg. Eine aegyptische Kõnigtochter, historischer Roman von 

(...). 

Zweiter

Band. Vierte Auflage. Stuttgart, Eduard Hallberger, 1875.

493. EBERS, Georg. Eine aegyptische Kõnigtochter, historischer Roman von 

(...). 

Dritter

Band. Vierte Auflage. Stuttgart, Eduard Flallberger, 1875.

494. KLAAR, Alfred. Geschichte des Modernen Dramas im Umrissen von 

(...). 

Leipzig, G.

Freitag, 1883. 
\Lammert\.

VI. Varia

495. MODENWELT. Zum fünfundzwanzigjàhrigen Bestehen der 
(...). 

1865-1890. Berlin

den I. October 1890.

XII. DOMÍNIO FRANCÊS

I. Obras 
gerais

496. BRACHET, Auguste. Dictionnaire étymologique de la langue française 

par (...).

Cinquième édition. Paris, Bibliothèque d'éducation, 

(s.d.). [Garnier].

497. BRACHET, Auguste. Grammaire historique de la langue française 

par (...). 

Paris,

Bibliothèque d'éducation, 

J. 

Htzel et Cie, 

(s.d.).

498. LITTRE, E. Littérature et Histoire 

par (...). 

Paris, Librairie Académique Didier, 1875.

[Gamier].

Na 
folha 

de rosto, assinatura de Arthur de Oliveira.

499. WEISS, 

J. J. 

Essais sur 1'histoire de la littérature française 

par (...). 
Paris, Michel Lévy,

1865. 

[Gamier\.

II. Século XVI

500. MONTAIGNE, Michel de. Essais de 

(...). 

Paris, Firmin Didot, frères, fls et Cie, 1870.

501. RABELAIS. Oeuvres de 
(...). 

Édition Louis Barre. Nouvelle édition. Paris, Garnier,

(s.d.). [Gamier],
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III. Século XVII

502. BOILEAU-DESPREAUX. Oeuvres 

poétiques 

de 

(...), par 

E. Gerurcez. Paris, Librairie

Hachette, 1853.

503. DESCARTES. Oeuvres choisies de 

(...). 

Nouvelle édition. Paris, Garnier. 

(s.d.).

[Lombaerts].

504. LA BRUYÉRE. Caractères de 

(...). 

Suivis des caractères de Théophraste. Paris,

Librairie de Firmin Didot, 1869. 

[Garnier],

505. LA FONTAINE. Oeuvres complètes de 
(...). 

Tome 

premier. 

Paris, Librairie Hachette,

1873.

506. LA FONTAINE. Oeuvres complètes de 

(...). 

Tome deuxième. Paris, Librairie

Hachette, 1873.

507. LA FONTAINE. Oeuvres complètes de 

(...). 

Tome troisième. Paris, Librairie

Hachette, 1873.

508. LA ROCHEFOUCAULD, De. Reílexions, sentences et maximes morales de 
(...).

Oeuvres choisies de Vauvenergues. Nouvelle édition. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].

509. PASCAL, Blaise. Lettres écrites à un 

provincial par (...). 
Paris, Garnier, 1869.

[.Lombaerts].

510. PASCAL. Pensées de Précédées de sa vie 

par 

Madame Périer. Paris, Librairie de

Firmin Didot, frères fils et Cie, 1861. 

[Garnier],

511. RACINE, Théâtre de 
(...). 

Paris, Librairie Hachette, 1850.

Faltam as duas 

primeira páginas 
e a capa.

512. RETZ, Cardinal de. Mémoires du 

(...). 

Adréssés à Madame de Caumartin. Tome 

pre-

mier. Nouvelle édition. Paris, Charpentier et Cie, 1873. 

[Livraria J. 

G. de Azevedo],

513. RETZ, Cardinal de. Mémoires du Adréssés à Madame de Caumartin. Tome

deuxième. Nouvelle édition. Paris, Charpentier et Cie, 1873. 

[Livraria J. 
G. de Azevedo],

514. RETZ, Cardinal de. Mémoires du 

(...). 

Adréssés à Madame de Caumartin. Tome

troisième. Nouvelle édition. Paris, Charpentier et Cie, 1873. 
[Livraria J. 

G. de Azevedo],

515. RETZ, Cardinal de. Mémoires du 

(...). 

Adréssés à Madame de Caumartin. Tome

quatrième. 

Nouvelle édition. Paris, Charpentier et Cie, 1873. 

[Livraria J. 
G. de Azevedo],

IV. Século XVIII

516. BEAUMARCHAIS. Théâtre de 

(...). 

Suivi de ses 
poésies 

diverses. Paris, Garnier,

(s.d.). [Lombaerts],

518. Vide BEAUMARCHAIS.

517. CHAMFORT. Pensées, maximes, anecdotes, dialogues. Nouvelle édition. Paris,

Michel Lévy frères, Bruxelles. Cans et Cie, 

(s.d.). [Garnier],

518. CHEFS-D'OEUVRES DRAMATIQUES DU XVIIIe SIECLE. Regnard, Lesage,

Destouches, Beaumarchais, Marivaux.

Regnard. Le 

joeur. 

Le distrait. Les folies amoureuses. Le légataire universel. Dancourt.

Le chevalier à la mode. Bruyes et Palaprat. L'avocat Patelin. Lesage. Crispin, rival de son

maitre Turcaret. D'Allainval. L'école des bourgeois. Destouches. Un 

philosophe 

marié. Le

glorieux. 

Marivaux. Le legs. Les fausses confidences. Le 

jeu 

de Famour et du hasard.
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Piron. La métromanie. Gresset. Le Mechant. Favar. Les trois sultanes. Barthe. Les fausses

infidéliteés. Sedaine. Le 

philosophie 
sans le savoir. La 

gageure 

imprévue. Colk. La 

par-

tie de chasse d'Henri IV. Beaumarchais. La barbier de Séville. Le mariage de Figaro.

D'Harleville. Monsieur de Crac. Le vieux célibataire.

Paris, Laplace, Sanches et Cie, 1871 

[Lombaerts].

519. CHENIER, André. Poésies d' 

(...). 
Paris, Charpentier, 1866. 

[.Livraria 
da Casa Imperial

Fauchan e Dupont].

520. DESTOUCHES, N. N. Oeuvres de 

J. 

F. Regnard suivies des oeuvres choisies de 

(...).

Paris, Ledentu, 1836.

518. Vide DESTOUCHES.

521. DIDEROT. Oeuvres choisies de 

(...). 

Précédées de sa vie 

par 

Madame de Vandeuil.

Tome 

premier. 
Paris, Garnier, 1880. 

[Lombaerts].

522. DIDEROT. Oeuvres choisies de 

(...). 

Précédées de sa vie 

par 

Madame de Vandeuil.

Tome second. Paris, Garnier, 1880. 

\Lombaerts\.

523. FRANCE DRAMATIQUE. Théâtre français.

Le barbier de Séville. Beaumarchais. Misanthropie et repentir. 

Julie 
Molk. Le conteur.

L. Bi Picard Pinto M. Lemercier. Les étourdis. Andrieux. Marius à Minturnes. Amault. Les

héritiers. Alexandre Duval. Agamemnon. 
Nepomucène Lemercier. Les 

projets 
de mariage.

Alexandre Duval. L'abbe de 1'Epée. 

J. 
Jf. Bouilly, Bruis et Palaprat. Etienne. L'assemblé de

familier. F. Riboutte. Les deux 

gendres. 
Etienne. Les rivaux d'eux-mêmes. Pigault Lebrun.

Le médisant. Etienne. La filie d'honneur. Alexandre Duval. 

Jeanne 
d'Arc à Rouen. C. 

J.

L. dAvrigni. Marie Stuart. P. Lebrun. Le mari et 1'amant. 

J. 
C. Vial. La 

jeune 

femme

colère. C. G. Etienne. Valèrie. Scribe et Melesville. L'ecole des vieillards. Casimir Delavigne.

Le roman. De la ville de Mirmont. Le 

jeune 
mari. Mazeres. Chacun de son coté. Mazeres.

Henri III. Alexandre Dumas. Henri III et sa cour, 1760 ou une matinée de 

grand

seigneur. Alexandre de Longpré. Dominique ou le 

possédé. 
D'Epagny et Dupin, Louis XI.

Casimir Delavigne. Clotilde. Frederic Soulié et Adolphe Bossange. Bertrand et Raton. Eugène

Scribe. La 

passion 

secrète. Eugène Scribe. Une 

présentation. 
Alphonse François et K Foumier.

Don 

Juan 

dAutriche. Casimir Delavigne.

524. LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane 

par (...). 
Tome 

premier. 

Paris, Garnier,

(s.d.). [Lombaerts],

525. LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane 

par (...). 
Tome second. Paris, Garnier,

(s.d.). [Lombaerts.].

518. Vide LE SAGE.

526. MALOUET. Mémoires de 

(...). 

Publiés 

par 

son 

petit 

fils le Baron Malouet. Tome

premier. 

Deuxième édition. Paris, H. Plon et Cie, 1874. 

[Lombaerts].

526. MALOUET. Mémoires de 
(...). 

Publiés 

par 
son 

petit 
fils le Baron Malouet. Tome

second. Deuxième édition. Paris, H. Plon et Cie, 1874. 

[Lombaerts].

518. Vide MARIVAUX.

528. MONTESQUIEU. Lettres 

persanes 

suivies de Arsace et Isménie et de 

pensées

diverses 

par (...). 

Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].
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529. PREVOST, Abbé. Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier Des Grieux 

par 

1' 

(...).

Nouvelle édition. Paris, Garnier, 1877. 

[Lombaerts],

530. REGNARD, 

J. 
F. Oeuvres de Suivies des oeuvres choisies de N. Destouches.

Paris, Ledentu, 1836.

518. Vide REGNARD.

531. ROUSSEAU, 

J-J. 

Les Confessions de 

(...). 

Nouvelle édition. Paris. Garnier, 1879.

[.Lombaerts].

532. ROUSSEAU, 

J-J-. 

Petites chefs d'oeuvre de 
(...). 

Venant du Contrat social ou

príncipes 
du droit 

politique, 

discours, lettre d'Alembert, les spectacles etc. Paris,

Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts],

532. ROUSSEAU, 

J-J-. 

Emile ou de 1'Education 

par (...). 
Nouvelle édition. Paris, Garnier,

(s.d.). [Lombaerts\.

533. VOLTAIRE. Lettres choisies de 
(...). 

Par Louis Moland. Tome 

premier. 
Paris,

Garnier, 1876. 

[Lombaerts].

534. VOLTAIRE. Lettres choisies de Par Louis Moland. Tome second. Paris, Garnier,

1876. 

[Lombaerts].

535. VOLTAIRE. Romans de Suivis de ses contes en vers. Nouvelle édition. Paris,

Garnier, 
(s.d.). [Lombaerts].

536. VOLTAIRE. Romans de 
(...). 

Suivis de ses contes en vers. Nouvelle édition. Paris,

Garnier, 
(s. 

d.). 
[Lombaerts].

508. VAUVENARGUES. Reflexions, sentences et maximes morales de La Rochefoucauld.

Oeuvres choisies de 

(...). 

Nouvelle édition. Paris, Garnier, 

(s.d.) [Lombaerts].

Século XIX

537. ACKERMANN, L. Poésies. Premières 

poésies. 

Poésies 

philosophiques. Quatrième 
édi-

tion. Paris, Alphonse Lemerre, 

(s.d.). [Livraria 

clássica de jV. Alves].

538. AMPERE, 

J.-J. 

Histoire littéraire de la France sous Charlemagne et durant les Xe et

Xle siècles 

par (...) 
. Tome 

premier. 

Troisième édition. Paris, Librairie académique

Didier, 1870.

539. AMPERE, 

J.-J. 

Histoire littéraire de la France sous Charlemagne et durant les Xe et

Xle siècles 

par (...) 
. Tome deuxième. Troisième édition. Paris, Librairie académique

Didier, 1870.

540. AMPERE, 

J.-J. 
Histoire littéraire de la France sous Charlemagne et durant les Xe et

Xle siècle 

par (...) 
. Tome troisième. Troisième édition. Paris, Librairie académique

Didier, 1870.

541. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. I. Première 

partie.

Etudes de moeurs. Livre 

premier, 
Scènes de la vie 

privée. 

I. Paris, Editions Calmann

Lévy, 1891.

542. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. II. Première 

par-

tie. Etudes de moeurs. Livre 

premier. 

Scènes de la vie 

privée. 

II. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.
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543. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. III. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre 

premier. 

Scènes de la vie 

privée. 

III. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.

544. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 
(...). 

La Comédie Humaine. IV. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre 

premier. 

Scènes de la vie 
privée. 

IV. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.

545. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. V. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre deuxième. Scènes de la vie de 

province. 

I. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.

546. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. VI. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre deuxième. Scènes de la vie de 

province. 

II. Paris,

Editions Calmann Lévy, 189L

547. BALZAC, 
H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. VII. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre deuxième. Scènes de la vie de 

province. 

III. Paris,

Editions Calmann Lévy, 1891.

548. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. VIII. Première

partie. 

Etudes de moeurs. Livre troisième. Scènes de la vie 
parisienne. 

I. Paris,

Editions Calmann Lévy, 1891.

549. BALZAC, 
H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. IX. Première 

par-

tie. Etudes de moeurs. Livre troisième. Scènes de la vie 
parisienne. 

II. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.

550. BALZAC, 
H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. X. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre troisième. Scènes de la vie 

parisienne. 

III. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.

551. BALZAC, 
H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. XI. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre troisième. Scènes de la vie 

parisienne. 

IV. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.

552. BALZAC, 
H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. XII. Première 
par-

tie. Etudes de moeurs. Livre 

quatrième. 

Scènes de la vie militaire. I. Paris, Editions

Calmann Lévy, 1891.

553. BALZAC, 
H. de. Oeuvres illustrées de 

(...), 

La Comédie Humaine. XIII. Première

partie. 

Etudes de moeurs. Livre 

quatrième. 

Scènes de la vie militaire. Livre

cinquième. Scènes de la vie 

politique. 

I. Paris, Editions Calmann Lévy, 1891.

554. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 
(...). 

La Comédie Humaine. XIV. Livre

cinquième. Scènes de la vie 
politique. 

Livre sixième. Scènes de la vie de campagne.

I. Paris, Editions Calmann Lévy, 1891.

555. BALZAC H. de. Oeuvres illustrées de 
(...). 

La Comédie Humaine. XV. Deuxième

partie. 

Etudes 
philosophiques. 

Paris, Editions Calmann Lévy, 1891.

556. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 
(...). 

La Comédie Humaine. XVI. Troisième

partie. 

Etudes analytiques. I. Paris, Editions Calmann Lévy, 1891.

557. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

La Comédie Humaine. XVII. Troisième
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partie. 

Etudes analytiques. II. Paris, Editions Calmann Lévy, 1891.

558. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 
(...). 

Théâtre. XVIII. Paris, Editions Calmann

Lévy, 1891.

559. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

Les contes drolatiques. XIX. Paris,

Editions Calmann Lévy, 1891.

560. BALZAC, H. de. Oeuvres illustrées de 

(...). 

Correspondance. 1819-1850. Paris,

Editions Calmann Levy, 1891.

561. BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal 

par (...). 

Sixième édition. Paris, Calmann

Lévy, 1878. 
[Garnier],

562. CHATEAUBRIAND. Atala, René, Le dernier des Abencérages, Les Natchez.

Nouvelle édition. Paris, Garnier, 
(s.d.). \Gamier],

563. CHATEAUBRIAND. Lectures choisies de Deuxième édition. Paris, Garnier,

1896. 

[Garnier],

564. CONSTANT, Benjamin. Adolphe. Anecdote trouvée dans les 

papiers 

d'un inconnu

par (...). 
Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy frères, 1867.

565. COURIER, P. L. Oeuvres de 
(...). 

Paris, Librairie de Firmin Didot. 1863. 

[Garnier],

556. COUSIN, Victor. Du vrai, du beau et du bien 

par (...). 
Cinquième édition. Paris, Le

Didier, 1885.

Na 
folha 

de rosto lê-se Fran/ co 

Jn 
Neto. Paris 2 de Fevereiro de 1858.

Atrás da 
folha 

de rosto, um carimbo com as iniciais. I. 

J. J. 

L. M.

567. DAUDET, Alphonse. Le nabab, moeurs 

parisiennes. 

Troisième édition. Paris,

Charpentier, 1877. 
[Lombaerts],

568. DOUDAN, X. Mélanges et lettres avec une introduction 

par 

M. le Comte

d'Haussonville. Deuxième édition. Paris, Calmann Lévy, 1876. 

[Garnier],

569. DOUDAN. X. Mélanges et lettres. II. Deuxième édition. Paris, Calmann Lèvy, 1876.

[Garnier].

570. DOUDAN, X. Mélanges et lettres. III. Deuxième édition. Paris, Calmann Lévy, 1877.

[Garnier].

571. DOUDAN, X. Mélanges et lettres. IV. Deuxième édition. Paris, Calmann Lévy, 1877.

[Garnier].

572. DUMAS, Alexandre. Le demi-monde, comédie. Sixième édition. Paris, Michel Lévy,

1855. 

[Livraria popular 
de A. A. da Cruz Coutinho],

573. FEUILLET, Octave. 

Julia 

de Trécoeur 

par (...) 

Onzième édition. Paris, Michel Lévy,

1876. 

[Garnier],

574. FEUILLET, Octave. Histoire de Sibylle 
par (...). 

Nouvelle édition, Paris, Michel Lévy,

1876. 

[Garnier].

575. FLAUBERT, Gustave. Bouvard et Pécuchet. Oeuvre 
posthume. 

Paris, Charpentier,

1891. 

[Lachaud].

576. FLAUBERT, Gustave. Correspondance. Première série. 1830-1850. Paris,

Charpentier, 1887. 
[Lombaerts].

577. FLAUBERT, Gustave. Correspondance. Deuxième série. 1850-1854. Paris,
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Charpentier, 1889. 

[Lombaerts].

578. FLAUBERT, Gustave. Correspondance. Troisième série. 1854-1869. Paris,

Charpentier, 

(s.d.) [Lombaerts].

579. FLAUBERT, Gustave. Correspondance. 

Quatrième 
série. 1869-1880. Paris,

Charpentier, 

(s.d.). \Lombaerts\.

580. FLAUBERT, Gustave. La tentation de Saint Antoine. Edition défmitive. Paris,

Charpentier, 1888. 

[Lombaerts].

581. FLAUBERT, Gustave. L'education sentimentale. Histoire d'un 

jeune 
homme.

Nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1880. 

[Lombaerts].

582. FLAUBERT, Gustave. Lettres de 

(...) 

à George Sand. Troisième mille. Paris,

Charpentier, 1884. 

[Livraria 
Lachaud\.

583. FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Moeurs de 

province. 
Edition défmitive.

Paris, Charpentier, 1889. 

[Lombaerts].

584. FLAUBERT, Gustave. Salammbô. Edition défmitive. Paris, Charpentier, 1880.

[Lombaerts].

585. FLAUBERT, Gustave. Trois contes. Septième édition. Paris, Charpentier, 1885.

[Livraria 

Lachaud],

586. FRANCE, Anatole. L'anneau d'améthyste de 

(...). 

Paris, Calmann Lévy, 

(s.d.).

587. FRANCE, Anatole. L'étui de nacre. Paris, Calmann Lévy, 

(s.d.).

588. FRANCE, Anatole. Le crime de Sylvestre Bonnard, Membre de Flnstitut. Paris,

Calmann Lévy, 

(s.d.). [Gamier],

523. Vide FRANCE DRAMATIQUE.

589. GAUTIER, Théophile. Nouvelles 

poésies. 
Douzième édition revue et corrigée. Paris,

Charpentier, 1876. 

[Lombaerts],

590. GAUTIER, Théophile. Premières 

poésies. 
1830-1845. Paris, Charpentier, 1870.

[Gamier].

591. GAUTIER, Théophile. Romans et Contes. Paris, Charpentier, 1872. 

[Lombaerts],

592. GOBINEAU, Comte de. Les Pléiades 

par 

le 

(...). 
Stockholm. 

Jos. 
Müller et Cie, Paris,

E. Plon et Cie, 1874. 

[Gamier],

31.34.35. LECONTE DE LISLE.

593. LECONTE DE LISLE. Poèmes barbares. Edition défmitive revue et considérable-

ment augmentée. Paris, Alphonse Lemerre. 1872.

JVa diagonal da 

folha 
de rosto. Arthur de Oliveira.

Lê-se também:

Ao seu 

presadissimo 
Mestre e nobilissimo amigo, Machado de Assis, humildemente oferece, os

POEMES BARBARES, o discípulo admirador e servo Arthur de Oliveira.

Rio 22 de Agosto de 1878.

594. MONTEIRO TEIXEIRA, 

J. 
A. Nouveau recueil de 

poésies 
en français 

par (...),

(de 
Madère). Madeira, Funchal, 1871

A 

José 
Feliciano de Castilho Mons. Barreto Noronha de 

gage 
d'amitié de 1'auteur.
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595. MAETERLINCK, 
Maurice. Les aveugles. 

(L'intruse 

- 

Les aveugles). Troisième édi-

tion. Bruxelles, Paul Lacomblez, 1882.

596. MERIMEE, 
Prosper. Carmen. Douzième édition. Paris, Calmann Lévy, 1883. 

[.Lombaerts].

597. MERIMEE, 
Prosper. Chronique du règne de Charles IX. Nouvelle édition. Paris,

Charpentier, 

(s.d.). [Lombaerts].

598. MERIMEE, 
Prosper. Colomba 

par (...). 

Paris, Calmann Lévy, 1888. 

[Lombaerts],

599. MERIMEE, 
Prosper. Dernières nouvelles. Paris, Calmann Lévy, 1881.. 

[Lombaerts].

600. MERIMEE, 
Prosper. La double méprise 

par (...). 

Paris, Calmann Lévy, 1885.

[Lombaerts].

601. MERIMEE, 
Prosper. Lettres à une inconnue 

par (...). 

Tome 

premier. 
Onzième édi-

tion entièrement refondue. Paris, Calmann Lèvy, 1880. 

[Lombaerts].

602. MERIMEE, 
Prosper. Lettres à une inconnue 

par (...) 

Tome deuxième. Onzième édi-

tion entièrement refondue. Paris, Calmann Lévy, 1880. 

[Lombaerts].

603. MERIMEE, 
Prosper. Mosaique 

par (...). 
Paris, Calmann Lévy, 1881. 

[Lombaerts],

604. MERIMEE, 
Prosper. Théâtre de Clara Gazul. Paris, Charpentier. 1880. 

[Lombaerts],

605. MUSSET, 
Alfred de. Poésies nouvelles. 1846-1852. Nouvelle édition. Paris,

Charpentier, 1867.

606. NODIER, 
Charles. Souvenirs de 

jeunesse 
suivis de Mademoiselle de Marsan et de la

neuvaine de la chandeleur 

par (...). 

Neuvième édition. Paris, Charpentier, 

(s.d.).

[Lombaerts].

607. PAILLERON, 
Edouard. Amours et haines 

par (...). 

Paris, Calmann Lévy, 1889.

608. QUINET, 
Edgar. Oeuvres complètes de 

(...). 
La Révolution 

précédée 
de la critique de

la Révolution. Tome I. Huitième édition. Paris, Librairie Germer Baillière, 

(s.d.).

[Livraria 
contemporânea Faro e Nunes].

609. QUINET, 
Edgar. Oeuvres complètes de 

(...). 

La Révolution 

précédée 
de la critique de

la Révolution. Tome II. Huitième édition. Paris, Librairie Germer Baillière, 

(s.d.).

[Livraria 
contemporânea Faro e Nunes].

610. QUINET, 
Edgar. Oeuvres complètes de 

(...). 

La Révolution 

précédée 
de la critique de

la Révolution. Tome III. Huitième édition. Paris, Librairie Germer Baillière, 

(s.d.).

[Livraria 
contemporânea Faro e Nunes].

611. RENAN. 
Ernest. Caliban, suite de la Tempête. Drame 

philosophique. 
Troisième édi-

tion. Paris, Calmann Lévy, 1891. 

[Gamier],

612. RENAN, Ernest. Histoire des origines du Christianisme. Livre 

premier. 
Vie de 

Jesus

par (...). 

Paris, Calmann Lévy, 

(s.d). [Gamier],

613. RENAN, Ernest. Histoire des origines du Christianisme. Livre troisième. Saint Paul

par (...). 

Paris, Michel Lévy frère, 1869. 

[Gamier],

614. RENAN, Ernest. Histoire des origines do Christianisme. Livre septième. Marc Aurèle

et la fin du monde antique 

par (...). 
Paris, Calmann Lévy, 1889. 

[Gamier],

615. RENAN, Ernest. Histoire du 

peuple 
d'Israel 

par (...). 
Tome 

premier. 
Deuxième édi-

tion. Paris, Calmann Lévy, 1887. 

[Gamier],
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617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.

624.

582.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.
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RENAN, Ernest. Histoire du 

peuple 
d'Israel 

par (...). 

Tome second. Deuxième édition.

Paris, Calmann Lévy, 1887. 

[Gamier].

RENAN, Ernest. Histoire du 

peuple 
d'Israel 

par (...). 

Tome troisième. Deuxième édi-

tion. Paris, Calmann Lévy, 1887. 

[Gamier].

RENAN, Ernest. Histoire du 

peuple 

d'Israel 

par (...). 
Tome 

quatrième. 

Deuxième édi-

tion. Paris, Calmann Lévy, 1887. 

[Gamier],

RENAN, Ernest. Histoire du 

peuple 
d'Israel 

par (...). 

Tome cinquième. Deuxième édi-

tion. Paris, Calmann Lévy, 1887. 

[Gamier],

RENAN, Ernest. L'Ecclesiaste traduit de 1'hébreu avec une étude sur l'âge et le carac-

tère du livre 

par (...). 

Troisième édition. Paris, Calmann Lévy, 1891. 

[Gamier],

RENAN, Ernest. Lettres intimes. 1842-1845. Précédés de: Ma soeur Henriette 

par

(...). 

Paris, Calmann Lévy, 1891. 

[Gamier],

RENAN, Ernest. Souvenirs d'enfance et de 

jeunesse par (...). 

Vingtdeuxième édition.

Paris, Calmann Lévy, 1898. 

[Gamier],

SAND, George. Galeries de femmes de 

(...). 

Bruxelles, Haumann, 1843.

Incompleto. Pára na 

página 
152.

SAND, George. Mauprat. Paris, Michel Lévy, 1869.

FLAUBERT, Gustave. Lettres de 

(....) 
à George Sand. Troisième mille. Paris,

Charpentier, 1884. 

[Livraria 
Lachaud],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Troisième édition revue et corrigée.

Paris, Gamier, 

(s.d.). [Lombaerts],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome II. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome III. Trosième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome IV. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome V. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome VI. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Tome VII. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome VIII. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 
(s.d.). [Lombaerts].

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Tome IX. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome X. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts],

SAINTE-BEUVE, C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Tome XI. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].
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636. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Tome XII. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [„Lombaerts].

637. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 

Tome XIII. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts\.

638. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Tome XIV. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].

639. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Tome XVI. Troisième édition

revue et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.). [Lombaerts].

640. SAINTE-BEUVE. 
C.-A. Causeries du lundi 

par (...). 
Table. Troisième édition revue

et corrigée. Paris, Garnier, 

(s.d.) [Lombaerts].

641. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Portraits contemporains 

par (...). 

Tome 

premier. 
Nouvelle

édition corrigée et três augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1870. 

[Garnier],

642. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Portraits contemporains 

par (...). 

Tome II. Nouvelle édition

corrigée et três augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1870. 

[Garnier],

643. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Portraits contemporains 

par (...). 
Tome III. Nouvelle édition

corrigée et três augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1870. 

[Garnier],

644. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Portraits contemporains 

par (...). 

Tome IV. Nouvelle édition

corrigée et três augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1870. 

[Garnier].

645. SAINTE-BEUVE, 
C.-A. Portraits contemporains 

par (...). 

Tome V. Nouvelle édition

corrigée et três augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1871. 

[Garnier],

646. STAEL, Madame de. Corinne ou PItalie. Nouvelle édition. Paris, Garnier, 

(s.d.).

[Livraria 
enciclopédica Fauchon e Cia].

647. STAEL, Madame de. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institu-

tions sociales 

par (...). 

Paris, Charpentier, 1860. 

[Garnier],

648. STENDHAL. Armance. Paris, Michel Lévy, 1877. 

[Lombaerts],

649. STENDHAL. 
Correspondance inédite 

précédée 
d'une introduction. Première série.

Paris, Michel Lévy, 1855. 

[Lombaerts],

650. STENDHAL 
Correspondance inédite 

précédée 

d'une introduction. Deuxième série.

Paris, Michel Lévy, 1855. 

[Lombaerts].

651. STENDHAL, Henri Beyle. De 1'amour 

par (...). 
Seule édition complète. Paris,

Calmann Lèvy, 1876. 

[Lombaerts],

652. STENDHAL. L'abbesse de Castro, 

par (...). 
Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy,

1877. 

[Lombaerts],

653. STENDHAL. La Chartreuse de Parme 

par (...). 

Nouvelle édition entièrement revue et

corrigée. Paris, Michel Lévy, 1873. 

[Lombmts],

654. STENDHAL. Lamiel. Roman inédit. Paris, Librairie moderne, 1899. 

[Lombaerts],

655. STENDHAL. Le Rouge et le Noir 

par (...). 

Tome 

premier. 
Seule édition complète.

Entièrement revue et corrigée. Paris, Michel Lévy, 1876. 

[Lombaerts],

656. STENDHAL. Le Rouge et le Noir 

par (...). 
Tome deuxième. Seule édition complète.

Entièrement revue et corrigée. Paris, Michel Lévy, 1876. 

[Lombaerts].

657. STENDHAL. Mélanges d'art et de littérature 

par (...). 
Nouvelle édition entièrement

A BIBLIOTECA DE MACHADO DE ASSIS/ANEXOS
247



658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

673.

674.

675.

676.
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revue et considérablement augmentée. Paris, Michel Lévy, 

\Lombaerts\.

STENDHAL. Memoires d' un touriste 

par (...). 

Tome 

premier. 
Nouvelle édition revue

et augmentée d'une 

grande partie 

entièrement inédite. Paris, Michel Lévy, 1877.

[.Lombaerts].

STENDHAL. Mémoires d'un touriste 

par (...). 
Tome deuxième. Paris, Michel Lévy,

1879. 

[Lombaerts].

STENDHAL. Oeuvres 

posthumes 
de 

(...). Journal 
de Stendhal. 1801-1814. Paris,

Charpentier, 1888. 

[Lombaerts].

STENDHAL. Oeuvres 

posthumes 
de 

(...). 

Nouvelles inédites. Paris, Michel Lévy,

1855. 
[Lombaerts].

STENDHAL. Oeuvres 

posthumes 
de 

(...). 
Vie de Napoléon. Fragments. Paris, Michel

Lévy, 1877. 

[Lombaerts],

STENDHAL. Promenades dans Rome 

par (...). 
Première série. Seule édition compléte

de 

préfaces 

et de fragments entièrement inédits. Paris, Michel Lévy, 1873. 

[Lombaerts].

STENDHAL. Promenades dans Rome 

par (...). 
Deuxième série. Seule édition com-

plète 

augmentée de 

préfaces 
et de fragments entièrement inédits. Paris, Michel Lévy,

1878. 

[Lombaerts].

STENDHAL. Racine et Shakespeare. Etudes sur le Romantisme. Nouvelle édition

entièrement revue et considérablement augmentée. Paris, Michel Lévy, 1854.

[Lombaerts].

STENDHAL. Souvenirs d'égotisme. Autobiographie et lettres inédites. Paris,

Charpentier, 1892. 

[Lombaerts].

STENDHAL. Vie de Henri Brulard. Paris, Charpentier, 1890. 

[Lombaerts].

STENDHAL. Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase 

par (...). 
Nouvelle édition

entièrement revue. Paris, Michel Lévy, 1872. 

[Lombaerts],

STERNE, Daniel. Esquisses morales. Pensées, reflexions et maximes 

par (...).

Troisième édition revue et augmentée. Paris, 

J. 
Techener, 1859.

TAINE, H. De 1'idéal dans 1'art. Paris, Germer Baillière, 1867. 

[Livraria 
luso-brasileira

de A. A. Lopez do Couto],

TAINE, H. Histoire de la littérature anglaise. Tome 

premier. 

Paris, Librairie

Hachette, 1877. 

[Livraria 
classica de JV Alves],

TAINE, H. Histoire de la littérature anglaise. Tome deuxième. Paris, Librairie

Hachette, 1877. 

[Livraria 
classica de JV. Alves],

TAINE, H. Histoire de la littérature anglaise. Tome troisième. Paris, Librairie

Hachette, 1878. 

[Livraria 
classica de N. Alves],

TAINE, H. Histoire de la littérature anglaise. Tome 

quatrième. Quatrième 
édition

revue et aumentée. Paris, Librairie Hachette, 1878. 

[Livraria 
classica de JV Alves],

TAINE H. Histoire de la littérature anglaise. Tome cinquième et complémentaire.

Nouvelle édition. Paris, Librairie Hachette, 1878. 

[Livraria 
classica de JV. Alves],

TAINE, H. Les origines de la France contemporaine 

par (...). 

L'Ancien Régime.

Septième édition. Paris, Librairie Hachette, 1879 

[Garnier],
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677. TAINE, H. Les origines de la France contemporaine 

par (...). 

La Révolution. Tome I.

Septième édition. Paris, Librairie Hachette, 1878 

[Garnier],

678. TAINE, H. Nouveaux essais de critique et d'histoire 

par 

Deuxième édition.

Librairie Hachette, 1866. 

[Garnier],

679. TAINE, H. De 1'idéal dans Part. Paris, Germer Baillière, 1867. 

[Livraria 

luso-brasileira

de A. A. Lopes do Couto].

680. TAINE, H. Philosophie de Part 
par (...). 

Deuxième édition. Paris, Librairie Germer et

Baillière, 1872. 

[Garnier],

681. TAINE, H. L'idéalisme anglais. Etude sur Carlyle 

par (...). 

Paris, Librairie Germer et

Baillière, 1864. 

[Garnier].

682. TAINE, H. Sa vie et sa correspondance. Correspondance de 

jeunesse. 

Tome I. 1847-

1853. Troisième édition. Paris, Librairie Hachette, 1902. 

[Garnier],

683. TAINE, H. Sa vie et sa correspondance. La critique et la 

philosophe. 

Tome II. 1853-

1870. Paris, Librairie Hachette, 1904. 
[Gamier],

684. TAINE, H. Sa vie et sa correspondance. L'historien. Tome III. 1870-1875. Librairie

Hachette, 1905. 

[Gamier],

685. THIERS, A. Histoire de la Révolution. Tome 

premier. 

Paris, Fume 

Jouvet 
et Cie,

1866. 

[Lombaerts],

686. THIERS, A. Histoire de la Révolution. Tome second. Paris, Furne 

Jouvet 
et Cie,

1866. 

[Lombaerts],

687. THIERS, A. Histoire du Consulat. Paris, Lheureux et Cie, 1865. 

[Lombaerts],

688. THIERS, A. Histoire de PEmpire. Tome 

premier. 

Paris, Lheureux et Cie, 1865.

[Lombaerts].

689. THIERS, A. Histoire de PEmpire. Tome deuxième. Paris, Lheureux et Cie, 1866.

[Lombaerts].

690. THIERS, A. Histoire de PEmpire. Tome troisième. Paris, Lheureux et Cie, 1867.

[Lombaerts].

691. THIERS, A. Histoire de PEmpire. Tome 

quatrième. 

Paris, Lheureux et Cie, 1867.

[Lombaerts].

692. THIERS, A. Atlas de 1'Histoire du Consulat et de PEmpire dréssé et dessiné sous la

direction de 
(...). 

Paris, Lheureux, 1866. 

[Lombaerts],

693. VICTOR HUGO. Hernani. Paris, 
J. 

Hetzel, 

(s.d.). [Garnier],

694. VICTOR HUGO. La Légénde des Siècles. Première série. Paris, Librairie Hachette,

1875. 

[Gamier].

695. VICTOR HUGO. La Légénde des Siècles. Nouvelle série. Tome I. Paris, Calmann

Lévy, 1877.

696. VICTOR HUGO. Le Légende des Siècles. Nouvelle série. Tome II. Paris, Calmann

Lévy, 1877.

697. VICTOR HUGO. Les Contemplations. Autrefois. 1830-1843. Paris, Librairie

Hachette, 1872. 

[Gamier],
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698. VICTOR HUGO. Les Contemplations. Aujourd'hui. 1843-1856. Paris, Librairie

Hachette, 1872. 

[Garnier].

699. VICTOR HUGO. Les Orientales, Les feuilles d'automne, Les chants du crépuscule.

Paris, Librairie Hachette, 1875. 

[Garnier],

700. VICTOR HUGO. Odes et ballades. Nouvelle édition. Paris, Librairie Hachette,

1873. 

[Garnier],

701. VINOT, Gustave. Poèmes et fantasies. 1867-1873. Paris, Librairie des bibliophiles,

1873. 

\Gamier\.

VI. Tradução em 
português 

de obras francesas

702. LA FONTAINE. Fábulas de 

(...). 

Ilustradas 

por 

Gustave Doré. Tomo I. Lisboa,

David Corazzi, Rio de 

Janeiro, José 
de Mello, 1886.

Ao Exmo Sr Machado de testemunha de muita consideração de 

José 

de Mello, 27.6.88.

703. LA. FONTAINE. Fábulas de 

(...). 

Ilustradas 

por 

Gustave Doré. Tomo II. Lisboa,

David Corazzi, Rio de 
Janeiro, José 

de Mello, 1886.

VII. Em torno do domínio francês

704. BARINE, Arvède. Les 

grands 
écrivains français. Alfred de Musset. Paris, Librairie

Hachette, 1893. 

[Gamier],

705. MIGNET. M. Rivalité de François ler et de Charles-Quint, 

par (...). 
Tome I. Paris,

Librairie Académique Didier, 1875. 

[Garnier],

706. MIGNET, M. Rivalité de François ler et de Charles-Quint, 

par (...). 

Tome II. Paris,

Librairie Académique Didier, 1875. 

[Garnier],

707. ROCQUAIN, Félix. L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. 1715-1789. Paris, E.

Plon et Cie, 1878 

[Livraria 
escolastica TV". Alves d'Oliveira],

708. ROSEBERY, Lord. Napoleon, the last 

phase, 
by 

(...) 
London, Arthur L. Humpreys,

1900.

A Machado de Assis lembrança de uma 

passagem 
em Londres. Nov 1900. Graça Aranha.

VIII. Anuários, congressos e revistas

709. ANNUAIRE DE LA PRESSE FRANÇAISE ET DU MONDE POLITIQUE. Paris,

Henri Avenel, 1893.

710. ANNUAIRE DE LA PRESSE FRANÇAISE ET DU MONDE POLITIQUE. Paris,

Henri Avenel, 1893. 

[Segundo 
exemplai],

711. CONGRES INTERNATIONAL DES AMERICANISTES. Compte rendu de la 

pre-

mière session. Nancy, 1875. Tome 

premier. 
Nancy, G. Crepin Leblon, Paris,

Malsonneuve, 1875. 

[Gamier].

712. CONGRES INTERNATIONAL DES AMERICANISTES. Compte rendu de la 

pre-

mière session. Nancy 1875. Tome second. Nancy, G. Crepin Leblon, Paris,

Maisonneuve, 1875. 

[Garnier].

713. REVUE DES DEUX MONDES. Tome 

quatrième. 
Paris, 1852.

IX. Varia

714. BURGGRAEVE, Dr. La survaillance maternelle ou hygiène thérapeutique de la 

pre-

mière enfancé d'après la méthode dosimétrique. Gand, Chez 1'auteur, 1887.
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715. LALLEMAND, Charles. Tunis et ses environs. Paris, Maison 

Quantin, 

1890.

716. GOGOL, Nikolas W. Altvãterische Leute und andere Erzáhlungen von 
(...). 

Gogol

Deutsch von 

Julius 

Meixner. Collection Spemann. Stuttgart, Verlag von W. Spemann,

(s.d.).

717. PETOEFI, Alexandre 

par 

Charles Louis Chassin. Le 

poète 

de la Révolution hon-

groise. 

Bruxelles A. Lacroix, Van Meenen et Cie, Paris, Pagnerre, 1860. 

[Garnier].

Assinatura de Arthur de Oliveira.

718. SIENKIENWICZ, H. Sans dogme. Traduit du 

polonais par 

le Comte A. Wodzinski.

Paris, Calmann Lévy, 1895.

A 1'éminent écrivain brésilien Machado de Assis. Humble souvenir de Bronislaw Rymkiewicz¦ Rio de

Janeiro, 
avril 1900.
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O Projeto Resgate na Biblioteca Nacional

Esther Caldas Bertoletti 
(páginas 

159 a 168)

Anexo I

Termo de compromisso 
que 

entre si celebram os ministérios da Cultura, da 
Justiça, 

do Meio

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e o da Ciência e Tecnologia, bem como

os secretários estaduais de Cultura, abaixo-assinados, dentro do marco comemorativo do V

Centenário do Descobrimento do Brasil.

Os ministérios da 
Cultura, 

da 
Justiça, 

do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da

Amazônia Legal e o da Ciência e Tecnologia, bem como os secretários estaduais de Cultura,

que 

assinam o 

presente 

instrumento,

considerando 
que 

a 22 de abril do ano 2000, o Brasil comemorará os 500 anos do seu

descobrimento;

considerando ser indispensável criar um 

projeto 

de memória histórica, de âmbito nacional

e internacional;

considerando a necessidade de resgatar a documentação colonial relativa ao Brasil, exis-

tente no exterior;

considerando a conveniência de retomar o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos

Brasileiros, hoje 

gerenciado pela 

Biblioteca Nacional;

considerando a importância de ampliar os conhecimentos históricos de maneira a forta-

lecer os vínculos da nacionalidade;

considerando a conveniência de descentralizar e democratizar o acesso à documentação

histórica existente no Brasil e no exterior;

manifestam o compromisso de:

criar o Projeto Memória Histórica, de âmbito nacional e internacional, com o apoio

dos ministérios interessados, bem como dos secretários de Cultura dos estados, 
que

venham a subscrever este compromisso.

O Projeto Memória Histórica divide-se em três 

programas principais:

a retomada do Plano Nacional de Periódicos Brasileiros, criado 

pela 

Portaria de 26 de outu-

bro de 1982, 

pela 

Secretaria de Cultura, do então Ministério da Educação e Cultura, dando

continuidade à 

programação 

e digitalização em CD-ROMs dos microfilmes 
já 

realizados 

pela

Biblioteca Nacional;

dar 

prosseguimento 

ao Projeto 

"Barão 

do Rio Branco" de Microfilmagem da Documen-

tação Colonial existente no exterior;

reunir 

em um trabalho sistêmico, nacional, a microfilmagem e informatização dos docu-

mentos de caráter histórico da memória dos estados.

O 

presente 

instrumento, 
que 

traduz fielmente os entendimentos mantidos 

pelos 

signatários,

é subscrito na expectativa de 
que 

as ações dele decorrentes apresentem resultados concretos em

beneficio do País e da nacionalidade.

Porto Seguro, 22 de abril de 1996.
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Seguem-se as assinaturas dos ministros Francisco Corrêa Weffort 

(Cultura), 

Nelson Azevedo

Jobim (Justiça), 
Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho 

(Meio 

Ambiente), 

José 

Israel Vargas

(Ciência 
e Tecnologia) e dos secretários de Estado da Cultura de Sergipe, Alagoas, Brasília,

Espírito Santo, entre outros.

Anexo II

Verbetes-resumos 

que 

estão sendo elaborados no Arquivo Histórico Ultramarino/Lisboa

relativos aos documentos avulsos não catalogados anteriormente 

por 

Eduardo de Castro e

Almeida, ainda sem a numeração da cota definitiva, 

que 

é dada no final da reorganização de

todas as caixas. Verbetes-resumos 

produzidos pelo pesquisador 

César Augusto Ornellas Ramos

no âmbito do Projeto Resgate. No final será feita uma revisão 

geral 

em todos os verbetes 

(esti-

mativa de mais de trinta mil). Exemplos:

1751, 

Janeiro, 
12 

- 

Lisboa

AVISO do Ministro e Secretário de Estado dos negócios da Marinha e Domínios Ultrama-

rinos, Diogo de Mendonça Corte Real ao Presidente do Conselho Ultramarino, Marquês de

Penalva 

(D. 
Estevão de Menezes), encaminhando requerimento do bacharel 

João 
Alves Simões,

solicitando atribuição de ordenado e de ajuda de custo, destinados à função de Intendente do

Ouro da Casa da Moeda do Rio de 

Janeiro, 
cargo 

para 
o 

qual 

havia sido nomeado.

Anexo: requerimento

AHU 

- 

RIO DE 

JANEIRO, 
Cx. 51, doe. 05

AHU_ACL_CU_, Cx., D.

1753, 

Julho, 
07 

- 

Rio de 

Janeiro

CARTA do Procurador da Coroa no Rio de 

Janeiro, 
desembargador Manoel da Fonseca

Brandão, ao Rei de Portugal, D.José I, informando sobre o recurso 

jurídico 

feito 

pelos padres

Antônio Nunes e Francisco Ferreira, da Irmandade de N. Sra. do Rosário dos 

pretos 

da cidade

do Rio de 

Janeiro, 

contra o vigário-geral do Bispado, contestando a 

prisão 
dos mesmos, bem

como apresentando dúvidas sobre os 

procedimentos 
a adotar em casos semelhantes, com a

intenção de criar 
jurisprudência.

AHU 

- 

RIO DE 

JANEIRO, 
Cx. 54, doe. 01

AHU_ACL_CU_, Cx. 
, 

D.
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1754, Janeiro, 05 

- 

Rio de 
Janeiro

CARTA do Governador Interino do Rio de 
Janeiro 

e Minas Gerais, 
José 

Antônio Freire

de Andrade, ao Ministro e Secretário de Estado dos negócios da Marinha e Domínios Ultra-

marinos, Diogo de Mendonça Corte Real, informando a respeito do bom andamento dos tra-

balhos das casas de fundição, mencionando 

que 

a arrecadação dos 

quintos 

seria elevada,

estando 
já 

em 65 arrobas, bem como assinalando 

que 

o contrabando de ouro havia diminuído,

apesar do número insuficiente de dragões 
para 

o 

patrulhamento 

das minas e da região dos dia-

mantes.

AHU 

- 

RIO DE 

JANEIRO, 

Cx. 55, doe. 04

AHU ACL CU_, Cx., D.

1755, Janeiro, 01 

- 

Lisboa

CARTA dos capitães dos navios da frota do Rio de 
Janeiro, 

Francisco 
João 

Ballate, 

José

Gonçalves Pena, Dionisio da Silva, ao Rei de Portugal, D. 
José 

I, solicitando a mercê da ordem

para que 

fosse cobrado o frete do sal equivalente a 

qualquer gênero, 

informando 

que 

o con-

tratador do sal, Antônio Martins Torres, havia 

pretendido 
embarcar sal além dos carregamentos

habituais 
previstos 

em contrato, ocupando espaço de mercadorias mais rentáveis, resultando em

graves prejuízos.

Anexo: requerimentos, aviso, carta e 

parecer.

AHU 

- 

Rio de 
Janeiro, 

Cx. 57, doe. 02

AHU_ACL_CU_, Cx., D.

[Ant. 

a 1756, 
Janeiro, 

08] 
- 

Rio de 

Janeiro

REQUERIMENTO do 
provedor 

e irmãos da Mesa da Santa Casa de Misericórdia da

cidade do Rio de 
Janeiro, 

ao Rei de Portugal, D. 

José 

I, solicitando a 

prorrogação 

da mercê

do dízimo sobre frangos, ovos, 
galinhas, 

cabritos e leitões, 

pelo período 

de seis anos, de forma

a serem 
garantidos 

recursos mínimos 

para 

o serviço caridoso da referida instituição, responsável

pelo 

atendimento não apenas de um 
grande 

número de 
pobres 

e enfermos da cidade do Rio

de 
Janeiro, 

mas também das tripulações das esquadras e frotas, em virtude da carência de esta-

belecimentos hospitalares na região.

Anexos: bilhete, consulta, 

provisão 

e 

parecer.

AHU 

- 

Rio de 
Janeiro, 

Cx. 59, doe. 01

AHU_ACL_CU_, Cx. . D.
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[Ant. 

a 1756, 

Janeiro, 

08 

] 

- 

Rio de 

Janeiro

REQUERIMENTO do 

padre procurador geral 

da Província do Carmo do Rio de 

Janeiro

ao Rei de Portugal, D.José I, solicitando a mercê da 

provisão 

isentando os carmelitas do 

paga-

mento de direitos sobre os 

gêneros 

remetidos de Portugal, 

para 

as Alfândegas do Rio de 
Janeiro

e da Vila de Santos 

- 

SP, 
para 

a manutenção dos conventos da referida Ordem, conforme

prática 
consagrada em outras localidades do Brasil.

Anexo: requerimentos, 

provisões (cópias), 

ofício e carta.

AHU 

- 

Rio de 
Janeiro, 

Cx. 58, doe. 36

AHU ACL_CU_, Cx., D.

1764, 

Julho, 

10 

- 

Rio de 
Janeiro

OFÍCIO do Vice-Rei do Estado do Brasil, Conde da Cunha 
(D. 

Antônio Alvares da

Cunha), ao Ministro e Secretário de Estado dos negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos,

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando sobre as 

grandes 

dificuldades 

para 

efetuar

o recrutamento de tropas 

para 

a 

guarnição 

da cidade do Rio de 

Janeiro 

e de suas fortificações,

em virtude dos muitos 

privilégios 

concedidos aos habitantes da terra, com destaque 
para 

os

moedeiros, solicitando 

providências para 

a averiguação do funcionamento da Casa da Moeda

do Rio de 
Janeiro, 

sobretudo após denúncias de 

gastos 

excessivos feitos 

pelo 

tesoureiro da

mesma, Alexandre de Faria e Silva.

Anexos: relações, minutas, 

provisões (cópias) 
e ofícios 

(cópias) 

— 

(doe. 

10).

AHU 

- 

RIO DE 

JANEIRO, 

Cx. 78, doe. 04

AHU_ACL_CU_, Cx., D.

[Ant. 

a 1765, Março, 02] 

- 

Rio de 
Janeiro

REQUERIMENTO do 
juiz 

e ouvidor da Alfândega do Rio de 

Janeiro, 

Antônio Martins

Brito, ao Rei de Portugal, D 

José 

I, solicitando a confirmação de sua carta de aforamento, con-

cedida 

pelo 

Senado da Câmara da mesma cidade, em 26 de março de 1763, de 

"terras 

sitas

no Catete, na estrada 

que 

vai 
para 

Botafogo, 

pelo 

caminho 

que 

vai 

para 

as Laranjeiras".

Anexos: carta de aforamento 

(traslado) 

e bilhete.

AHU 

- 

RIO DE 

JANEIRO, 

Cx. 81, doe. 01

AHU_ACL_CU_, Cx., D.

i

O PROJETO RESGATE NA BIBLIOTECA NACIONAL/A NEXOS 255



1765, Novembro, 03 

- 

Rio de 
Janeiro

OFÍCIO do Vice-Rei do Estado do Brasil, Conde da Cunha 
(D. 

Antônio Alvares da

Cunha) ao Ministro e Secretário de Estado dos negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos,

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, tecendo comentários sobre a vasta extensão territorial

da América Portuguesa, bem como sobre suas riquezas naturais, ressaltando 
que 

a mesma era

a colônia mais importante 

para 
o império ultramarino 

português, 

recomendando 

por 

isso os

devidos cuidados 
para 

a fortificação do litoral e das fronteiras, além de solicitar o envio de

tropas treinadas e armamentos, em virtude da existência de uma esquadra castelhana no Rio

da Prata, registrando 
que 

dispunha de 

poucos 

meios materiais e humanos 

para 

organizar a

defesa contra os inimigos.

AHU 

- 

RIO DE 
JANEIRO, 

Cx. 83, doe. 01

AHU_ACL_CU_, Cx., D.

1766, Agosto, 03 

- 

Rio de 
Janeiro

OFÍCIO do Vice-Rei do Estado do Brasil, Conde da Cunha 
[D. 

Antônio Alvares da

Cunha] ao Ministro e Secretário de Estado dos negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos,

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando 

que 

não 

poderia permitir 

o envio de car-

regamentos de tapinhoá 
para 

a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba forrar seus navios,

alegando 
que 

as reservas da referida madeira na capitania do Rio de 
Janeiro 

eram cada vez

mais escassas, em virtude do desmatamento desordenado e da 

proliferação 

do capoeiro, solici-

tando a salvaguarda da mesma 

para 

o uso no arsenal de Marinha, 

pelo 

fato do tapinhoá ser a

única madeira resistente ao ataque do busano 

[ 
espécie de verme 

], própria para 

a construção

naval, bem como 

que 

não 

poderia 

libertar o negociante da Praça do Rio de 
Janeiro, 

Manoel

Barbosa dos Santos, conforme ordenado em 04 de abril de 1766, 

preso 

sob a acusação de con-

trabando e extravio dos Reais direitos, até a apuração detalhada das denúncias feitas contra o

mesmo.

Anexos: ofício e relação:

AHU 

- 

RIO DE 

JANEIRO, 

Cx. 86, doe. 03

AHU_ACL_CU_, Cx, D.
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500 Anos de Brasil na Biblioteca Nacional

Paulo Roberto Pereira 
(páginas 

193 a 197)

E o seguinte o sumário do evento 500 Anos de Brasil na Biblioteca Nacional, organizado em módu-

los, com os nomes dos componentes do Colégio de Consultores:

Brasil dos viajantes

Viajantes do século XVI

Paulo Roberto Pereira

Viagens e história natural dos séculos XVII e XVIII

Ronald Raminelli

Viajantes e naturalistas do século XIX

Lorelai Kury

O Brasil visto 

pelos 

artistas viajantes oitocentistas

Vera Beatriz Siqueira

Viajantes estrangeiros no século XX

Guillermo Giucci

Beatriz 

Jaguaribe

Karl Erik Schollhammer

A Igreja no Brasil Colonial

A Companhia de 

Jesus

Luiz Felipe Baêta Neves

Maria Cristina Gioseffi

Irmandades e ordens religiosas

Riolando Azzi

A Inquisição e o cristão-novo

Ronaldo Vainfas

A 
presença 

estrangeira no Brasil Colonial

A França Antártica, a França Equinocial e os corsários franceses do século XVIII

Paulo Knauss

Brasil e Espanha: do descobrimento ao 

governo 

dos Felipes, rumo às novas fronteiras sul-

americanas

Roseli Santaella Stella

O Brasil holandês

Heloísa Meireles Gesteira

A transição: de colônia à corte

D. 

João 
VI no Brasil

Ismênia de Lima Martins
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A documentação 
política, 

1808 a 1840: a Independência 

(1808-1822), 
o Primeiro Reinado 

(1822-

1831), o 
período 

regencial 

(1831-1840)

José 

Murilo de Carvalho

Lúcia Maria Bastos P. das Neves

Marcello B asile

Da Real Biblioteca à Biblioteca Nacional

Ana Virgínia Pinheiro

O Brasil Imperial de D. Pedro II e o século XIX

Lília Moritz Schwarcz

O negro no Brasil escravista

Mariza de Carvalho Soares

A Primeira República

Américo Freire

Lincoln Penna

Modernização da arte e cultura na Primeira República

Beatriz Resende

A Era Vargas: dos anos 1930 aos anos 1950

Maria Celina DAraujo

Brasil Contemporâneo

Os anosJK

Marieta de Moraes Ferreira

Cláudia Mesquita

Dos anos de chumbo à 

globalização

Carlos Fico

Rebelião, secessão, revolução: das inconfidências aos 
golpes 

de Estado

Afonso Carlos Marques dos Santos

A mulher na sociedade brasileira

Mary dei Priore

A tipografia, o livro, o 
jornal, 

a revista, a charge

Cybelle de Ipanema
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A construção 
da imagem do 

país

A cartografia: 
a constituição do 

país 

como território

Max 

Justo 
Guedes

Do nascimento da fotografia ao livro fotográfico: um retrato da formação do Brasil

Joaquim 
Marçal Ferreira de Andrade

Késiah Pinheiro Viana

Letras 
e artes no Brasil

A 

poesia

Alexei Bueno

Ficção 
em 

prosa

Ivo Barbieri

Dau Bastos

Marcus Vinícius Nogueira Soares

Os explicadores do Brasil

Sérgio Paulo Rouanet

A historiografia da História do Brasil

Arno Wehling

A música clássica no Brasil

Vasco Mariz

A ciência no Brasil

Ronaldo Rogério de Freitas Mourão

A 
paixão 

do brasileiro

A música 

popular

Ricardo Cravo Albin

A imagem do carnaval brasileiro: do entrudo aos nossos dias

Fred Góes

O Brasil do futebol: a 

produção 

de milhões de reis em um século de 

paixão

Simoni Lahud Guedes

Olhares sobre o Rio de Janeiro

Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha
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De Machadinho a Brás Cubas Augusto Meyer

(páginas 
18 a 29)

1- 
V. Herman Melville, The Tragedy of Mind. Cambridge: Harvard University Press, 1945, 

p. 
83.

2. Machado 
de Assis 

(Estudo 
critico e biográfico•), Rio de 

Janeiro: José 
Olympio, 1955, 

p. 

141 e 163.

3. V. 
Augusto Meyer, Machado de Assis, Rio de 

Janeiro: 
Organização Simões, 1952, 

p. 

103.

Referência a uma crônica de Machado de Assis intitulada: 

"O 

autor de si mesmo".

4. V. 
ob. cit., 

p. 
200: 

"Não 

é só o 
Quincas 

Borba 

que 

vai sair do Brás Cubas. Muitos dos seus

contos, dos seus melhores contos, estão, em embrião, nesse livro 

que 

é a chave da sua

obra".

5. V. 
Lúcia Miguel Pereira, ob. cit., 

p. 

192, nota: 

"Frase 

que 

me foi repetida 

pela 

Viúva

Mário de Alencar".

6. Sobre 
a 

primeira 

versão de Brás Cubas, na Revista Brasileira, em cotejo com a 

primeira

versão em volume, v. Eugênio Gomes, Espelho contra espelho. São Paulo: Ipê, 1948.

7. O 
soneto saiu emendado em volume. Cf.: 

"Viu 

uma cousa estranha/ Uma figura má".

8. V. Augusto Meyer, A sombra da estante, Rio de 

Janeiro: José 

Olympio, 1947, 

p. 

79.

9. Cf. Stendhal, Sterne, Xavier de Maistre, Moisés e o Pentateuco, Hamlet e o seu

solilóquio, alusão a Chateaubriand, alusão ao enigma de Edipo, o Brás Cubas histórico,

Cavour e Bismarck, Suetônio e os Doze Césares, Cláudio, Sêneca, Tito, Lucrécia e os

Borgias, Messalina, Gregorovius, a dieta 

germânica, 

a batalha de Salamina, a confissão

de Augsburgo, Cromwell e uma sugestão de Pascal, Corneille, Ezequias, Bufifon, a Suma

Teológica, o cavalo de Aquiles e a asna de Balaão, a tenda de Abraão, Natureza ou

Pandora, 

Jó, 

os Hebreus do cativeiro, os devassos de Cômodo, Tebas de cem 

portas,

Tertuliano etc.

10. V. ob. cit., New York: Harcourt, Brace, 1927.

11. V. Machado de Assis, Algumas notas sobre o humour. 2.a ed., P. da Academia Brasileira de

Letras, 1924, 

p. 

87.

12. V. Messages, l.a série. Gallimard, 1926, 

p. 

78 e seguintes.; e T. S. Eliot, Selected Essays,

1917-1932. New York: Harcourt, Brace, 1932, 

p. 

3-11.

13. Fausto, v. 7003-7004: 

"Afinal, 

acabamos dependendo das criaturas 

que 

fizemos".

14. V. Victor Brombert, Stendhal et la voie oblique, Paris: Presses Universitaires de France,

1954, 

p. 

150.

"Gazeta 

de Hollanda": o desconhecido versiprosa de Machado de Assis Cláudio Murilo Leal

(páginas 

30 a 41)

1. Machado de Assis. 

"Gazeta 

de Hollanda." In: Crônicas. Rio de 

Janeiro: 

W. M. 

Jackson,

1953, 

p. 
281-467.

2. J. Galante de Souza. Fontes 

para 

o estudo de Machado de Assis. Rio de 
Janeiro: 

Ministério da

Educação e Cultura/Instituto Nacional do Livro, 1958.

3. Lúcia Granja. 

"Crônica 

e 

política". 

In: Machado de Assis, escritor em 
formação. 

São Paulo:

Mercado das Letras, 2000, 
p. 

36-42.

XOTAS E BIBLIOGRAFIAS 261



4. Maria Lígia Guidin. 

"Entre 

Aires e as cartas do escritor: a velhice revelada". In: Armário

de vidro. São Paulo: Nova Alexandria, 
2000.

5. Ana Luíza Andrade. Transportes 

pelo 
olhar de Machado de Assis: 

passagens 
entre o livro e o 

jornal.

Chapecó: Grifos, 1999.

6. John Gledson 

(Org.) 
Machado de Assis, confrade de versos. São Paulo: Minden, 1998.

7. Maria Helena Werbeck. 

"Cartas 

não são 

para 

rasgar: a força criadora nas formas da

intimidade". In: O homem encadernado. Rio de 

Janeiro: 
EdUERJ, 1996, 2231-7.

8. Machado de Assis. Outras relíquias. Rio de 

Janeiro: 
Garnier, 1910.

9. Carlos Drummond de Andrade. Versiprosa: crônica da vida cotidiana e de algumas miragens. Rio

de 

Janeiro: José 
Olympio, 1967.

10. Raimundo Magalhães 

Jr. 

"Um 

versejador saudosista". In: Vida e obra de Machado de Assis.

Rio de 
Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1981, 4 v., 

p. 
102-19.

11. Enylton de Sá Rego. Calundu e a 

panacéia: 
Machado de Assis, a sátira menipãa e a tradição

luciânica. Rio de 

Janeiro: 
Forense Universitária, 1989.

12. José Guilherme Merquior. De Anchieta a Euclides: breve história da 

poesia 
brasikira. 2. ed. Rio

de 
Janeiro: José 

Olympio, 1979, 

p. 

150-87.

13. Dirce Cortes Riedel. Metáfora, o espelho de Machado de Assis. Rio de 

Janeiro: 
Francisco

Alves. 1974.

14. Sônia Brayner. 

"As 

metamorfoses machadianas". In: Labirinto do espaço romanesco. Rio de

Janeiro: 
Civilização Brasileira/MEC, 1979, 

p. 

51-118.

15. Antônio Cândido. 

"'A 

dialética da malandragem". Prefácio a Memórias de um sargento de

milícias. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 1978.

16. Idem, 

p. 

324.

17. Otácvio Brandão. O niilista Machado de Assis. Rio de 

Janeiro: 
Simões, 1958.

18. Sílvio Romero. Machado de Assis. São Paulo: Unicamp, 1992, 

p. 
122.

Leituras femininas 
(e 

não-leituras masculinas) em 

"Capítulo 

dos chapéus" 

John 
Gledson

(páginas 
42 a 55)

1. José Galante de Souza. Bibliografia de Machado de Assis. Rio de 

Janeiro: 
Instituto Nacional

do Livro, 1955, 

p. 

562-63 e 

p. 
583-85.

2. É verdade 

que 
estes autores, todos mais novos 

que 

Machado, começaram suas carreiras

de contistas no início dos anos 1880: mas em certo sentido 

pode-se 
dizer 

que 
o escritor

brasileiro 

"recomeçava" 

a sua, tão radicais as mudanças, estilísticas e de conteúdo, na

sua obra. O excelente livro de Valerie Shaw, The Short Story: a Criticai Introduction

(Londres/Nova 
York: Longman, 1983) dá mais detalhes sobre este momento de

mudança.

3. O 

primeiro 
exemplo desse tipo de história consta de Papéis avulsos: 

"D. 

Benedita". É o

estudo de um 

"tipo" 
- 

a mulher volúvel 

- 

e neste sentido se assemelha bastante às narra-

tivas 

que 
se seguiram, mas também tem um argumento subjacente 

que 

trata da crise

política 
da época da Guerra do Paraguai. 

Que 
eu saiba, nenhum dos contos 

posteriores

sobre mulheres tem esta dimensão. Ver Machado de Assis, Contos: uma antologia 

(ed.: John



Gledson; São Paulo: Companhia das Letras, 1998), vol. 1, 

p. 
33, e o artigo fascinante de

Maria Lídia L. Maretti, 

"ISTO 

Acaba/ 
(Uma 

leitura do conto 

'D. 

Benedita: um retrato'

de Machado de Assis)" 

(Remate 
de Males, n. 14, 1994, 

p. 

111-28).

4. E 
um argumento exposto na minha introdução a Contos: uma antologia, vol. 1, 

p. 

47-49.

5. José 
Galante de Souza. Bibliografia de Machado de Assis, 

p. 
529-30; os textos 

podem 

ser encon-

trados na Obra completa 
(Rio 

de 
Janeiro: 

Aguilar, 1962), vol. 3, 

p. 

304-305 e 

p. 

1003-1004.

6. As 
referências aos contos machadianos remetem a Contos: uma antologia.

7. Este 
argumento está exposto em detalhe no meu livro Machado de Assis: impostura e realismo

(São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991).

8. Em 

"Cherchez 

la femme", Machado dá a entender 

que 

essas mulheres são a maioria:

"A 

grande 
massa ignorante, inerte e virtuosa, mas sem impulsos, e em caso de desam-

paro, 
sem iniciativa nem experiência" 

(p. 

1.004). Outros casos flagrantes são Maria

Benedita, em 
Quincas 

Borba; Clara, em 

"Trina 

e una" 
("capaz 

de 

gastar 

duas horas numa

loja, 

quatro 

num canapé, vinte numa cama com o 

pensamento 

em coisa nenhuma", v. 2,

p. 

173); e Conceição, em 

"Missa 

do 
galo". 

Os dois últimos exemplos talvez indiquem

uma certa dificuldade 
que 

Machado 

pode 

ter tido com este assunto. A última frase de

"Missa 

do 
galo" ("Ouvi 

mais tarde 

que 
casara com o escrevente 

juramentado 

do

marido", v. 2, 

p. 

393) desfaz 
por 

completo a noção de uma Conceição estúpida e 

passiva

que 
o narrador tem. 

Já 

"Trina 

e una" é um conto 
que, 

se tenho razão, não satisfaz artis-

ricamente, 

pela própria 

monotonia e 

passividade, 
desta vez real, da mulher. Pode ser 

por

isso 

que 

Machado não o republicou em nenhuma coletânea.

9- A teoria de 
que 

"o 

chapéu é a integração do homem" 

(v. 
2, 

p. 

95), 

por 

exemplo,

assemelha-se bastante ao 

"sentido 

filosófico" 

que 

Carlyle, citado em 

"O 

empréstimo" 
(v. 

1,

p. 
382), descobriu nos coletes.

10. Suspeito 

que 

O 
pirata, que 

não é um dos romances mais famosos de Scott, entra na lista

por 

causa do título e do tema do 

"proscrito" 

tão caro aos românticos, 

que 

Machado sati-

riza noutros lugares. Um bom exemplo é a crônica de 12 de abril de 1888, da série

Bons dias! Ver Machado de Assis, Bons diasl 
(São 

Paulo: Hucitec/Unicamp, 1989),

p. 

40-44.

11. Os seguintes ensaios de Marlyse Meyer foram inspiração essencial 

para 

este ensaio:

"Machado 

de Assis lê Saint-Clair das Ilhas" 

(in: 

As mil 
faces 

de um herói-canalha e outros

ensaios. Rio de 

Janeiro: 

UFRJ, 1998, 

p. 

31-107); 

"Mulheres 

romancistas inglesas do século

XVIII e romance brasileiro" e 

"Estações" 

(in: 

Caminhos do imaginário no Brasil. São Paulo:

Edusp, 1993, 

p. 

47-72 e 

p. 

73-107).

12. A Grande encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, 

par 

une société de savants

et de 

gens 

de lettres foi, segundo verbete da Encycloptedia Britannica CD 

(1995), 

"considerada 

a

mais importante enciclopédia francesa do século XIX, e é ainda valiosa 

para quem

pesquisa 

História, biografias e Literatura francesa e européia e assuntos da Idade Média

e do Renascimento. Essa Grande encyclopédie tinha artigos assinados de autoridades reco-

nhecidas, bibliografias excelentes e muitos verbetes sobre assuntos menores". Agradeço

esta informação a Frederico Dentello, tradutor deste ensaio.
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13. Dictionaiy of National Biography, v. 22, 
p. 

504-505.

14. A resenha intitula-se 

"Histoire 

d'un amour chrétien" e encontra-se no volume 62 da

Recue des Deux Mondes, 1866, 

p. 

937-976. É interessante citar um trechinho da resenha 

-

Émile Montégut foi um dos editores da famosa 
(e 

conservadora) revista. 

"Ce 

livre raconte

un roman vrai, ou ne manque aucun des sentimens exaltes ou délicats 
que 

les esprits trop 
positifs 

ont

1'habitude de bannir de la réalité et le renvoyer dédaigneusement au domaine de la chimère. A une époque

ou la littérature d'imagination s'ingénie à introduire dans ses 
fictions 

le 

plus qu'elle peut 

de 
plate 

réalité,

il est vraiment doux de rencontrer dans une histoire réelle tout le charme 
poétique qu'on 

a coutume de

demander aux 
fictions." ("Este 

livro conta um romance verdadeiro, em 
que 

não falta nenhum

dos sentimentos exaltados ou delicados 
que 

os espíritos demasiado 
positivos 

costumam

banir da realidade e mandar desdenhosamente ao domínio da 

quimera. 

Numa época em

que 

a literatura imaginativa se esforça 
para 

introduzir nas suas ficções a maior 

quantidade

possível 

de realidade chã, é muito agradável encontrar numa história real todo o charme

poético que 

costumamos 
pedir 

às ficções.")

15. O verbete da Grande encyclopédie nos informa, 
porém, que 

naquele ano Augustus Craven

publicou 

um retrato do Príncipe Alberto, defunto marido da rainha e a 

quem, 

como se

sabe, ela devotava um culto um tanto obsessivo. Parece inevitável concluir 
que 

este foi o

motivo da visita, mais do 
que 

a fama da escritora 

- 

católica, afinal, o 

que 

não seria bem

visto 
pela 

rainha.

16. Por meio de http://www.chapitre.com, outra recomendação do 
professor 

Walter Costa.

17. A edição 
que 

tenho é a undécima, de 1877: 

gostaria 

de 

pensar que 

foi essa mesma 
que

Mariana manuseou, 
já que, para 

lê-la onze vezes até abril de 1879, data em 
que 

se situa

o conto, seria 
preciso 

ter comprado o exemplar 
pelo 

menos dois anos antes! Está em dois

volumes, de 298 e 278 
páginas, 

mas a letra é 

grande 

e as 

páginas 

relativamente 
peque-

nas. Daria talvez um romance moderno de duzentas ou 250 
páginas. 

As referências são

a essa edição.

18. Veja capítulos 68 e 161 de 
Quincas 

Borba.

19. Aqui, copiado do meu exemplar do Récit, está a lista dos livros da autora. Entre 

parênte-

ses está o número de edições 
publicadas 

até 1920; os romances também são indicados. A

ordem é a do livro, 
que 

suponho ser cronológica. Récit d'une sosur 
(52); 

Lady Georgiana

Fullerton 
(sa 

vie et ses ceuvres) 
(12); 

Smr Natalie Narischkine 
(14); 

Réminiscences: souvenirs dAngkterre

et d'Italie 
(6); 

Une année de méditations 
(1); 

Ame Séverin 
(romance, 

27); Éliane 
(romance, 

15);

Fleurange 
(romance, 

35); Le mot de l'énigme 
(romance, 

20); L: Valbriant 
(romance, 

15); Adelaide

Capece Minutolo 
(9); 

Lajeunesse de Fanny Kemble 
(1); 

Le Comte de Montalembert 
(2); 

Deux incidents

de la 
question 

catholique en Angleterre 
(1); 

Le travail d'une âme 
(4); 

Le 

père 

Damien 
(5).

20. No capítulo 10, 

que 

conta a cerimônia do casamento, o diadema de diamantes funciona

como uma espécie de símbolo da união em si. É 

grandioso 

e brilhante, mas também um

peso 

difícil de carregar, como reconhece o 
próprio 

marido: 

"Puis, 

quelle folie, poursuwit-il, 

de

cacher ces cheveux d'or et d'accabler cefrontjeune et charmant de ces lourdes 
pierreries!" ("Aliás, que

loucura, continuou ele, esconder esses cabelos dourados e fazer vergar essa fronte 
jovem

e encantadora com essas 
pedrarias pesadas!"). 

No capítulo 43, 

já perto 

do fim do
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romance, 

quando 

Gina se 

junta 

a Lorenzo 
pouco 

antes de sua morte, ele 

pede perdão 

e

lembra a cena do casamento da seguinte maneira: 

"Aussi, 

laisse-moi 
faire, 

et 

je 

te 

promets que

le 

jour 
viendra ou 

je placerai 

sur ton 
front 

un diadème 

plus 

brillant encore 
que 

celui 

que 

tu 
portais

naguere. / 

Je fis 
un vif mouvement, etj'allais exprimer la répulsion 

que 

m'inspirait cette 
perspective.

Mais 

je 
m'arretai' 

("Também, 

deixa-me, e te 

prometo que 

o dia virá em 

que 

hei de colo-

car um diadema ainda mais brilhante 
que 

esse 
que 

levavas há tempos. / Fiz um 
gesto

brusco, e ia exprimir a repulsa 

que 

me causava esta 

perspectiva. 

Controlei-me 
porém").

21. O 
tipo de 

paródia 

criativa 
que 

vou abordar aqui é uma chave da ficção machadiana.

Mais de uma vez, Machado se apropria de livros 

"menos 

bons" ou mais ingênuos, mas

que 
lhe interessavam 

por 

alguma razão, e os recicla, descobrindo novas 

potencialidades.

É o caso de Alencar, analisado 
por 

Roberto Schwarz em Um mestre na 

periferia 

do capitalismo

(São 
Paulo: Duas Cidades, 1990, 

p. 

74-76). Outro caso um tanto diferente são as três

peças 
francesas, duas famosas e uma esquecidíssima 

- 

mas 

que pode 

ter sido a mais

importante 

para 

Machado 

- 

utilizadas em 

"Singular 

ocorrência". Veja 
João 

Roberto

Faria, 

"Singular 

ocorrência teatral" 
(Revista 

USP, n. 10, 

junho-agosto 

1991, 

p. 

161-66).

E um assunto de 
grande 

envergadura, e aqui só há espaço 

para 

mencioná-lo.

22. Clarice Lispector. 

"A 

imitação da rosa". In: Laços de 
família. 

Rio de 
Janeiro: José

Olympio, 1979, 

p. 

35-58, 
p. 

37.

23. Aqui está a versão do final do conto 

publicada 

em A Estação, tirada da edição crítica de

Histórias sem data, da Comissão Machado de Assis 

(Rio 
de 

Janeiro: 

Civilização Brasileira,

1975). 

"Capítulo 

dos chapéus" foi 

publicado 

em três 

partes, 

em 15 de agosto, 31 de

agosto e 15 de setembro de 1883. Machado mudou o nome do marido, de Henrique

para 

Conrado, entre as duas versões.

"Enfim, 

parou 

um bonde; apeou-se o marido; rangeu a 

porta 

de ferro do 

jardim.

Mariana foi à vidraça, e espiou. Henrique entrava lentamente, olhando 

para 

a direita e a

esquerda, com o chapéu na cabeça, o famoso chapéu da manhã 
que 

nunca de nuncas

pareceu 

à mulher tão natural. Realmente, 

que 

mania a dela exigir 
que 

ele deixasse um

chapéu 
que 

lhe ficava tão bem; Mariana reconheceu 

que qualquer 

outro era desarmo-

nico. Tão 

gracioso! 

E ainda 

que 

não fosse o mais 

próprio, 

era o de longos anos; era o

que quadrava 

à fisionomia do marido... Em todo caso, outro 
qualquer 

dar-lhe-ia a

impressão do vaso trocado, ou a de uma lauda de Voltaire entre as folhas da Moreninha

ou de Ivanhoe... Henrique entrou 
por 

uma 
porta 

lateral. Mariana recebeu-o nos braços.

Então, 

passou? perguntou 

ele, enfim, cingindo-lhe a cintura.

Não, 

não compre outro."

Como se vê, na versão final, decerto mais engraçada 
(e 

cuja essência 

já 

está na referên-

cia à lauda de Voltaire), Mariana não só aceita a mesmice; ela faz uma opção 
positiva

pela 

monotonia.
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A biblioteca de Machado de Assis 
Jean-Michel 

Massa

(páginas 

60 a 65)

1. Em francês, a expressão designa a festa em 
que 

cada um consome apenas o 
que 

tiver

levado. 
[NT]

Sobre 
gestos, 

equívocos e uma carta Silviano Santiago

(páginas 

68 a 79)

1. Edições escolares de Os Lusíadas 
(1578) 

tinham 
por 

hábito suprimir a descrição do corpo

de Vênus, no canto II, e das ninfas 
que povoam 

a Ilha dos Amores, no canto IX do

poema 

épico.

2. A Enciclopédia Mirador Internacional, no verbete CAMINHA, Pero Vaz de, faz o seguinte

comen- tário: 

"Referem-se 

tais trechos omitidos 
particular 

e sistematicamente 
às

descrições da nudez das indígenas da terra recém-descoberta, 
pormenores, 

aliás, em 
que

Pero Vaz de Caminha se mostrou bastante 
pródigo".

3. Pero Vaz de Caminha e a 

primeira 

narrativa do Descobrimento do Brasil. Lisboa, 1902.

4. Vocabulário da Carta de Pero Vaz de Caminha. Rio de 
Janeiro: 

Ministério da Educação e

Cultura, 1964.

5. Estaremos nos valendo da versão moderna do texto estabelecida 
por 

Leonardo Arroyo.

A carta de Pero Vaz de Caminha. São Paulo: Melhoramentos, 1971.

6. Conciliação e reforma no Brasil. Rio de 
Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1965, 
p. 

27-28.

7. 0 abolicionismo. Petrópolis: Editora Vozes, 1988, 
p. 

88.

8. Visão do 
paraíso (os 

motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil). São Paulo: Editora

Nacional, 1969, 
p. 

XXII.

9. Sermões. Rio de 
Janeiro: 

Agir, 1972.

10. Os donos do 
poder. 

Porto Alegre: Globo, 1975, v. 1, 

p. 

121.

Padre Antônio Vieira, S.J., autor & editor Luiz Felipe Baêta Neves

(páginas 

80 a 86)

1. Margarida Viana Mendes. A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Editorial Caminho, 1989.

Tereza Margarida da Silva e Orta, a 
primeira 

romancista do Brasil Ceila Ferreira Sagné

(páginas 

87 a 96)

1. O convento das Trinas do Mocambo está localizado na rua das Trinas, 49, em Santos,

Lisboa, Portugal. Em 1948, foi classificado como imóvel de interesse 
público, 

mas o 

pré-

dio teve a arquitetura alterada e não abriga mais o convento e sim uma repartição do

governo. 

Não há 

qualquer 

referência a Teresa Margarida da Silva e Orta nas 

placas que

adornam o exterior do edifício.

2. Sobre a 

possível 

origem 
judaica 

dos avós maternos de Pedro 
Jansen, 

ver Arquivo

Nacional da Torre do Tombo 

- 

Habilitações da Ordem de Cristo 

- 

letra P., Pedro

Jansen 

Moller von Praet, maço 11 

- 

n. 126.

3. Algumas das cartas de Alexandre de Gusmão foram 
publicadas 

recentemente 
(1981) pela
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Imprensa Nacional/Casa da Moeda, Lisboa, com introdução e atualização de texto de

Andrée Rocha.

4. Para 
o conceito de estrangeirado, ver o verbete do mesmo nome em SerrãO, 

Joel (dir.),

Dicionário de história de Portugal. Porto: Figueirinhas, s.d.

5. Conforme 
o 

"pode 

correr" impresso no exemplar da edição de 1752, 

pertencente 

à

Biblioteca Nacional de Lisboa.

6. Licença do Santo Ofício 
publicada 

no exemplar da Biblioteca Nacional de Lisboa.

Tal censura ocupa três 
páginas 

e meia não numeradas de Máximas de virtude e 
formosura.

As Licenças só aparecem na edição de 1752 de Máximas de virtude e 
formosura.

Conforme Rubens Borba de Moraes, a censura, em Portugal, era exercida 

pelo 

Santo

Ofício, 

pelo 
Ordinário e 

pelo 

Paço: 

"Esses 

três 

'poderes' 

agiam independentemente, cada

um com suas regras e 

princípios. 

O Santo Ofício e o Ordinário defendendo a Igreja, o

Desembargo do Paço, o 
poder 

civil. 
[...] 

A 

publicação 
de todo impresso dependia 

por-

tanto de três licenças, uma de cada 

'poder'. 

Os tipógrafos costumavam imprimir ao 

pé

da 

página 

de rosto, 

para 

dar ciência de 

que 

a 

publicação 

tinha obtido as três censuras,

as 

palavras: 

'Com 

todas as licenças necessárias'. Esse sistema vigorou até 1768, 

quando

Pombal resolveu, 

pela 

lei de 5 de abril desse ano, unificar o sistema das três licenças

criando uma repartição do Estado encarregada da censura: a Real Mesa Censória." 
(In:

Rubens Borba de Moraes. Livros e bibliotecas no Brasil colonial. Rio de 
Janeiro: 

Livros

Técnicos e Científicos, 1979, 

p. 

51).

7. Segunda licença 

publicada 

no exemplar 

pertencente 
à Biblioteca Nacional de Lisboa.

Ocupa três 

páginas 

não numeradas do exemplar citado.

Sobre observações detalhadas acerca das licenças, ver: Maria de Santa Cruz. Crítica e con-

fluência 
em Aventuras de Diófanes. Dissertação de doutoramento em Literatura Brasileira

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

8. Na segunda 

página 

não numerada da Licença escrita 
por 

frei 

José 
Gualter de Lamatide.

9. Na terceira 

página 

não numerada da Licença do Ordinário, redigida 

por 

Manuel

Monteiro.

10. Teresa Margarida da Silva e Orta. Obra reunida. Rio de 

Janeiro: 

Graphia, 1993, 

p. 
201.

11. Na 

primeira página 

não numerada da Licença do Paço do exemplar 

pertencente 

à

Biblioteca Nacional de Lisboa.

12. Manuel de Aguir e Silva. Teoria da literatura. Coimbra: Almedina, 1982, 

p. 
642.

13. Sobre os muitos intertextos de Máximas de virtude e 
formosura, 

ler: Maria de Santa Cruz,

Crítica e confluência em Aventuras de Diófanes. Dissertação de doutoramento em Literatura

Brasileira, apresentada à Universidade de Lisboa em 1990.

14. Dorotéia Engrássia Tavareda Dalmira. Máximas de virtude e 
formosura 

com 
que 

Diófanes,

Climenéia e Hemirena, 

príncipes 
de Tebas, venceram os mais apertados lances da desgraça. Lisboa:

Tipografia de Miguel Manescal da Costa, 1752, 4a. 

página 

não numerada do 

prólogo.

15. Dorotéia Engrássia Tavareda Dalmira. Máximas de virtude e 
formosura 

com 

que 

Diófanes,

Climenéia e Hemirena, 

príncipes 

de Tebas, venceram os mais apertados lances da desgraça. Lisboa:

Tipografia de Miguel Manescal da Costa, 1752, 

p. 

381.
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16. Rubens Borba de Moraes. Bibliografia brasileira do 
período 

colonial. São Paulo: IEB, 1969, 

p. 

XI.

17. Há 

quem 

veja 
(por 

exemplo: a 

professora 

doutora Maria de Santa Cruz em Crítica e con-

Jluência 

em Aventuras de Diófanes. Dissertação de doutoramento em Literatura Brasileira,

apresentada à Universidade de Lisboa. 1990) em Máximas de virtude e 
formosura 

ou Aventuras

de Diófanes um trabalho conjunto entre Teresa Margarida da Silva e Orta e Alexandre de

Gusmão.

Notas sobre a correspondência do bibliotecário de Dom João VI 

Jean 
Mareei Carvalho França

(páginas 

97 a 102)

1. Outras visões do Rio de 

Janeiro 

colonial 
(1582-1808), p. 

260-261.

2. Viagem 
pitoresca 

através do Brasil, 

p. 
200.

3. "Cartas de Luís 

Joaquim 

dos Santos Marrocos, escritas do Rio de 

Janeiro 

à sua família

em Lisboa, de 1811 a 1821." In: Anais da Biblioteca Nacional, n. 56, Rio de 
Janeiro, 

1839.

4. Carta de 23 de fevereiro de 1816.

5. Carta de 21 de 

julho 

de 1811.

6. Carta de 24 de outubro de 1811.

7. Carta de 27 de fevereiro de 1812.

Bibliografia:

DENIS, Ferdinand. Brasil. Trad. de 
João 

Etienne Filho e Malta Lima. Belo Horizonte:

Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980.

EDMUNDO, Luís. A corte de d. 
João 

no Rio de 
Janeiro. 

Rio de 
Janeiro: 

Conquista, 1957, 3 v.

FRANÇA, 
Jean 

Mareei Carvalho. Literatura e sociedade no Rio de 

Janeiro 

oitocentista. Lisboa:

Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1999.

. Outras visões do Rio de 
Janeiro 

colonial 
(1582-1808). 

Antologia de textos. Rio de 
Janeiro: José

Olympio Editora, 2000.

LIMA, Oliveira. D. 
João 

VI no Brasil. Rio de 
Janeiro: 

Topbooks, 3a ed., 1996.

LUCCOCK, 
John. 

Notas sobre o Rio de 

Janeiro 

e 
partes 

meridionais do Brasil. Trad. de Milton da

Silva Rodrigues. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São

Paulo, 1975.

RUGENDAS, 
João 

Maurício. Viagem 
pitoresca 

através do Brasil. Trad. de Sérgio Milliet. Belo

Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 8a ed., 1979.

SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Cultura e sociedade no Rio de 

Jandro 

oitocentista 
(1808-1821). 

São

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977.

. 
Vida 

privada 

e 
quotidiano 

no Brasil na época de d. Maria I e d. 

João 

VI. Lisboa: Estampa,

1993.

SPIX, 
Johann 

Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Phillipp von. Viagem 

pelo 

Brasil. Trad.

de Lúcia Furquim Lahmeyer. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 4a ed., 1981, v. 1.
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A Biblioteca Nacional; um convite à leitura Tania Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira

(páginas 
103 a 107)

1. Antonio 
de Moraes Silva. Dicionário de Língua Portuguesa. Ed. em fac-símile 

(1813). 
Rio de

Janeiro: 
Litografia Fluminense, 1922.

2. Biblioteca 
Nacional, a 

partir 
daqui BN. Estatuto da Real Biblioteca mandada ordenar 

por 
sua

Majestade. Rio de 
Janeiro: 

Tipografia Régia.

3. BN. Estatuto da Real Biblioteca mandada ordenar 

por 

sua Majestade. Rio de 
Janeiro: 

Tipografia

Régia.

4. Ver 
também Rubens Borba de Moraes, Livros e bibliotecas no Brasil colonial. Rio de 

Janeiro:

Livros Técnicos e Científicos; São Paulo: Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do

Estado de São Paulo, 1979.

5. Cf. 
Almanaque Laemmeft, Rio de 

Janeiro, 
1893.

6. BN. S. Manuscritos. Catálogo de Leitores. Empréstimos de Livros, 1855-1856.

7. BN. 
S. Manuscritos. Catálogo de Leitores. Abertura do livro de registro 

por 

Camillo de

Monserrat.

8. Idem. Ibidem. Catálogo de leitores de 1853-1854.

9. Idem. Ibidem. Catálogo de leitores, 1853-1854.

10. Idem. Ibidem. Catálogo de Leitores, mesmo 

período.

11. BN. S. Manuscritos. Catálogo de leitores. Para os registros do Livro de 1854-1855.

12. Idem. Ibidem. 1854-1855.

13. BN. S. Obras Raras. Benjamim Franklim de Ramiz Galvão. Relatório do Bibliotecário da

Biblioteca Nacional. Rio de 
Janeiro: 

Tipografia Nacional, 1876.

14. Idem. Ibidem, 

p. 
2.

15. Idem. Ibidem, 

p. 
2-3.

16. Idem. Ibidem, 

p. 
2-3.

17. Idem. Ibidem, 

p. 
2-3.

Uma arte sem 
juízo! 

Denise Espírito Santo

(páginas 
108 a 121)

1. José 

Joaquim 
de Campos Leão 

Qorpo-Santo (1829-1883) 
nasceu em Triunfo e 

passou

boa 

parte 
de sua vida entre Alegrete e Porto Alegre. Exerceu as atividades de 

professor,

comerciante, vereador e 

por 

fim escritor, tornando-se, a 

partir 
de 1877, tipógrafo e edi-

tor de si mesmo, 

publicando 
nesse 

¦ 
mesmo ano a coleção intitulada Enciclopédia ou seis

meses de uma enfermidade.

2. No texto original 

*'Uétrangeté 

conferee aux objets les 
plus 

communs, 

pour 
les 

faire 
échapper à l'expérience,

deoient ainsi la caractéristique d'un 
projet poétique 

visant à 
faire 

de 1'inexpérirrmtable k nouveau 

'lieu 

commun',

la nowelk expérience de l'humanitéGiorgio Agamben. Enfance et Histoire. Paris, Payot, 

p. 

54

3. Em uma série de artigos assinados 

por 

Roque Calage 

para 
a imprensa 

gaúcha 
durante a

visita de Guilherme de Almeida à cidade, foi lembrada a figura do 

Qorpo-Santo, 
como

"precursor" 

do futurismo 

que 
o 

poeta paulista 
defendia como uma bandeira dos artistas

da Semana de 22. Nestes artigos, fica clara a oposição do crítico em relação às experiên-

NOTAS E BIBLIOGRAFIAS
269



cias coletivas do 
grupo paulista 

e também às invenções classificadas como 

"de 

uma

mente enferma" do escarnecido 
Qorpo-Santo.

4. Ver Darcy Damasceno, Vilancicos seiscentistas. Rio de 
Janeiro, 

Divisão de Publicações e

Divulgação, 1970.

5. Darcy Damasceno, Vilancicos seiscentistas. Op. cit.

6. A expressão foi cunhada 

pelo 

crítico Antonio Cândido em ensaio intitulado 

"A 

poesia

pantagruélica". 

In: O discurso e a cidade, São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1993.

7. Flora Sussekind; Rachel Valença. O Sapateiro Silva. Rio de 

Janeiro, 

Fundação Casa de

Rui Barbosa, 1983.

8. Este 
poema 

de 
Qorpo-Santo 

e os demais 

poderão 

ser encontrados no volume Poemas,

organização de Denise Espírito Santo. Rio de 
Janeiro, 

Contra Capa Editora, 2000, 
p. 

204

9. Darcy Damasceno, Vilancicos seiscentistas. Op. cit.

10. Ver Peter Burcke. Cultura 
popular 

na Idade Moderna. São Paulo: Cia. das Letras, 1989.

11. Ver Giorgio Agamben. Enfance et Histoire. Paris, Payot, 1979, 

primeira 

edição.

12. Giorgio Agamben. Enfance et Histoire. Op. cit., 

p. 
28.

13. Citado 
por 

Lothar Hessel e Georges Raeders. O teatro no Brasil, da colônia à regência. Porto

Alegre: Ed. URGS, 1974

14. Ib., 
p. 

68.

15. Idem, 

p. 

69. Em meados de 1880, 
Qorpo-Santo 

se referiria a esse escritor 

que 

teimava

em recusar as suas contribuições 
jornalísticas.

16. Idem, 

p. 

70-71.

17. Idem, 

p. 

150

18. Ver Athos Damasceno. Pako, salão e 
picadáro 

em Porto Alegre. Porto Alegre: Editora Globo, s/d.

19. Ver Athos Damasceno.0 Teatro São Pedro. Porto Alegre: Dep. Ass. Cultural, 1975, 

p. 

8.

20. Esta e as demais 
passagens 

da obra teatral de 
Qorpo-Santo 

encontram-se 
publicadas 

no

volume Teatro Completo. Estabelecimento do texto Guilhermino César. Rio de 

Janeiro:

MEC / SE AC /Funarte/SNT, 1980.

21. Este 

poema 

de Augusto dos Anjos assim como os demais encontram-se 

publicados 

no

volume Eu e outras 

poesias. 

Organização de Alexei Bueno. Rio de 

Janeiro: 

Lacerda

Editores, 1999.

22. QORPO-SANTO, Poemas. Op. cit., 
p. 

35.

A escrita do testemunho em Memórias do cárcere Alfredo Bosi

(páginas 

122 a 135)

1. Este e os dois textos seguintes foram apresentados na mesa-redonda Graciliano Ramos:

memória e história, realizada no anfiteatro do Departamento de História da FFLCH-USP,

em 22 de outubro de 1992. A sessão, organizada 
pelo 

Instituto de Estudos Avançados e

pelo 

Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, contou com a 

participação 

dos 
professores

Alfredo Bosi, Boris Schnaiderman, 
Jacob 

Gorender e 
Jorge 

Coli, e a coordenação do

professor 

Zenir Campos Reis.

2. Cito apenas alguns marcos iniciais da fortuna crítica de Graciliano: Otto Maria
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Carpeaux, Origens e 

fins (Casa 
do Estudante do Brasil, 1943); Álvaro Lins, 

Jornal 

de Crítica,

6a série 

(José 
Olympio, 1951); Antonio Cândido, Ficção e confissão 

(José 

Olympio, 1956);

Rolando Morei Pinto, Graciliano Ramos, autor e ator 
(Faculdade 

de Filosofia de Assis, 1962);

Antonio Cândido, Tese e antítese 

(Cia. 
Ed. Nacional, 1964); Rui Mourão, Estruturas 

(Ed.

Tendência, 1969).

Quem tem medo d3 tecnologia? Heloísa Buarque de Hollanda

(páginas 
140 a 145)

1. Michel Foucault. 

"Espaço 

e 

poder 

- 

Entrevista a Paulo Rabinov". In: Revista do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional, n. 23, 1994, 

p. 
139-145.

2. Fredric 

Jameson. 

"Periodizando 

os anos 60". In: Heloísa Buarque de Hollanda 

(org.).

Pós-modemismo e 

política. 

Rio de 

Janeiro: 
Rocco, 1989.

Livrarias do Rio de Janeiro Plínio Doyle

(páginas 
150 a 157)

1. A época do escritor, a livraria chamava-se Garnier.

2. A livraria não existe mais.

O Projeto Resgate na Biblioteca Nacional Esther Caldas Bertoletti

(página 
159 a 172)

1. Esther Caldas Bertoletti. 

"Documentos 

históricos: 

preservação 
e acesso. Responsabilidade

de todos" 

(Discurso 
de 

posse). 

Separata da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,

a. 158, n. 397,1998, 

p. 

1.051-1.069.

2. Esther Caldas Bertoletti. 

"Microfilmagem 

e memória nacional". In: Papéis avulsos, n. 12.

Brasília/Rio de 

Janeiro: 
Ministério da Cultura/Fundação Casa de Rui Barbosa, 1994, 32 

p.

3. Esther Caldas Bertoletti. 

"Brasil 

Colônia: 300 anos de história em documentos organiza-

dos e acessíveis". In: Revista Oceanos 

- 

A 

formação 
territorial do Brasil, n. 40, out./dez., 1999.

Lisboa: Comissão Nacional 

para 

as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

4. Veja-se neste sentido a iniciativa de dois 

grandes jornalistas 
e 

pesquisadores 
da história

da imprensa: Alberto Dines, com a reedição fac-similar dos volumes do Correio Braziliense,

pela 

editora do IMESP/SP, e 
José 

Marques de Melo em suas 

páginas 
de relembranças

já 

com a marca dos duzentos anos da imprensa 

(1808-2008) 
na revista Imprensa, bem

como as 

primeiras 

reflexões de Cybelle de Ipanema 

(.Revista 
do IHGB, n. 402, 

p. 
213)

sobre os 190 anos da introdução da imprensa no Brasil e o empenho do Instituto

Histórico e Geográfico Brasileiro 

que, 
em 1908, realizou trabalho invulgar na comemo-

ração do centenário da imprensa no Brasil. Agora, em torno das 

próximas 
comemo-

rações 

que 

visam comemorar o bicentenário, começam a se reunir 

pessoas 

e instituições

para 
definirem a melhor maneira de se festejar os duzenptos anos da imprensa no Brasil,

e 

que 
conta também com. o apoio da Unesco através da sua Cátedra Comunicação.

5. José Honório Rodrigues. A 

pesquisa 
histórica no Brasil. 3a ed. Brasília/São Paulo:

Companhia Editora Nacional/INL/MEC, 1978.
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6. Revista Pesquisa, n. 57/set. 2000 e n. 58/out. 2000. São Paulo: Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo.

7. Carlos Drummond de Andrade. 

"A 

memória nacional em microfilme". 
Jornal 

do Brasil,

Caderno B, 

p. 

5, 8 fev. 1979.

8. Esther Caldas Bertoletti. 

"Brasil-Portugal - 

Um mar oceano de documentos". In: Brasil e

Portugal: 500 anos de enlaces e desenlaces. Revista Convergência lusíada, n. 17 

(número 

especial),

p. 

102-129. Rio de 

Janeiro: 

Real Gabinete Português de Leitura, 2000.

9. Falar do Laboratório de Microfilmagem da Biblioteca Nacional é dizer da excelência do

trabalho ali realizado, liderando de forma segura e dinâmica as instituições culturais na

área da microfilmagem. A 

quantidade 

de microfilmes, tanto de coleções de 
periódicos

como de obras raras e de manuscritos, é sem nenhuma dúvida a maior do Brasil e tem

sido o orgulho de todos 
que 

trabalharam e trabalham naquele espaço sagrado de 
preser-

vação de memória. Trabalho silencioso e continuo, 
que 

tem merecido a confiança da

maioria das empresas 
jornalísticas, que 

confiam às mãos de cuidadosas 
preparadoras 

e

atentos operadores o cuidado de 
preservar 

as suas coleções 
para 

além do suporte 
papel 

e

de instituições 
públicas que, por 

força de 

projetos 

como o Projeto Reencontro, tiveram

os seus 
preciosos 

manuscritos microfilmados na Biblioteca Nacional, como o Arquivo

Histórico do Itamaraty. Continua, hoje como ontem, a apoiar todos os laboratórios de

microfilmagem de arquivos e bibliotecas interessados em aprimorar suas técnicas de

microfilmagem, 
na aplicação de novas normas e no indispensável controle de 

qualidade

arquivística do rolo 

produzido. 

Seus técnicos, auxiliares e bibliotecários devem ser 
para-

benizados 
pois 

é nesse laboratório 
que 

os rolos de microfilmes trazidos de Lisboa, 
por

determinação do Ministro da Cultura, estarão 
preservados 

e disponíveis 
para 

duplicação,

para 

toda e 
qualquer pessoa 

física ou 
jurídica 

interessada na nossa história colonial.

10. José 
Jobson 

de Andrade Arruda 
(coord.). 

Documentos manuscritos avulsos da Capitania de São

Paulo. Catálogo I 
(1644-1830). 

Bauru/São Paulo: Edusc/FAPESP/IMESP, 2000, 340 
p., 

il.

11. O resultado concreto dos trabalhos do Projeto Resgate 

pode 

ser facilmente verificado

pelos 

nove catálogos 
já 

editados 
por 

diversas instituições 
que 

mantêm 

parcerias 

com o

Ministério da Cultura, notadamente as universidades, e 
pelos 

mais 

quatro que já 

estão

gjYi 
gráfica 

e outros nove 
que 

estão sendo 
preparados, 

alem dos Guias das 
fontes 

holandesas,

espanholas, 
francesas 

e italianas, cuja 
publicação 

está 
programada para 

2001. Em dezembro

de 2000 a 

posição 

com relação à microfilmagem em Lisboa tinha atingido um total de

1.650 rolos de 35 mm, sendo 1.418 rolos de documentação avulsa e 232 rolos de docu-

mentação em códices, além de 1.200 cromos 
produzidos 

a 

partir 

da documentação

iconográfica e cartográfica. Cópias de todos os rolos 
já 

se encontram na Biblioteca

Nacional e estão sendo, 
pouco 

a 

pouco, 

disponibilizadas nos estados, através dos

Arquivos Públicos e do Arquivo Nacional. Em 2001 será iniciada, em Lisboa, a microfil-

magem da documentação das Capitanias do Pará 
(cerca 

de 180 rolos) e de Pernambuco

(cerca 

de trezentos rolos). A 

partir 

dos microfilmes e tendo em vista uma maior

dinamização da 
pesquisa, 

foram 
produzidos 

CD-ROMs, distribuídos 
pelo 

Projeto Resgate

no âmbito das universidades e centros de 
pesquisa 

dos estados. Observa-se 
que 

os CD-
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ROMs, 

pela 

sua curta durabilidade, estão sendo apresentados apenas como facilitadores

e aceleradores da 

pesquisa, 
sendo o microfilme o elemento 

principal 

de 

preservação 

da

informação, visto durar 

por 

um 

período 
de 

pelo 

menos mais duzentos anos.

Veja-se, neste sentido, o texto 
publicado 

na Revista do Real Gabinete Português de Leitura, 

já

citado.

Direito autoral na era da internet Henrique Gandelman

(páginas 

178 a 183)

1. Rio de 

Janeiro: 

Editora 34, 1993, 

p. 

7.

2. Rio de 

Janeiro: 

Editora Campus, 1997.

3. Nova York: Basic Books, s.d., 

p. 

124 e seguintes.

4. Edição de outubro dé 2000.

5. Em 16 de novembro de 2000, 
p. 

13.

6. Revue Internationale du Droit d'Auteur/RIDA, n. 132, 

p. 

3 e seguintes.

O lugar do livro Francês Albernaz

(páginas 
185 a 192)

1. Romancista brasileiro Autran Dourado, cuja obra completa está sendo lançada 

pela 

edi-

tora Rocco 

(NT).

2. A Biblioteca Nacional 

possui 

dois exemplares de um total de 

pelo 

menos sessenta

remanescentes de chamada Bíblia de Mogúncia, impressa em 1462 

por 

Fust e Schoeffer

na cidade 

que 

lhe empresta o nome, obra 

que, 
sendo a 

primeira 

expressamente 

publi-

cada em dois volumes e em 

que 

aparece a marca do impressor, também é conhecida

como Bíblia de 48 linhas, 

para 

diferenciá-la de outra Bíblia do mesmo editor, em duas

colunas de 46 linhas 

por página; 

tampouco deve ser confundida com a 

pioneira 

Bíblia de

Gutenberg, o 

que 

costuma acontecer 

por 

ter ocorrido a invenção da imprensa naquela

mesma cidade alemã, cerca de 12 anos antes 

(NT).

3. Dâmocles: cortesão de Dionísio, o Antigo 

(séc. 

IV a.c.). Para fazê-lo compreender 

quão

frágil é a felicidade dos tiranos 

que 

- 

Dâmocles tanto invejava 

—, 

durante um banquete

Dionísio ordenou 

que 

ficasse suspensa sobre a cabeça de Dâmocles uma 

pesada 

espada

mantida 

por 

um fio de crina de cavalo 
(NE).

500 Anos de Brasil na Biblioteca Nacional Paulo Roberto Pereira

(páginas 
193 a 197)

1. Veja o sumário do evento 500 Anos de Brasil na Biblioteca Nacional à 

página 
257 desta

edição.
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Esta obra foi 

produzida 

no Rio de 

Janeiro

na 

primavera 

de 2001 
pela 

Casa da

Palavra Produção 
Editoral 

para 

o

Departamento 
Nacional do Livro. Foi

impressa 
pela 

Ediouro Gráfica e Editora.

As tipologias 
empregadas foram M

Baskerville e Frutiger. O 

papel 

utilizado foi

Offset 80 

g/m2.
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