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Editorial

"Há 

pouco 

tempo, 

passou por 

aqui uma colega sua, uma menina lourinha,

bonitinha, 

que 

ia estudar na Suíça. Depois, 

passaram 

outras, em bando,

peregrinas 

do Ano-Santo, 

que 

vieram via-Roma. No mais, com 

quem 

eu falo de

Você é com a Xizinha. Você 

gostaria 

de conhecê-la. Parece um cachorrinho, de

tão afetuosa. Não 

gosta 

de ficar sozinha, acompanha a 

gente pela 

casa, e mia,

chamando a todos 

para 

brincar com ela. Tem seis bolas de 

pingue-pongue, 

um

ursinho de 

pano, 

uma velha chupeta, e uma 

pata 

de coelho, esta sempre

renovada, no açougueiro. Pois ela 

gosta que 

se 

jogue 

longe a 

patinha 

de coelho,

principalmente 

de modo 

que 

caia atrás do sofá, e ela corre e vai buscá-la,

trazendo-a na boca. Um cachorrinho!"

Quantas 

meninas terão tido o 

privilégio 

de receber uma carta tão bonita

do 

pai 

distante? A 

privilegiada 

foi Agnes, filha de Guimarães Rosa, 

que 

a Revista

do Livro entrevistou 

para 

este número. A carta lhe foi enviada em maio de 1950,

quando 

o autor de Sagarana servia em Paris como diplomata. Doada 

por 

ela à

Biblioteca Nacional, integra hoje o acervo de manuscritos da instituição.

Pode-se confirmar, nas linhas transcritas acima, não só o 

proverbial 

amor

do escritor 

pelos 

bichos, mas também o seu extraordinário 

poder, 

exercido em

tantas obras admiráveis, de encher de encantamento 

pequenos 

fatos do dia-a-dia

que 

a outros olhos 

poderiam parecer 

apenas corriqueiros.

Reservado, 

pouco 

afeito aos círculos literários, a vida 

pessoal 

de Rosa

cerca-se de certo mistério. Daí a importância do relato de Agnes. Ela nos oferece

um retrato do 

pai 

inteiramente inédito, enriquecido 

pelo 

depoimento do

acadêmico Geraldo França de Lima, apontado, na sua entrevista, como o maior

amigo do escritor.

6 Revista do Livro, Rio de 
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O 

jovem 
Guimarães Rosa com a 

primeira 

mulher, Lígia, mãe de Agnes e

Vilma, e uma de suas leituras 

prediletas: 
o Mistério Magazine de Ellety

Qa«»i.(Arquivo 
RL)

Só o leitor 

preconceituoso 

estranhará a revelação feita 

por 

Agnes de 

que

seu 

pai 

era um amante das histórias de suspense. Para se entender melhor esse

tipo de 

preferência 

recomendamos, também neste número, o ensaio 

"O 

caso da

legitimação 
lenta e 

gradual", 

do 

jornalista 

e escritor Mario Pontes. Versa sobre a

reabilitação, 

pela 

crítica, da chamada literatura 

policial 

ou de mistério. Tida 

por

muitos 
como 

gênero 

menor, ela foi, no entanto, levada a sério 

por 

intelectuais do

porte 
de Edmund Wilson, George Lukács, Walter Benjamin e Antonio Gramsci.

Em matéria de 

gosto 

literário, 

portanto, 

Rosa estava muito bem acompanhado.

Com textos da historiadora Isabel Lustosa e do 

jornalista 

Almyr Gajardoni,

a Revista do Livro destaca também nesta edição o admirável trabalho desenvolvido

pela 
Imprensa Oficial de São Paulo, 

que 

traz à luz, em edição fac-similar, toda a

coleção do Correio Braziliense, de Hipólito da Costa. Graças a um sofisticado

processo 
de tratamento computadorizado, o 

primeiro jornal 

brasileiro, 

que,

editado 
em Londres, circulou entre 1808 e 1822, chega de novo às mãos dos

leitores 
como se tivesse saído ontem do 

prelo.

Benicio Medeiros

Editor da Revista do Livro
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Agnes Guimarães Rosa: um retrato humano do 

pai 
escritor 

(Foto 

Rosane Marinho)
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Agnes 
Guimarães Rosa

Lembranças 
do 

"João 

Papai Beleza"

Agnes 
Guimarães Rosa é a filha menos conhecida do autor de Grande

sertão: veredas. Ao contrário da irmã, Vilma, ela não escreve. E não

apenas 

por 

falta de vocação. 

"Tem 

de sobrar alguém na família 

para 

ler

o 

que 

os outros escrevem" 

— 

justifica-se. 

Agnes é apenas uma leitora, o

que 
de certa forma favorece este depoimento seu à Revista do Livro: ela

filtra 
a memória do 

pai 

famoso 

por 

uma ótica mais humana e menos

literária.

Passa-se a saber, 

pelas 

suas lembranças, 

que 

em matéria de

literatura 
Guimarães Rosa fazia concessões ao 

gosto popular. 

Com o

mesmo interesse 

que 

lia os clássicos, divertia-se com as histórias de

suspense 
do Mistério Magazine de Ellery 

Queen, 
revista de 

grande 

aceitação,

publicada 
pela 

antiga Editora Globo, 

que 

circulou no Brasil nos anos

1950/60. Ao contrário do homem formal 

que 

aparece nas fotografias,

Guimarães Rosa, segundo as revelações de Agnes, tinha um lado

irreverente 
e 

pouco 

convencional. Contrariando o clichê 

paterno,

chegou a aconselhar a filha a fugir com o noivo, ao 

que parece para

escapar do fraque e dos cumprimentos maçantes durante a cerimônia

na igreja.

Agnes e Vilma são as únicas filhas do escritor, de seu 

primeiro

casamento, com Lígia Cabral Pena. Os 

pais 

se separaram 

quando 

as

duas ainda eram crianças. Rosa uniu-se a Aracy, 

que 

conheceu em

Hamburgo, sua 

primeira 

escala na carreira de diplomata. Aracy vive

hoje com a família em São Paulo. Lígia 

(falecida 

em 1991) casou-se com

o fazendeiro 

paraibano 

Artur Nery Cabral após a morte do escritor, em

1967.

Entrevista Agnes Guimarães Rosa



A separação dos 

pais, 

conforme o depoimento de Agnes, não lhe deixou

grandes 

marcas. O mesmo homem 

que 

ela 

qualifica 

como 

"fechado" 

e

"angustiado" 

era também um 

pai 

atento e amoroso. Suas cartas às filhas

demonstram bem este seu lado. Nelas, ele trata Agnes, carinhosamente, de

"Agnucha" 

ou então 

"Ganuchinha 

do Papai". E muitas vezes não assinava 

João

Guimarães Rosa, como nos livros ou nos despachos diplomáticos. Costumava

assinar 

"João 

Papai Beleza" 

— 

ou 

"Vovô 

Beleza", 

quando 

se dirigia aos netos.

Gostava também de ilustrar as cartas com 

pequenos 

e delicados desenhos.

Agnes Guimarães Rosa mora no Rio e é casada com o engenheiro Antonio

Carlos Sousa e Silva do Amaral. Tem duas filhas: Maria de Lourdes 

(Busi) 

e

Maria Cristina 

(Kiki). 

Ela 

perdeu, 

durante uma mudança, 

quase 

todas as lem-

branças do 

pai que guardava 

zelosamente numa caixa. A biblioteca de Rosa foi

vendida 

pela 

família à Universidade de São Paulo 

- 

USP. Algumas cartas 

que

ficaram em 

poder 

de Agnes foram doadas 

por 

ela à Biblioteca Nacional, onde

podem 

ser encontradas, na Divisão de Manuscritos. A seguir, sua entrevista.

Revista do Livro: Seu 

pai 

tem 

fama 

de inventor, de escritor-inventor. JVa sua opinião, até

que ponto 

vai a invenção na linguagem dele?

Agnes Guimarães Rosa: A linguagem do 

papai 

não é toda inventada. Há muita

coisa de linguagem do interior. Gente da cidade não entende. Mas se falar certas

palavras para pessoas 

do interior, elas entendem, sabem o 

que 

significam. Papai

sempre 

queria 

saber o nome de tudo, 

principalmente 

nome de bicho, de

passarinho. 

Ele 

gostava 

de nome de bicho. Isso não foi inventado.

RL: 0 Grande sertão: veredas está cheio de nomes de 

passarinhos 

— 

de árvores e de

passarinhos...

AGR: Ele era um 

grande 

observador. Viveu a infância meio retirado. Eram oito

irmãos, mas ele ficava mais num canto sozinho, lendo, apreciando a natureza,

vendo os 

passarinhos. 

Ele sabia um monte de coisas. Foi sempre muito curioso em

matéria de línguas. Falava corretamente sete idiomas, conhecia até 

polonês.

O 

papai gostava 

muito de ler, ele lia com vela. Aprendeu a ler cedo, aprendeu a

falar francês, inglês e alemão 

por 

sua 

própria 

conta. De noite tiravam a vela dele:

apagar a luz naquela época significava tirar a vela. Ele então lia à luz da lua.

Quando 

tinha aquela lua cheia e vinha aquela luz forte, ele lia. Eu acho 

que 

ele

não era apenas 

gênio. 

Tinha vários 

gênios 

dentro dele. 

Queria 
saber tudo,

aprender tudo, conhecer sempre um 

pouco 

mais.

RL: 0 vaqueiro Manuelzão, 

que 

existiu na vida real, virou 

personagem 
de seu 

pai.

A senhora conhece outras 

pessoas que 

também o tenham inspirado?

AGR: Repara 

que 

volta e meia aparecem uns loucos nas histórias de 

papai.

10 Revi s la do Livro, Rio de 
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E 

porque papai 

foi médico em Barbacena, onde havia três manicômios. Aquilo o

impressionou 
muito. Houve até um fato engraçado. Ia haver uma reunião de

senhoras 
ou coisa 

parecida 

no hospício onde trabalhava. Minha mãe chegou cedo

e ficou conversando com um médico 

que 

em dado momento 

pediu 

licença, 

pois

tinha um encontro com o 

príncipe 

de Gales. Era um louco e ela não sabia.

RL: A biblioteca de Guimarães Rosa 

foi 

vendida 

para 

a Universidade de São Paulo. Como

ela é? Tem livros 

que 

a senhora acha importante destacar?

AGR: 
Tenho a impressão 

que 

não é uma biblioteca assim muito magnífica. Acho

que 
o mais importante não eram os livros 

que 

tinha, mas anotações, rascunhos,

projetos 
para próximos 

livros, opiniões 

pessoais 

etc. Papai anotava tudo, vivia

anotando. 
Uma vez fomos a Paquetá 

- 

eu, ele, Vilma e Aracy. Durante a viagem

de barca, começou a rir 

porque 

tinha lido um nome engraçado no 

jornal. 

Aí

sugeriu: 

"Vamos 

brincar de inventar nomes engraçados?" Sabe 

que 

ele

tomava 
nota?

RL: Para usar depois...

AGR: 
N ão é extraordinário isso? É fantástico. Se ele fosse visitar uma fazenda,

preferia 
ficar no meio dos capatazes, aprendendo coisas. Tinha um lápis com uma

ponta 
comprida com o 

qual 

ficava tomando nota.

RL: A casa de seus antepassados, em Cordisburgo, hoje. é um museu muito simpático. Foi

lá 

que 

seu 

pai 

nasceu?

AGR: 
Eu sei 

que 

ele nasceu em Cordisburgo. Mas não sei se foi naquela casa.

RL: Há nela um 

quarto pequeno 

cuja 

janela 

dá 

para 

uma estação de trens. Consta 

que 

era

ali 

que 

Guimarães Rosa dormia no seu tempo de adolescente. E 

que 

ele 

gostava 

de 

ficar 

na

janela 
vendo o trem e o movimento dos tropeiros.

AGR: 
Isso mesmo. O conto Soroco, sua mãe, sua 

filha 

se 

passa 

naquela estação.

RL: Vocês 

freqüentavam 

aquela casa na sua infância?

AGR: N ão, 

porque papai 

foi 

para 

Belo Horizonte estudar no Colégio Arnaldo,

antes de seguir 

para 

o interior de Minas, como médico. Foi em Belo Horizonte,

quando 
estudava medicina, 

que 

ele conheceu minha mãe. Mamãe era de Sete

Lagoas, 
cidade 

próxima 

a Cordisburgo. Era aluna , da Escola Normal em Belo

Horizonte. Papai sempre 

passava 

em frente à escola na hora da saída e dizia: 

"Oi,

Lili" 

- 

Lili era o apelido dela 

- 
"que 

coincidência!" Era todo dia a mesma coisa.

As colegas da minha mãe 

já 

sabiam e diziam 

para 

ela: 

"Lili, 

a coincidência está

te esperando lá na 

porta!" 

Depois se casaram, em 1930, e foram 

para 

Itaguara,

no interior de Minas, onde a Vilma nasceu, em 1931.

Ent A 
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RL: A senhora é de onde?

AGR: De Barbacena. Mas não do hospício!... Papai foi transferido 

para 

lá depois

de servir em Itaguara. Era médico da Força Pública.

RL: Ele 

foi 

contemporâneo de 

Juscelino 

Kubitschek na Força Pública mineira, não ê?

AGR: Contemporâneo e amigo. Eles foram colegas de faculdade. Um 

parêntese:

foi em Barbacena 

que papai 

conheceu o Geraldo França de Lima, ainda

rapazote. O Geraldo era estudante e estava hospedado lá. Ficaram amigos a

vida toda.

RL: Por 

que 

seu 

pai 

decidiu ser diplomata?

AGR: Ele não estava feliz como médico. Naquela época era a família 

que 

decidia

o destino dos filhos: 

"Você 

vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser

médico." E assim foi. Mas 

papai 

não 

gostava 

da 

profissão. 

Mamãe dizia 

que

quando papai 

chegava em casa, depois de fazer um 

parto, parecia que quem 

tinha

tido o filho era ele. Ficava deitado, exausto. Coitado. E desgastante, não é? Ainda

mais naquela época. Hoje em dia você tem milhões de recursos. Lá era tudo na

base do iodo. Minha mãe, sentindo aquilo, um dia disse: 

"Vem 

cá, você fala

línguas, você é inteligente, 

por que 

você não vai ser diplomata?" Aí 

papai pensou

e se decidiu.

RL: 
Quando 

ele 

fez 

concurso 

para 

o Itamaraty tinha mais ou menos 

quantos 

anos?

AGR: Era moço ainda. Uns 26, talvez.

RL: Foi aí 

que 

a 

família 

veio 

para 

o Rio?

AGR: Viemos 

para 

o Rio e fomos morar em Copacabana, na Rua Tonelero, 

perto

do Colégio Sacré-Coeur. 
Quando 

o 

papai 

foi mandado 

para 

Hamburgo, nós não

fomos. íamos depois, mas aí veio a 

guerra 

e ficamos. Ele ficou uns três ou

quatro 

anos em Hamburgo. 

Quando 

voltou, não foi 

para 

a nossa casa. 

Já 

estava

separado da minha mãe.

RL: Ele escreveu uma carta 

para 

sua mãe, rompendo o casamento?

AGR: Isso eu não soube. Sei 

que, quando 

ele chegou, foi 

para 

um hotel 

que 

havia

na Praia do Flamengo. Mais tarde mudou-se 

para 

o edifício Perigot, 

que 

ainda

existe, na Praia do Russel. Eu 

perguntei para 

mamãe: 

"Ué, 

papai 

não vem aqui

pra 

casa?" Ela respondeu: 

"Não, 

porque 

ele está vindo da 

guerra 

e eles têm medo

que 

ele conte segredos de Estado." Mas todo dia 

papai 

ia lá em casa. A separação

não me chocou, compreende? Foi tudo muito bem-feito.

RL: Ele se separou mas continuou se dando bem com sua mãe...
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AGR: E. Um dia ele 

quis 

voltar mas mamãe disse: 

"Nós 

somos muito inteligentes

para 
voltar, é melhor continuar como está." Papai nunca 

perdeu 

o contato

conosco. 

Quando 
ele estava na Alemanha, sempre 

que 

vinha alguém a 

gente 

rece-

bia malas e malas de 

presentes, 

bonecas, livros etc.

RLt Depois 

que 

ele voltou, ek visitava vocês sempre?

AGR: 
Sempre à noite. Eu e Vilma estudávamos no Colégio Sion. Chegávamos do

colégio 

por 

volta das cinco e meia da tarde. Era o tempo de tomar banho, se

arrumar 
e esperar 

por papai para jantarmos 

todos 

juntos. 

Na infância, eu tive

sempre 
muito constantes a 

presença 

de mamãe e de 

papai. 

Então eu não senti o

trauma 
da separação. E mamãe foi uma mulher formidável 

porque 

soube dourar

a 

pílula, 
nunca falou mal do 

papai.

RLi As visitas de seu 

pai 

eram uma rotina? Aconteciam todo dia?

AGR: 

Quase 
todo dia. Lembro do 

papai 

como uma 

presença 

muito constante na

vida 
da 

gente. 

Eu nunca senti falta, 

porque 

ele estava sempre lá, sempre 

que 

a

gente 
precisava 

de 

qualquer 

coisa ele estava 

pronto. 

Estava sempre 

junto, 

sempre

presenteando muito e 

querendo 

muito estar com a 

gente. 

Se ele não 

podia,

telefonava 
e falava. 

Quando 

a 

gente 

tinha dúvidas, telefonava 

para 

a casa dele,

ele 

gostava, 
ficava horas no telefone. 

Queria 

saber o 

que 

eu estava 

pensando, 

o

que 
eu estava sentindo. Não só comigo, mas com a Vilma também. Tenho a

impressão 

que 

ele 

queria, 

no fundo, se desculpar. Ele 

procurava 

suprir a falta dele

nos 
visitando com constância. Gostava de conversar sobre livros e bichos. Era

alucinado 

por gatos, 

assim como eu.

Escritório de Guimarães Rosa no seu apartamento da Rua Francisco Otaviano,

em Copacabana, no Rio de 

Janeiro (Arquivo 
RL)
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RL: Eles aparecem em várias 

fotos junto 

com seu 

pai.

AGR: E. Tinha a Mitz, tinha a Mica. Ele fez uma dedicatória 

para 

mim 

que 

dizia

assim: 

"Para 

Agnes, amiga de todos os 

gatinhos 

do 

planeta, 

um beijo da Mica."

Antes de 

papai 

viajar 

para 

Hamburgo, a 

gente passeava pela 

Praia do Flamengo,

pela 

Glória, e todo 

gato que 

eu via na rua, eu 

pegava, 

ficava brincando, e 

papai

em 

pé, 

até eu cansar de brincar.

RL: 

Que 

livros ele recomendava 

para 

vocês?

AGR: Dois autores ele achava fundamentais: Rudyard Kippling e 

Joseph 

Conrad.

Eu 

perguntava: 

"E 

os outros?" 

"Os 

outros tem 

que 

ler também. Mas esses dois

você tem 

que 

ler, ler e reler."

RL: Gostava de épicos, de livros de aventuras...

AGR: Gostava muito. Ele lia muito também o Elleiy 

Queen.

RL: O Mistério Magazine de Elleiy 
Queen?

AGR: Gostava. Um dia ele me 

pegou pela 

mão e disse: 

"Vem 

cá." Fomos andando

até uma banca de 

jornal 

e ele comprou a revista do Ellery 

Queen. 

"Tem 

um

conto aqui 

que 

você tem de ler." Era um conto fantástico, chamado A dama, o tigre

e a moça, de um escritor chamado Robert Brook, se não me engano. E desses

contos 

que 

não têm final, existem duas 

possibilidades, 

o leitor é 

que 

escolhe.

RL: Como é o conto?

AGR: E a história de uma 

princesa 

oriental, muito bonita, 

que 

se apaixona 

por

um rapaz de uma casta inferior. O 

pai 

dela descobre e manda matá-lo. A filha

chega e diz: 

"Não, 

papai, por 

favor, 

poupe 

a vida dele." O 

pai pensa 

e diz: 

"Está

bem, mas eu vou fazer o seguinte: vou colocá-lo no centro de uma arena 

grande

e convidar todo o reino 

para 

ver. Esta arena terá duas 

portas; 

atrás de uma delas

haverá um tigre faminto, atrás da outra estará a moça mais bonita do reino. Se

ele abrir a 

primeira, 

morre. Se abrir a segunda, se casará com a moça, e eu vou

dar dinheiro e tudo de 

que precisam para 

se mudar de reino e 

passar 

a vida

inteira longe daqui." A filha do rei ficou desesperada e foi falar com o rapaz. Ele

disse: 

"Você 

procura 

saber a 

porta que 

eu devo abrir." 

Quando 

chega o

momento, ela faz um sinal 

para 

ele dizendo: abra a 

porta 

de cá. Aí o conto acaba:

qual 

a 

porta que 

ela mandou abrir, a do tigre ou a da moça?

RL: E o leitor dá o 

final que quiser.

AGR: E. Papai me ligava 

perguntando: 

"Já 

leu? 

Já 

leu?" Ficamos conversando

muito sobre o conto e o final 

que 

eu sugeri era diferente do final 

que 

ele deu.

"Mas 

por que 

você acha 

que 

deve ser esse o final?" As opiniões dele me

convenciam. Mas as minhas também o convenciam. Ele sempre me dizia: 

"Leia
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livros 
de mistério 

quando 

você 

quiser 

descansar. Leia A montanha mágica, de

Thomas 
Mann. Depois tem 

que 

ler uma coisa leve. Um conto de um bom autor.

Você vagueia, 
é bom isso." E foi ótimo esse conselho, 

porque 

volta e meia estou

lendo 
essas histórias.

RL: 

Que 
autor brasileiro seu 

pai 

recomendava?

AGR: 
Guimarães Rosa. Eu 

perguntava: 

"Qual 

o autor brasileiro 

que 

eu devo ler?"

Ele respondia: 

"Guimarães 

Rosa. Leia Guimarães Rosa."

RL: Ele costumava acompanhar seus estudos?

AGR: 
Ah, sim. Em fevereiro as freiras do Sion davam a lista do material 

que 

íamos

precisar 
no ano letivo. O 

próprio papai perguntava: 

"Como 

é, as freiras 

já 

deram

a lista 
do material?" 

'Já." "Ah, 

então vamos." Aí nos levava e a 

gente podia

comprar 
até a 

papelaria 

inteira, o 

que quisesse, porque 

ele achava ótimo. Agora,

o mais engraçado é 

que 

antes ele levava 

para 

casa e lia os livros nos 

quais 

a 

gente

ia 
estudar.

Carta 
de Guimarães Rosa 

'a

filha Agnes 

(Acervo 
FBN)

Querida 
Agnucha,

lío ano 
que 

vem, sem falta, a distribuição de

parabéns 
será no mês de 

janeiro, 
ou bem 

perto 
dêle,

em fevereiro^ 
por 

exemplo, no mais tardar. Hoje, 
po-

rém, os abraços chovem. Happ.y birthday. dear Agnes 
*

Beijos, muitos, mais abraços, 
que 

a data 
(í? 

de 
ja-

neiro) se reproduza sempre, sempre alegre, Vitalina

com três corbellles enormes de flôres, bôlo 
grande

com as velinhas, tudo de bom! Saúde triunfante e

triunfo nos estudos, nada de noivados. 
Vilma monopo-

lisa o telefone, nem deixa 
que 

Você fale com suas

amigas. Afinal, Agnucha, s<5 sei 
que 

Você está estu-

dando muito, formidável. Há 
pouco 

tempo, 
passou por

acui uma colega sua, una menina louririha, bonitinha,

que 
ia estudar na Suiça. Depois, 

passaram 
outras, em

bando, 
peregrinas 

do Ano-Santo, 
que 

vieram via-F.oma.

Ho mais, com quem 
eu falo de Você é cora a Xizinha.

Você 
gostaria 

de conhecê-la. Parece um cachorrinho,

de tão afetuosa. Hão 
gosta 

de ficar sbsinha, ecom-

panha 
a 

gente pela 
casa, e mia, chamando a todos

para 
brincar coa ela. Tem seis bolas de 

ping-pong,

um ursinho de 
pano, 

uma velha chupeta, e uma 
pata

de coelho, esta sempre renovada, no açougueiro. Pois

ela 
gosta que 

se 
jogue 

longe a 
patinha 

de coelho,

principalmente 
de modo 

que 
cáia atrás do sofá, e ela

corre e vai buscá-la, tr&zendo-a na bêca. Ha cachor-

rinho ! Hast Vilma me disse, em carta, 
que 

agora

Você e ela sao colegas, 

"e 

rivais, na disputa do 18

lugar". Como vai essa luta ? E Você não colabora no

"' 

raço-d e-"?riião"tf Gostaria de receber um ntimero

dêle, 
principalmente um em 

que 
Você e Vilma cola-

borassem. Li ontem, num níiaero do 

"Cruzeiro", 

que

ai houve uma chuvada com inundação,'o horrível des-

astre com um Ônibus, coisa tremenda, 
que 

me assus-

tou# 
Q»e fiseraçi Vocês, no dia da chuva ? Estavajn

no Colégio ? Escreva uma carta, com muitas notícias,

gostaria de ver como Você está, em matéria de sinêni

mos# ,

iT-Í I/^cí

, Goéttty <j>~7 *£ lútycrt/

, otu.. <Jj£
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RLt Na vida adulta, ele continuou 

próximo 

das 

filhas?

AGR: Continuou. Uma coisa engraçada. 

Quando 

eu e o Antônio Carlos

decidimos casar, em 1962, eu fui ao Itamaraty falar com ele. Conversamos e ele

disse: 

"Minha 

filha, eu vou lhe dar uma idéia: 

por que 

você não foge com o

Antônio Carlos?" Eu disse: 

"Mas 

isso é coisa 

que 

um 

pai 

fale 

para 

a filha?" Ele

disse: 

"Não, 

você faz tudo combinado, a 

gente 

arranja uma igrejinha bem

bonitinha, no interior do Estado do Rio. Vamos todos 

para 

lá, você, a Lígia, os

seus sogros, o Antônio Carlos e você. Vai ser lindo!" Mas eu insistia: 

"Não, 

é

fraque." Ai ele foi, todo alinhado. Chorou no casamento. Eu também chorei.

RL: Ele era uma 

pessoa 

emotiva?

AGR: Muito. Eu me lembro 

que quando 

ele me viu, na igreja da reitoria 

[da

UFRJ, no Rio], disse: 

"Minha 

filha, 

que 

noiva bonita!" E chorou. Eu disse: 

"Não

chora 

que 

vai estragar a maquiagem." Foi muito engraçado. Os diplomatas todos

lá, todo mundo, e ele todo orgulhoso. Depois eu disse 

para 

ele: 

"Está 

vendo? Não

foi bom, 

papai?" 

Ele ria. Tinha aquele 

jeitinho 

dele, era bem míope e 

quando 

ria

o olhinho verde ficava 

pequenininho.

RL: Seu 

pai 

era tido como uma 

pessoa 

mística. 

Já 

se 

fizeram 

até estudos sobre isso. Você

conhecia essa sua 

faceta?

AGR: Meu 

pai 

era espiritualista. Ele acreditava em Deus. Não era ateu. Era um

crente em tudo em matéria de religião, 

qualquer 

religião. Aceitava 

principalmente

as orientais, tinha uma 

grande 

admiração 

pelo 

hinduísmo. Mas era também um

homem angustiado. Não me refiro à angústia do autor, da 

pessoa que 

escreve, 

que

quer 

fazer o melhor e tem dúvidas sobre a 

qualidade 

do 

que 

criou. Refiro-me a

outro tipo de angústia. Uma vez eu usei a 

palavra 

angústia. Era apenas 

porque

uma de minhas filhas estava com febre, usei a 

palavra 

errada. Mas meia hora

depois 

papai 

ligou. 

"Minha 

filha, você está com angústia? O 

que 

você sente? 

Que

coisa horrível!" Ele ficou nervoso com essa 

palavra, 

angústia. Ele não 

gostava.

Ele era um angustiado, eu sentia isso nele.

RL: Vocês conversavam sobre religião?

AGR: Papai admirava 

profundamente 

a minha fé. Eu sou católica apostólica

romana. Ele 

perguntava: 

"Você 

não tem dúvidas, minha filha?" Eu respondia:

"Não." "Mas 

você aceita tudo?" 

"Aceito." 

Ele achava isso admirável. A 

gente

falava muito sobre os 

planos 

da vida, a realidade, a não-realidade. Eu tinha umas

conversas com 

papai 

muito interessantes. A morte dele foi dolorosa, muito triste.

Depois 

passei 

a aceitar. 

Quando 

li A terceira margem do rio entendi tudo, aquele

encantamento todo, está tudo no conto. Papai acreditava no sobrenatural. Ele me

contou 

que 

uma vez, no seu tempo de médico, se viu diante de uma 

parturiente

que 

se esvaía em sangue e ele não sabia mais o 

que 

fazer. Aí chegou um 

grupo
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de benzedeiras... 
Acho 

que 

nem existem mais benzedeiras...

RL: Existem!

AGR: 
Existem 

ainda, não é? Eu sei 

que 

são conhecimentos e rezas 

que passam 

de

pai para 
filho. Chegaram as benzedeiras e 

queriam 

se aproximar da 

paciente.

Papai 
não sabia o 

que 

fazer. 

"Meu 

Deus, não 

posso 

deixar. Aqui está tudo limpo,

esterilizado." 
Mas elas 

queriam 

chegar 

perto 

e ele disse: 

"Não, 

não!" 

"A 

gente

pode 
ficar 

do lado de fora?" 

"Pode." "Na 

porta?" 

"Pode." 

Aí elas ficaram rezando

e ia dando 
uma agonia nele 

porque 

não estava conseguindo salvar a moça. Uma

delas 
chegou e disse assim: 

"Doutor, 

o senhor 

pode 

fazer um favor? Amarra esse

cordão 
na barriga dela e dá três nós." Como ele 

já 

estava desesperado, fez o 

que

mandaram. 
Em menos de meia hora a mulher ficou boa.

RL: 
A respeito da angústia. A senhora chegou a ver seu 

pai 

angustiado em algum momento?

AGR: 
Talvez no último dia em 

que 

ele viu minhas filhas, na véspera de sua 

posse

na Academia 
Brasileira de Letras. Toda 

quarta-feira papai 

ia almoçar com o 

José

Olympio, 
na editora, 

que 

ficava na Rua Marquês de Olinda. Aproveitava 

para

ver 
minhas 

duas filhas, a Busi e a Kiki, 

que 

estavam matriculadas num coleginho

ali 

perto, 
chamado Recreio Infantil. Naquele dia ele estava muito nervoso.

Abraçou 
as meninas como se fosse uma despedida. Parecia angustiado, mas não

sei, 
ele nunca 

quis 

me mostrar o lado ruim, sempre 

quis 

mostrar o lado bom da

vida 
dele. Foi uma 

pena que 

minhas filhas não tiveram muito contato com 

papai.

Quando 
ele morreu, eram muito 

pequenininhas, quatro 

e três anos. Uma vez

perguntei 
a elas: 

"O 

que 

vocês lembram do Vovô Beleza?" As duas responderam:

'"Lembro 

dele me abraçando com muita força e de óculos."

RL: 

Quando 
se 

fala 

em algum escritor há normalmente referências sobre seu círculo de

amizades, 

grupo 

literário, os bares e restaurantes 

que freqüentava 

etc. No caso de Guimarães

Rosa, 

ficou 

uma certa impressão de mistério, de um escritor mais ou menos solitário. Ele era

assim 
mesmo?

AGR: 
Ele se fechava muito, era uma 

pessoa 

fechada, 

guardada. 

Não convidava

ninguém 

para 

ir à casa dele. Sei 

que 

teve um 

grande 

amigo, 

que 

é o Geraldo

França 
de Lima. Gostava muito também do Paulo Rónai e do tio Vicente 

[Vicente

Guimarães, 
o Vovô Felício, autor de histórias infantis]. Papai 

gostava 

de 

pessoas

inteligentes. 
De outros amigos não sei dizer o nome, 

porque papai 

era uma

pessoa 
muito fechada nesse 

ponto, 

muito fechada mesmo. Flá muitas 

pessoas que

se dizem amigas de meu 

pai 

mas 

que 

não eram.

RL: 
Ele continuou até o 

fim 

muito ligado a Minas Gerais?

AGR: 
Muito, ao interior de Minas, ele não 

gostava 

de cidade. Lembro 

que 

uma

vez 

perguntei: 

"Papai, 

por que 

o senhor não viaja mais 

para 

o exterior?"

Entrevista 
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Ele respondeu: 

"Porque 

eu 

gosto 

de ficar em casa. Os bichos, 

quando percebem

que 

vão morrer, 

gostam 

de ir 

para 

a toca deles." Isso foi uns dois anos antes da

sua morte.

RL: Ele 

já 

estava doente?

AGR: Papai era hipertenso. 

Já 

tinha tido uns dois enfartes. Mas escondia da 

gente.

Mamãe também escondia da 

gente 

o estado de saúde de 

papai.

RL: Ele tomou 

posse 

na Academia numa 

quinta-feira 

e morreu no domingo, não 

foi 

assim?

AGR: E, ele morreu no dia 19 de novembro de 1967. Eu estava lendo Corpo de

baile 

quando 

meu marido entrou e disse: 

"Sua 

mãe telefonou agora 

para 

dizer 

que

seu 

pai 

teve um enfarte e 

que 

ela achava bom a 

gente 

ir até lá." Pus uma roupa

bem estampada e ainda 

por 

cima um casaco vermelho. Meu marido, 

que

normalmente não 

presta 

nenhuma atenção 

"a 

roupa, virou 

para 

mim e disse:

"Agnes, 

não 

põe 

essa roupa não. Põe aquele tailleur azul-marinho muito bonito

que 

você comprou."

RL: A senhora aí desconfiou...

AGR: Não, nada, nada. Papai morava num apartamento da Rua Francisco

Otaviano, no Posto Seis. Na entrada encontrei o tio Vicente chorando e disse 

para

ele: 

"Não 

fica triste não, 

papai 

vai ficar bom, a medicina está muito adiantada."

Apertei a campainha e atendeu a Madu, 

que 

era secretária de 

papai 

lá no

Itamaraty. 

"Oi, 

Madu, como está o 

papai?", perguntei. 

Ela respondeu: 

"Morreu.",

Foi um choque.

RL: Ele estava só no apartamento?

AGR: E, morreu sozinho, aos 59 anos. Sentiu-se mal e telefonou 

para 

a Madu

pedindo 

socorro. Foram suas últimas 

palavras. 

O 

que 

mais me doeu foi ele ter

morrido com tanta coisa ainda 

para 

dizer, 

para 

escrever, 

para 

conversar. E eu não

tive tempo de falar com ele tudo o 

que queria. 

Nós íamos almoçar terça-feira, ele

morreu domingo. Segunda-feira, 

quando 

eu andava 

pelas 

ruas, via 

jornais pelo

chão, 

que 

as 

pessoas 

liam e 

jogavam 

fora, e eles traziam o retrato de 

papai. 

Dava

vontade de 

gritar: 

"Não 

pisa, 

não 

pisa, que 

é o meu 

pai!" 

Recolhi até alguns 

jor-

nais e levei 

para 

casa. Foi horrível. Durante muito tempo fiquei 

pensando, ques-

tionando: 

"Mas 

por quê? 

Por 

que 

tão cedo?" São os desígnios de Deus, a 

gente

tem 

que 

aceitar. A religião ajuda muito a aceitar. Seria 

pior 

se 

papai 

tivesse tido

um derrame, ficado bobo. Ou se a cabeça continuasse 

pensando, 

e ele não

pudesse 

escrever mais. No fundo Deus foi bom 

para 

ele. Levou-o 

quando 

estava

no auge.

(Entrevista 

a Benicio Medeiros e Miriam Leme)
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Meu 
Amigo 

Guimarães Rosa

Geraldo 
França de Lima

Em Barbacena 
se realizava, antigamente, uma das mais belas semanas

santas 
do Brasil. Era uma Semana Santa completa, com todos os

episódios 
da Paixão. E foi 

justamente 

numa Ouarta-Feira de Trevas, em

1933, 

que 

conheci Guimarães Rosa. Eu tinha 18 anos e estava

terminando 
o curso 

ginasial 

do Ginásio Mineiro de Barbacena, hoje

Colégio 
Estadual 

José 

Soares Ferreira. Ele, aos 24 anos, havia 

pego 

o

rápido 
em Belo Horizonte e, depois da viagem de trem, chegava na

cidade 
com o uniforme de capitão da 

polícia 

mineira. Era um homem

fisicamente 
empinado mas, como 

pude perceber 

logo depois, de uma

bondade 
extrema.

Na época o 

ginásio 

editava um 

jornal 

chamado 0 
Quepe. 

Era um

jornal 
de estudantes muito bom, 

que 

saía regularmente e contava

inclusive 
com colaborações de 

pessoas 

de 

prestígio, 

sobretudo 

pessoas 

de

grande 
cultura. Tinha esse nome 

por 

causa do 

quepe que 

fazia 

parte 

do

nosso 
uniforme. Era um colégio com 

pedagogia 

de seminário e

disciplina 
de caserna, o 

que, para 

os alunos, era uma 
combinação

horrorosa. 
Eu felizmente fiquei no regime de externato e, naquela

Quarta-Feira 
de Trevas, estava na rua angariando assinaturas 

para 

o

jornal. 
A cidade estava repleta, chegava 

gente 

de todos os distritos. As

pessoas 
chegavam do Rio, de Belo Horizonte e de São Paulo 

para

assistir 
à Semana Santa em Barbacena e, 

principalmente, para 

ouvir um

dos maiores 

pregadores que 

o Brasil 

já 

teve, o 

padre 

Augusto Sinfrônio

de Castro. Ele foi meu 

professor 

de latim e filosofia 

por quatro 

anos e

era um exímio 

pregador.

Quando 

eu cheguei ao Grande Hotel de Barbacena 

para

angariar 
uma assinatura, vi, sentado numa 

poltrona, 

um senhor de

uniforme 
cáqui com o símbolo da medicina. Depois de cumprimentá-lo

Meu Amigo Guimarães Rosa



com um 

"boa-tarde", 

expliquei 

por que 

estava ali: 

"Nós, 

do Ginásio Mineiro,

estamos vendendo assinaturas 

para 

o nosso 

jornalzinho 

e 

queria 

ver se o senhor

podia-nos 

auxiliar: a assinatura é de 3 mil-réis 

por 

ano." Ele riu muito e disse 

que

assinaria com muito 

prazer. Quando perguntei 

o nome dele, se apresentou:

"Capitão 

João 

Guimarães Rosa, médico do 9o Batalhão." 

"E 

para 

onde mando?",

perguntei. 

Aí ele deu uma risada ainda maior: 

"Ah, 

meu amigo, hoc opus hic labor

est, aqui é 

que 

a 

porca 

torce o rabo. Porque eu não tenho onde morar." Perguntei

por quê: 

"Porque 

eu cheguei hoje de Belo Horizonte e não há um só lugar nos

hotéis e nas 

pensões 

daqui", explicou. E não havia mesmo, é claro, em 

plena

Semana Santa. Foi então 

que 

o convidei 

para 

ficar comigo na 

pensão 

da d. Sinhá,

na Rua Visconde de Carandaí, 152. O meu colega de 

quarto, 

Felipe Bastos 

— 

que

posteriormente 

se tornou diretor da Mesbla 

—, 

havia ido 

para 

o Rio de 

Janeiro

e só voltaria na segunda-feira. 

"Oh, 

que 

coisa boa!", ele disse.

Saímos 

juntos 

do hotel e o levei até a 

pensão para 

apresentá-lo à d.Sinhá.

Aí nos tornamos amigos. Deixei-o lá 

para 

cuidar da minha vida e, à tarde,

encontrei-me com ele de novo. Todos os restaurantes e hotéis estavam fechados e

já 

havia 

passado 

a hora do ajantarado, mas o Rosa me disse 

que queria jantar.

Então sugeri um restaurante italiano 

que 

ficava na Rua do Campo, 

já 

na saída

da cidade. O dono, Malzonni, era um italiano anarquista, uma criatura

encantadora 

que 

vivia 

pregando 

a morte de Mussolini 

- 

isso em 1933. Enquanto

ele nos 

preparava 

uma macarronada com um vinho muito bom, aconteceu uma

coincidência incrível. Em frente ao restaurante 

parou 

um carro e saltaram duas

pessoas. 

Uma delas viu o Rosa e o abraçou, surpreso de encontrá-lo 

por 

lá. Era

Juscelino 

Kubitschek. O outro era Benedito Valadares. Vale lembrar 

que 

depois

da Semana Santa se realizariam, no dia 3 de maio, as 

primeiras 

eleições 

para 

a

Constituinte Brasileira. Os dois anunciaram suas candidaturas de deputados

federais e Rosa 

garantiu que, 

se 

pudesse 

votar em Belo Horizonte, o voto deles

estava 

garantido.

Depois disso tudo vieram a 

Quinta-Feira 

de Trevas, a Sexta-Feira da

Paixão, a Missa da Ressurreição, o Sábado de Aleluia. A cidade esvaziou-se e

Rosa 

pôde 

ir morar no Grande Hotel, mas nunca mais nos separamos. Eu 

já 

havia

lido três contos dele 

publicados 

em 0 Cruzeiro, 

que 

ele tirou da mala 

para 

me

mostrar no dia seguinte em 

que 

nos conhecemos. Comecei a emprestar 

para 

ele

alguns livros bons 

que 

eu tinha e nos tornamos amigos inseparáveis.

Em Minas, nossa convivência durou até dezembro daquele ano. Ele

gostava 

muito de 

passear 

no campo, de tomar nota das coisas do mato, de

conversar com 

gente 

simples como o leiteiro, o vaqueiro, o tropeiro ou com um

daqueles vendedores de lenha em burro 

que 

ele encontrava no meio do caminho.

Fomos 

juntos, 

a São Wanderlei, Congonhas e Tiradentes. Lembro-me 

que quando

estávamos 

passeando 

em Tiradentes, o Rosa, 

que 

era muito calado, me disse
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assim: 

"Fala 

baixo, Geraldo, não vamos acordar os inconfidentes 

que 

sonham."

Nunca 
me esquecerei disso.

Quando 
terminei meu curso de 

ginásio, 

chegou a hora de vir 

para 

o Rio,

onde fiz a Faculdade Nacional de Direito. E foi 

já 

aqui na cidade 

que 

vi, nos

jornais, 
a chamada 

para 

um concurso de cônsul de terceira classe. Fui ao Palácio

do Gatete, 
numa sala 

que 

se chamava Secretaria de Serviço Público Civil, e 

pedi

o 

programa. 
Estava 

pensando 

no Rosa. Eu sabia 

que 

ele tinha horror à

medicina. 
Lá na enfermaria do batalhão ele não clinicava, apenas cumpria sua

rotina 
de manhã cedo e ia 

para 

casa ler, sempre com aquela farda de oficial.

Ele freqüentemente 
me dizia: 

"Na 

hora em 

que 

eu 

puder, 

deixo isso aqui."

Ele não contava 

para 

ninguém 

que 

era médico. Depois de formar-se, foi

clinicar 
em Itaguara. Depois de Itaguara, veio a revolução de São Paulo, criou-se

o

o 9 batalhão da Polícia Militar e ele se alistou como médico. 

Quando 

se

preparava 
para 

baixar com o batalhão, acabou a revolução. Então o batalhão foi

aproveitado 
e localizado na cidade de Barbacena, daí ele ter ido trabalhar lá.

Inclusive 
a segunda filha dele, Agnes, a 

"Agnucha", 

nasceu em Barbacena.

A 

primeira, 
Vilma, 

"que 

nasceu sob o canto dos sabiás e os encantos da rosa",

é de Itaguara.

Por conhecer esta aversão do Rosa à medicina, supus 

que 

o concurso seria

interessante 

para 

ele 

porque 

ele conhecia línguas 

perfeitamente 

bem. Ele conhecia

Goethe 

profundamente 
e lia, falava, escrevia e discursava em alemão. Sabia muito

bem 
também 

grego 

e latim, além do francês. Tanto 

que 

mandei o 

programa para

ele, ele veio 

para 

o Rio, fez o concurso e 

passou.

Já 

no Rio, ele continuava sendo um homem fechado, de vida controlada,

mtrospectivo. 
Tinha 

poucos 

amigos e 

praticamente 

se limitava a sair do hotel 

para

cumprir 
seus deveres no Itamaraty. Tinha horror a festas: 

"No 

dia em 

que 

eu

puder 
queimar 

essa casaca de embaixador, eu 

queimo", 

dizia. Em casa 

passava

praticamente 
o tempo todo escrevendo, mas também 

gostava 

muito de caminhar.

Ele falava: 

"Geraldo, 

vamos andar 

para queimar 

banha." E então andávamos a

praia 
do Flamengo toda ou todo o 

passeio 

de Copacabana. Daí era eu 

que 

falava:

'"O, 

Rosa, 

pára que 

eu 

já 

estou cansado, rapaz." Também 

gostávamos 

de 

passear

na ilha de Paquetá ou no Alto da Boa Vista, e o Rosa sempre tomando nota,

lendo 
e escrevendo. Eu assisti ao Rosa escrever o Grande sertão: veredas. Fui eu 

que

levei 
um livro dele, o Sagarana, 

para 

concorrer ao concurso da 

José 

Olympio. Antes

disso eu 

já 

havia levado 

para 

a Academia Brasileira de Letras o Magma, 

que

ganhou 
prêmio 

de 

poesia.

Nós íamos também ao cinema ou ao teatro. Ele era doido 

por 

cinema.

O 

que 

ele 

gostava 

mesmo era de cinema 

popular: 

Parisiense, cinema Glória,

Pathezinho, 
Cinelândia. Era apaixonado 

por 

fitas de faroeste. Em ópera, a

preferida 
era La Bohème.
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Dr. 

Jorge 

Vaz, médico de Barbacena 

que 

se mudara 

para 

o Rio e dr.

Armando Araújo, engenheiro 

que 

também saíra de Barbacena 

para 

a capital,

eram dois dos 

poucos 

amigos de Rosa. Luís Black de Alencastro, diplomata e

colega do Itamaraty, era outro 

grande 

amigo. Havia também o 

João 

Neves da

Fontoura e o 

José 

Olympio, em cuja casa almoçávamos toda semana.

Eu almoçava com o Rosa duas vezes 

por 

semana. Podia ser no Bar

Recreio, 

que 

funcionava de início na Praça 

José 

de Alencar e depois se mudou

para 

a Rua Marquês de Abrantes. Ou ainda no 

popular 

Restaurante Reis, na Av.

Almirante Barroso, 

junto 

ao Clube Naval, e no Bar Luís, 

que, 

naquele tempo, se

chamava Bar Adolfo. Mas não se tratava de rodinhas literárias ou coisa 

parecida.

Isso o Rosa nunca freqüentou, 

porque 

não 

gostava.

Rosa conheceu bem o Rio de 

Janeiro. 

Primeiro ele morou no Engenho

de Dentro, em 1934. Depois foi 

para 

o Hotel Novo Mundo, no Flamengo, 

que

na época ainda não tinha este nome. Em seguida mudou-se 

para 

a Tijuca, antes

de fazer ainda uma 

passagem pela 

Glória e ir finalmente 

para 

Copacabana, na

Rua Francisco Otaviano, 5, se não me falha a memória. Foi lá 

que 

ele escreveu

Grande sertão: veredas e de lá saiu 

para 

tomar 

posse 

na Academia Brasileira de

Letras, evento 

que 

ele adiou 

por quatro 

anos.

Fui eu 

que 

o levei 

para 

a Academia, depois 

que 

a família toda 

já 

se havia

encaminhado 

para 

lá. Ele não 

queria 

ir de 

jeito 

nenhum. Eu falei 

para 

irmos

embora, mas o 

João 

disse: 

"Não 

vou não, 

que 

eu vou morrer." Entramos no carro

e chovia torrencialmente. Religioso como era, rezou uma coroa inteira de

ave-marias no trajeto até a Academia. 

Quando 

chegamos lá, ele não 

queria 

descer

e mandou o carro dar várias voltas. Foi então 

que 

ele colocou a mão dele na

minha 

perna 

e disse: 

"Guarda 

reserva, 

para 

você não tenho segredos. Eu não

chego a dezembro, minha 

pressão 

está no sobe e desce." Nesta hora o carro se

aproximou de novo da Academia e vi 

Juscelino 

chegando. Mandei o motorista

parar 

e 

juntos 

levamos o Rosa, 

que já 

estava de fardão.

Mas depois da 

posse, 

no entanto, ficou doido. No dia seguinte, telefonou

para 

a minha mulher: 

"Liginha, 

fiz um discurso colosso, sou o maior orador do

mundo!" Estava exuberante. Disse-me 

que queria 

agradecer ao 

Juscelino por 

ter

comparecido, afinal era a 

primeira 

vez 

que 

ele saía depois da revolução.

Três dias depois encontrei-o morto na sua casa. Não chegaria mesmo a

dezembro. 

Quando 

Getúlio se suicidou, me lembro 

que 

falei 

para 

ele: 

"O, 

Rosa,

o Getúlio se suicidou e deu uma caneta ao Tancredo." Ele me respondeu

garantindo que, quando 

ele morresse, me daria a sua caneta. 

"Sua 

caneta é caneta

vagabunda, de 

japonês. 

Dá alguma coisa 

que presta", 

brinquei. Então ele me disse

que 

daria o seu relógio. 

Quando 

ele morreu, a viúva, d. Aracy, 

que 

ouviu a

conversa, mt deu a caneta e o relógio.
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Geraldo França de Lima: amizade com Rosa começou em 1933 

(Foto 

Maria

Renata de Siqueira Cavalcanti)

Ele havia me 

pedido, 

certa vez, 

para 

ser enterrado de óculos e rindo. Por

isso 
coloquei os óculos nele e ajudei a levar o caixão. 

Jamais 

vou-me esquecer

disso. Também me lembro bem do dia em 

que 

fui me despedir dele 

para 

vir ao

Rio, 
terminado meu curso em Barbacena. Na hora em 

que 

eu me despedi

ganhei 
um livro, A cidade e as serras, de Eça de 

Queirós. 

Trouxe-o comigo, mas um

dia, na 

pensão 

em 

que 

eu morava, ele me foi roubado. Fiquei numa 

paixão

medonha 

porque 

o livro era do Rosa, 

que 

ele tinha me dado com dedicatória e

tudo. Bom, 

passou 

a vida toda e um fato curiosíssimo aconteceu. Num certo dia,

já 
uns 50 anos depois 

- 

João já 

tinha morrido 

—, 

eu saio do Colégio Pedro II,

entro num sebo e encontro o livro lá. Mandei fazer uma encadernação de luxo.

Escritor e membro da Academia Brasileira

de Letras, Geraldo França de Lima é

apontado 

por 

Agnes Guimarães Rosa

como um dos melhores amigos de seu 

pai

(Depoimento 

a Benicio Medeiros)
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Hipolito da Costa fundou na Inglaterra, em 1808, o 

primeiro jornal 

brasileiro 

(Acervo 

FBN)
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Hipólito 
da Costa e o Rio Grande

Isabel 
Lustosa

primeiro 

jornalista 

brasileiro nasceu no Uruguai, formou-se em

Portugal 
e 

publicava 

seu 

jornal 

em Londres.

As circunstâncias biográficas 

que 

marcam a vida e a obra de

Hipólito 

José 

da Costa Pereira Furtado de Mendonça tinham sua razão

de ser num mundo cujo mapa estava se redefinindo naquele final de

século 
XVIII 

para 

XIX. Elas também foram decisivas 

para que 

o ta-

lento 
e a vocação do 

grande 

homem 

público que 

ele foi tomassem o

rumo 

que 
tomaram. Rumo 

que 

foi tão importante 

para 

a relação do

jornalista com o Brasil.

¦ O Correio Braziliense

Do Correio Braziliense 

(1808/1822), 

Hipólito da Costa foi o

redator, 
o correspondente, o 

pesquisador 

e o distribuidor. Como ele

mesmo 
dizia, em 1819:

"Todo 

o incansável trabalho da redação, edição, correspondência etc. deste

periódico 
tem recaído sobre um só indivíduo, 

que 

aliás está carregado de

outras muitas e mui diversas ocupações, 

que 

se lhe fazem necessárias, 

já para

buscar os meios de subsistência, 

que 

não 

pode 

ter nos escassos lucros da

produção 

literária deste 

jornal, já para 

manter a sua situação no círculo

público 
em 

que 

as circunstâncias o obrigaram a viver." 

1

1- Correio Braziliense, vol. XXIII, 
p. 

174. Citado 
por 

RIZZINI, Carlos. Hipólito da Costa e o Correio

Braziliense, 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957, 

p. 

19.

Hipólito 
da Costa e o Rio Grande



Se levarmos em conta 

que 

seu 

jornal 

tinha as dimensões 

(entre 

80 e 140

páginas), 

o formato 

(in-8) 

e o conteúdo aparentados com os 

que 

têm hoje as

revistas acadêmicas de Ciências Humanas, 

pode-se 

avaliar o tamanho da

empreitada. Para fazer esse 

jornal 

de distribuição 

precaríssima, 
com um 

público

que 

chegava no máximo a 600 leitores, com os exemplares da edição destinados

aos 

poucos 

assinantes do Brasil sendo seguidas vezes apreendidos no 

porto 

do Rio

de 

Janeiro, 

Hipólito da Costa 

pôs 

em risco sua vida e seus interesses.2 As

violentas críticas 

que publicou 

à má 

gestão 

dos negócios 

públicos por parte 

dos

ministros de d. 

João 

VI e também à imensa influência da Inglaterra, 

país 

em 

que

se refugiara, sobre a 

política 

externa e econômica 

portuguesa 

foram combatidas

em Londres, Lisboa e no Brasil 

por jornais 

e 

jornalistas 

subsidiados 

pelo governo

português. 

Todo este esforço nos 

parece 

ainda mais inusitado 

quando

descobrimos 

que, 

dos 49 anos 

que 

Hipólito da Costa viveu, apenas 14 dos seus

primeiros 

anos de vida 

passou-os 

no Brasil.3

O Correio Braziliense era, segundo seu editor, um 

periódico que 

advogava 

"a

causa da liberdade nacional dos 

povos, 

daquela liberdade compatível com o estado

da sociedade e de toda essa liberdade sem mais restrições do 

que 

as absolutamente

necessárias; haja rei ou não haja rei; mas seguindo um sistema coerente."4

Hipólito era contrário ao 

poder 

absoluto 

que, 

na sua visão, aniquilava o 

público,

e completava: onde não havia 

público 

ou Constituição, não havia Pátria nem Nação. Por

direitos do 

povo 

entendia: 

"As 

faculdades de obrar, 

pensar 

e falar, sem temor dos

que governam, quando 

se não ofendem as leis, de uma 

parte, 

e de outra, uma

restrição bem 

pensada 

ao 

poder 

dos 

que governam, para que 

a 

jurisdição 

não

degenere em despotismo."5 Era um monarquista constitucional do tipo britânico

e, tal como 

José 

Bonifácio, se mostraria totalmente avesso às tendências

democráticas herdadas da Revolução Francesa.6

2- Sobre o 
perfil 

do Correio Braziliense no contexto da imprensa de seu tempo, ver o interessante estudo de

DINES, Alberto: 

"O 

patrono 
e seu modelo", in Correio Braziliense, vol. 1, São Paulo: Imprensa Oficial do

Estado de São Paulo; Correio Braziliense, Brasília/DF 2001, 
p. 

XXV a XXXVIII.

3- Como se verá a seguir, a família de Hipólito 

- 

que 
nasceu na Cisplatina 

(hoje 
Uruguai), em 25 de março

de 1774 

- 

mudou 

para 
o Rio Grande do Sul em 1777, 

quando 
ele tinha 3 anos. Supõem os seus dois bió-

grafos (Carlos 
Rizzini e Mecenas Dourado) 

que 
ele teria vivido em Pelotas, no Rio Grande, até os 17 anos,

quando 
foi estudar em Coimbra.

4- Correio Braziliense, vol. XXVIII, 

p. 

167 

(fevereiro 
de 1822).

5- Rizzini, 

p. 
352.

6- Sobre as idéias 

políticas 
de 

José 
Bonifácio, ver: LUSTOSA, Isabel. Insultos impressos 

- 

a 
guerra 

dos

jornalistas 
na Independência 

(1821-1823); 
COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos.

7 ed. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1999, e 
José 

Bonifácio: o Homem e o Mito. In MOTA, Carlos

Guilherme 

(Org.). 
1822: dimensões. São Paulo, Perspectiva, 1972, 

p. 

102-159. CAVALCANTI, 

José 
Bonifácio

- 

Razão e sensibilidade: uma história em três tempos, Rio de 
Janeiro, 

FGV, 2001.
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Inicialmente 
contrário a 

qualquer projeto 

de separação do Brasil de

Portugal, 
Hipólito foi 

quem 

mais argumentou em defesa da 

permanência 

da corte

no Rio de 

Janeiro, garantindo para 

o Brasil a supremacia no reino 

português.7

Varnhagen 
apontou a importância da influência de Hipólito na educação 

política

da 

geração 
que, 

no Brasil, 

preparou 

e realizou a Independência e identificou em

sua atuação a coerência e a 

permanência 

em seu 

pensamento político 

do 

propósito

de 

promover 
a 

prosperidade 

e o aumento do Brasil.8

Foi Hipólito também o 

primeiro 

brasileiro ilustrado a defender abertamente

a abolição 
da escravatura. Parecia-lhe uma contradição o Brasil 

querer 

ser uma

nação 
livre, conquistar a Independência, alardear em toda a 

parte 

a sua liberdade

e, ao mesmo tempo, manter internamente o regime da escravidão. No entanto,

ele também 
acha 

que 

"seria 

a desesperada medida de um louco" abolir de uma

so vez a escravatura, 

pois que 

ela, 

"além 

de constituir 

parte 

da 

propriedade 

do

país, 
está ligada ao atual sistema da sociedade tal 

qual 

se acha constituída".9

2. Nota biográfica

Hipólito 

José 

da Gosta Pereira Furtado de Mendonça, nascido em 25 de

março 
de 1774, na Colônia de Sacramento, fora muito 

jovem para 

Coimbra de

onde 
saiu bacharel em leis e doutor em filosofia. Em 1798, aos 24 anos, recebeu

de d. Rodrigo de Sousa Coutinho,10 ministro do reino, o encargo de estudar nos

Estados 
Unidos algumas culturas nativas." Foi na.Filadélfia 

que 

Hipólito se filiou

a Maçonaria. 
Logo após o seu regresso a Lisboa, em 1801, ao incorporar-se a

Oficina 
do Arco do Cego à Imprensa Régia, d. Rodrigo nomeou-o 

para 

um dos

lugares 
de diretor literário, ao lado de Conceição Veloso,12 o célebre frade

naturalista, 
autor da Flora Fluminense.

7- Sobre 
este tema ver: LIMA SOBRINHO, Barbosa. Hipólito da Costa 

- 

Pioneiro da Independência do Brasil.

Brasília, 
DF: Fundação Assis Chateaubriand/Verano Editora, 1996.

8- Citado 

por 
Lima Sobrinho, 

p. 
26.

9- Condo 
Braziliense, vol. XXIX, 

p. 
574 

(novembro 
de 1822).

10- D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho 

(Chaves/Portugal, 
1755/Rio dejaneiro, 1812) feito conde de Linhares

por 
graça 

concedida no aniversário da rainha, d. Maria, em dezembro de 1808, foi mais de uma vez

ministro 
de d. 

João. 
Esteve à frente do ministério entre 1808 e 1812, 

quando 
criou a Academia Militar e

fundou 
a fábrica de 

pólvora 

na lagoa Rodrigo de Freitas. Por sua iniciativa, com orientação de 
José

Bonifácio, 
mandou dar início à fábrica de ferro Ipanema, em Sorocaba, São Paulo, sob a responsabilidade

do alemão Frederico Luís Guilherme de Varnhagen, 

pai 
do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen.

VTANNA, 
Hélio. História do Brasil. 3 vol., Edições Melhoramentos: São Paulo, 1974, 

p 
241.

11- Desta 
viagem deixou anotações interessantíssimas reunidas num diário 

que 
veio a ser 

publicado 

no

Brasil, 
em 1955, sob o título Diário de minha viagem à Filadélfia, 

pela 
Academia Brasileira de Letras.

V. LUSTOSA, Isabel. 

"A 

pátria 

de Hipólito", in São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo;

Correio 
Braziliense, Brasília/DF 2001, 

p 
XXXVIII a LIV.
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Nova missão oficial o levaria, em abril de 1802, a Londres, dando-lhe

oportunidade 

para 

reforçar laços com os 

pedreiros 

livres. Nenhuma lei 

proibia 

aos

portugueses 

a 

prática 

da Maçonaria, 

proibia-o 

o Santo Ofício e Hipólito, cujas

atividades 

já 

vinham sendo investigadas 

pelo 

intendente de 

polícia 

Pina Manique,13

foi 

preso 

três dias depois de voltar da Inglaterra, em 

julho 

de 1802. E 

preso 

ficou

até 

que, 

numa madrugada de agosto de 1805, aproveitando-se de uma distração

do carcereiro, conseguiu escapar. Esconderam-no 
os 

filhos 

da viúva. Por obra destes,

em meados de 1805, Hipólito da Costa chegava a Londres, onde viveu até sua

morte em novembro de 1823.

Até lançar o Correio Braziliense, 

jornal que publicou 

em Londres de 1808 a

1822, Hipólito da Costa 

publicou 

alguns trabalhos como as Cartas sobre a Franco-

Maçonaria e colaborou com uma História de Portugal, escrita 

por 

uma sociedade de

literatos. Em 1811, 

publicou 

em Londres, sob o título de 

"Narrativa 

da

perseguição",14 

um folheto onde narra sua 

passagem pelos 

cárceres da Inquisição.

Vivia também de aulas e traduções, 

protegido pelo 

duque de Sussex.15

Duas biografias foram 

publicadas 

sobre Hipólito da Costa, ambas no ano

de 1957. Seus autores, o 

jornalista 

Carlos Rizzini e o historiador Mecenas

Dourado,"' investiram anos em 

pesquisas que 

resultaram em trabalhos cujo nível

de excelência desestimula aquele 

que, 

ao conhecer os aspectos 

gerais 

tão

extraordinários da biografia de Hipólito, 

pensa 

em 

produzir 

algo novo.

12- Frei 
José 

Mariano da Conceição Veloso, brasileiro, nascido em Minas Gerais 
(1724) 

e falecido no

Convento de Santo Antônio, no Rio de 
Janeiro (1811).

13- Diogo Inácio de Pina Manique 
(1733-1805) 

foi nomeado intendente-geral da Polícia da corte e do reino

após a 
queda 

de Pombal. Uma de suas 
primeiras 

medidas nesta função foi banir de Lisboa os

mendigos nacionais e estrangeiros. Baixou medidas repressivas contra a 
proliferação 

dos 

"papéis 

satíricos e

libelos infamatórios". Foi um intransigente defensor do absolutismo em Portugal, combatendo com rigor a

difusão das idéias liberais, dedicando-se com especial afinco à 
perseguição 

à Maçonaria. SERRÃO, 
Joaquim

Veríssimo. História de Portugal, vol. VI, O despotismo iluminado 
(1750-1807), 

Lisboa: Verbo, 1982. 

p. 
344-349.

14- Narrativa da 
perseguição, 

Porto Alegre, Associação Rio-Grandense de Imprensa, Universidade Federal do

Rio Grande do Sul, 1974. Sobre o tema da 
perseguição 

a maçons brasileiros em Portugal no final do séc.

XVIII, ver o interessante estudo de Alberto Dines: 

"A 

inquisição como farsa", in MELO FRANCO,

Francisco de. Medicina teológica, Editora Giordano, São Paulo, 1994, 

p. 
XVII a XXXVI.

15- Augusto Frederico 

(1773 

- 

1843), nono filho de George III, chefe da Maçonaria inglesa, a 
partir 

de

1813, foi o mais importante dos 
pedreiros 

livres ingleses, 
grande 

amigo e 
protetor 

de Hipólito na Inglaterra,

deve tê-lo conhecido ainda em Portugal, onde o duque viveu de 1801 a 1805.

16- Hipólito da Costa e o Correio Brazilien.se, Mecenas Dourado, Biblioteca do Exército, Rio de 
Janeiro, 

1957.

Sobre os dois biógrafos de Hipólito 

- 

Carlos Rizzini e Mecenas Dourado 

- 

e as circunstâncias 

que

marcaram a 
publicação 

das suas obras 
, 

o 
jornalista 

Antônio F. Costella tem 

pronto 
o artigo: 

"Um 

jogo 
de

espelhos: os biógrafos de Hipólito", 

que 
será 

publicado 
na coletânea organizada 

por 
Alberto Dines e Isabel

Lustosa a ser 
publicada junto 

com a 
já 

citada edição fac-similar do Correio Braziliense. 

(São 
Paulo: Imprensa

Oficial do Estado de São Paulo; Correio Braziliense, Brasília/DF).
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As lacunas 

que 

o trabalho de um 

possa 

apresentar são complementadas 

pelo 

do

outro 
e, nas notas, com elegância os autores se referem aos respectivos trabalhos

publicados 
pela 

imprensa 

que 

antecederam aos livros. Aspectos menos conhecidos

da biografia 
de Hipólito, 

que 

também foram investigados 

por 

Mecenas Dourado

e Carlos 
Rizzini, mas 

que 

merecem um 

pouco 

mais de interesse são suas origens

familiares 
e sua ligação com o Rio Grande do Sul.

3. Uma família 
de homens bons

Fundada 
na margem esquerda do Rio da Prata, 

pelos portugueses, 

em

1680, 
a Colônia 

do Sacramento e toda a chamada Banda Oriental, região 

que

hoje 
compreende 

o Uruguai, foram alvo de disputas entre o Brasil e a Argentina.

O 

pai 
de Hipólito, Félix da Costa Furtado de Mendonça, era um dos tantos

militares 
brasileiros lotados em Sacramento na década de 70 do século XVIII.

Nascido 
em Saquarema, no Rio de 

Janeiro, 

em 1735, ele se casou, em 16 de

junho 
de 1773, com Anajosefa Pereira, 

que 

nascera na Colônia do Sacramento,

em 5 de setembro de 1741. Ali também nasceu, a 25 de março de 1774, o filho

mais 
velho do casal: Hipólito 

José. 

O segundo filho, 

que 

viria a ser o 

padre 

Felício

Joaquim, nasceu em Buenos Aires, em 1776. Félix da Costa e Anajosefa tiveram

amda 
um terceiro filho, 

José 

Saturnino, nascido no Rio Grande a 22 de

novembro 

de 1778, 

que 

viria a ser também uma 

personalidade 

notável na história

política brasileira da 

primeira 

metade do século XIX.17

Ana 

Josefa 
era uma dos sete filhos de um casal de 

portugueses 

de Braga

que 
se havia radicado na colônia desde o começo do século XVIII. Um dos seus

irmãos 
era o 

padre 

Pedro Pereira Fernandes de Mesquita, formado em Coimbra

17- 
Formado 

em matemática 
pela 

Universidade de Coimbra, 
José 

Saturnino da Costa Pereira

desempenhou 
no 

país 
importantes funções 

públicas, 
antes e depois de 

proclamada 
a Independência.

Lecionou 
na Academia Militar desde a sua criação, em 1814, e na Regência do 

padre 
Antônio Feijó ocupou

a 

pasta dos Negócios da Guerra. Era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Conselheiro

do Imperador, 
Comendador da Ordem de Cristo, Oficial do Cruzeiro. Governador da 

província 
do Mato

Grosso, 
sua administração foi marcada 

por grandes 
realizações. Soube cercar-se dos melhores elementos

da 

província e 
governou 

com 
proveito para 

a comunidade. Eleito senador 
pela província 

de Mato Grosso

a 10 
de agosto de 1827, a 18 de agosto do ano seguinte tomava 

posse 
da sua cadeira. Foi um dos

signatários 
da representação 

parlamentar 

a d. Pedro II em 

prol 
da Maioridade 

(22 
de 

julho 
de 1840). Obras

publicadas: Leitura 
para 

meninos, contendo uma coleção de histórias morais relativas aos defeitos ordinários às idades

tenras, 
e um diálogo sobre 

geografia, 
cronologia, História de Portugal e História Natural 

(coletânea, 

1818); Tratado

elementar 
sobre mecanismos, de Fournier 

(traduzido 
do francês com adições); Investigações relativas ao volume dos

corpos 
de igual superfície, Dicionário topográfico do Império do Brasil, História 

geral 
dos animais, Elementos de 

geodesia;

Elementos 
de mecânica, e Aplicações de álgebra em 

geometria 
ou 

geometria 
analítica, de acordo com o sistema de Lacroix.

José Saturnino da Costa faleceu no Rio de 
Janeiro, 

a 9 de 
janeiro 

de 1852.
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e vigário da Colônia do Sacramento até 1758. Figura 

polêmica que, 

como diz

Mecenas Dourado, 

"ao 

que parece, 

não 

possuía 

as virtudes evangélicas de

mansidão e 

paciência", 

o 

padre 

Mesquita desentendera-se com o 

governador 

da

colônia, Luís Garcia Bivar, 

que 

foi 

queixar-se 

ao bispo, obtendo seu afastamento

da liderança da 

paróquia.'8 

A este 

"padre 

doutor", como depois ele ficaria

conhecido no Rio Grande, Mecenas Dourado atribui a educação dos sobrinhos.

O 

padre 

Mesquita é autor de uma Memória sobre a evacuação, determinada no

Tratado de Santo Ildefonso, da Colônia do Sacramento 

pelos portugueses 

e

brasileiros, em 1877.19

Félix da Costa, 

que 

fora 

promovido 

a sargento depois da tomada de São

Martinho e, ainda no mesmo ano de 1775, a alferes e comandante do Forte de

São Gabriel, mudou-se então com toda a sua família 

para 

o Rio Grande. Logo

após esta transferência, ele abandonou a vida militar. A família 

permaneceu 

em

Porto Alegre até cerca de 1782, 

quando 

Félix da Costa e seu cunhado, o 

padre

Mesquita, tendo adquirido terras nos campos de Pelotas, estabeleceram-se ali e

iniciaram uma trajetória 

que 

os colocaria entre as 

pessoas 

de 

posses 

e de

prestígio 

na região. Tanto 

que, 

em 1797, a família materna e 

paterna 

de Hipólito

recebia brasão de nobreza: um escudo 

partido 

em 

pala; 

na 

primeira, 

as armas dos

Costas e, na segunda, as dos Pereiras.

Sintoma ainda do 

prestígio 

da família de Hipólito na região foi o fato de

seu irmão, Felício 

Joaquim, 

ter sido o 

primeiro 

vigário da 

paróquia 

de Pelotas.

Padre Felício 

Joaquim 

da Costa Pereira Furtado de Mendonça foi uma figura

importante na história de sua cidade. Em 1810, ele foi ao Rio de 

Janeiro 

levando

uma 

petição 

dos moradores de Pelotas 

pedindo que 

ali fosse criada uma nova

freguesia. A solicitação foi atendida e d. 

João 

VI, 

por 

alvará de 7 de 

julho 

de

1812, erigiu 

"uma 

nova freguesia colada no lugar denominado Pelotas" 

que

receberia o título de freguesia São Francisco de Paula. Felício 

Joaquim 

foi

nomeado 

pároco, 

liderou o 

povo 

na construção de sua matriz e morreu ali a 11

de outubro de 1818, aos 42 anos de idade.

Segundo Mecenas Dourado, é 

provável que 

Ana 

Josefa, 

a mãe de Hipólito,

tenha.morrido cedo. Com certeza bem antes do filho 

padre 

e do marido 

que 

não

a menciona no testamento. 

Quando 

Félix da Costa morreu, a 27 de 

junho 

de

1819, com 84 anos de idade, foi sepultado, com enterro solene, na Matriz de São

Francisco de Paula de Pelotas, em hábito do Carmo. O testamento 

que 

deixou

revela bens correspondentes aos de um homem abastado e a natureza 

generosa

do 

pai 

do nosso 

primeiro jornalista. 

Registra Mecenas Dourado 

que 

o ex-alferes,

18- Dourado, 

p. 
20.

19- Segundo Mecenas Dourado, essa memória foi 
posteriormente publicada 

na Revista do IHGB, Rio de

Janeiro, 
vol. 51, 

parte 

1.
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depois de declarar 

que, 

até aquela data, não devia nada a ninguém, mas 

que

tinha, sim, alguns credores, recomendava a seus testamenteiros 

''que 

aquelas

dívidas 

que 

se me devem as cobrarão sem contenda na 

Justiça podendo 

ser e

ainda 

perdoarão 

aquelas 

que 

exigem vexame 

para 

serem cobradas".20

Apesar da enorme distância física 

que 

separou Hipólito da Costa de sua

família 
e do Rio Grande, os sólidos laços afetivos 

que 

o mantiveram sempre

ligados 
a eles estão registrados na correspondência e na documentação 

que

deixou. A afeição 

que 

o velho 

pai 

lhe merecia transparece na revolta expressa 

por

Hipólito 
contra o segundo conde de Linhares 

(filho 

do 

já 

então falecido d. Rodrigo

de Sousa Coutinho, cuja administração no Brasil fora violentamente atacada nos

artigos 
do Correio Braziliense). De 

que 

maneira o conde insultara o velho

octogenário 
no ano em 

que 

este veio a morrer, Hipólito não explicita, mas

registra 
no número de outubro de 1818: 

"O 

sr. conde fica em nossa lembrança,

porque 
temos certa conta 

que 

ajustar sobre os insultos 

que 

ele fez a um velho de

84 anos, no Rio Grande, e 

que 

ficou impune, como ficam ali 

quase 

sempre estes

atentados 
dos fidalgos."21

Certamente a sua ligação familiar mais 

profunda 

foi com o irmão, 

José

Saturnino. 
Dele foi o apoio familiar 

que 

o 

jornalista 

recebeu 

quando 

esteve 

preso

em Lisboa 

pela 

Inquisição 

(1802-1805) 

e, muito 

provavelmente, 

era Saturnino

quem 
abasteceria Hipólito, mais tarde, com as informações detalhadas do Brasil

que 
o Correio Brazilense 

publicava. 

Formado em matemática 

pela 

Universidade de

Coimbra, 

quando 

o Curso de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais da

Academia 
Real Militar foi fundado no Rio de 

Janeiro, 

em 4 de dezembro de

1814, 
o major 

José 

Saturnino da Costa foi nomeado seu 

professor.

No ano anterior, 1813, 

José 

Saturnino 

publicou 

na revista O Patriota um

artigo 
sobre matemática avançada: 

"Problema. 

Entre todos os sólidos de igual

superfície, 
achar o 

que 

tem o máximo volume", O Patriota, fevereiro de 1813, 2o

vol., 

p 

3-7. 

Que, 

segundo um especialista dos nosso dias, tratava 

"do 

difícil

problema 
isoperimétrico do sólido de maior volume. Embora sem aportar

resultados 
novos, o trabalho demonstra conhecimento de matemática avançada

pelo 
seu autor e uma capacidade, até certo 

ponto 

surpreendente da imprensa

emergente: 
lidar com textos matemáticos".22

Note-se 

que 

aquela célebre revista, impressa 

pela 

Impressão Régia entre

1813 
e 1814, e na 

qual 

colaboravam, entre outros, Gastão StocHer, Mariano da

Fonseca, 
Silva Alvarenga, 

José 

Bonifácio e Silvestre Pinheiro era 

publicada pelo

20- Citado 

por 

Mecenas Dourado, 
p. 

26

21- Idem, 

p. 
27

22- D'AMBROSIO, 
Ubiratan: 

"O 

cálculo das variações no século XIX e a transição 
para 

a análise

moderna: 
reflexões sobre o real e o virtual", Anais do I Seminário Nacional de História da Matemática, Recife,

9-12 
de abril de 1995, ed. Fernando Raul Neto, UFRPE: Recife, 1998; 

p 
241-251.
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POLÍTICA.

CollecçaÕ de Documentos Officiacs relativos a Portugal.

DECRETO.

Do Prinçipe Regente de Portugal 

pelo qual 

declara a sua

intenção 
de mudar a corte 

para 

o Brazil, e erige uma

Regencia, 

para governar 

em sua ausência.

Tendo 

procurado, por 

todos os meios 

possíveis, 
con-

servar a Neutralidade, de 

que 

até agora tem 

goaado 

os

Meus Fieis,* e Amados Vassallos, ea 

pezar 

deterexhaurido

o Meu Real Etário, e de todos os mais Sacrifícios, a 

que

me tenho sugeitado, chegando ao excesso de fechar os

Portos dos Meus Reynos aos Yassallos do .Meu antigo e

Leal Alliado o Rey de Gram Bretanha, 
expondo o Com-

mercio dos Meus Vassallos a total ruina, e a sofFrer 

por 

este

motivo 

grave prejuízo 

nos rendimentos da Minha Coroa:

Vejo 

que pelo 

interior do Meu Reyno marcham Tropas

do Imperador dos Francezes e Rey de Italia, a 

quem 
Eu

Me havia unido no Continente, na 

persuasão 

de naõ ser mais

inquietado; e 

que*as 

mesmas se dirigem a esta Capital:

E 

querendo 

Eu evitar as funestas conseqüências, 

que 

se 

po-

dem seguir de uma defeza, 

que 

seria mais nociva 

quepro-

veitosa, servindo só de derramar sangue em 

prejuízo 

da

humanidade, e capaz de accender mais a dissençaõ de

umas Tropas, 

que 

tem trausitacto 

por 

este 
Reyno, com d

annuncio, e 

promessa 

de naõ còmmetterem a menor hosti-

lidade 

; 
conhecendo igualmente, 

queellas 

m? dirigem muito

particularmente 

contra a Minha 
Roal Pessoa, e 

que 

os

Meus Leaes Vassallos seraó menos inquietados, 
ausen-

tando-Me Eu deste Reyno : Tenho resolvido, 
em beneficio

dos mesmos Meus Vassallos, 

passar 

com a Raynha Miuha

SenhoraeMay,e 
com toda a Rea) Família, 

para 

os Kstados

da America, e estabelecer-Me na Cidade Jo Rio de 
Janeiro,

*lé a Paz Geral. E considerando mais 

quanto 
convém

Página do Correio Braziliense noticiando a transferência da corte 

portuguesa

para 
o Brasil 

(Acervo 
FBN)
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capitão Manuel Ferreira de Araújo Guimarães 

(1777-1838). 

O baiano Ferreira de

Araújo, 

que 

também foi o redator da Gazeta do Rio de 

Janeiro, 

entre 1813 e 1821,

fora 

professor 
da Academia de Marinha de Lisboa, onde estudou, chegando a

primeiro-tenente. Ferreira de Araújo regressou a Salvador em 1805, logo obtendo,

com a ajuda do conde de Linhares, transferência 

para 

o corpo de engenheiros

no Rio. Militar e matemático como 

José 

Saturnino, foi também seu colega na

Academia 
Real Militar no Rio de 

Janeiro. 

Com tantas coisas em comum, é bem

provável 
que José 

Saturnino e o 

primeiro jornalista profissional 

do Rio de 

Janeiro,

Ferreira 
de Araújo, fossem amigos chegados. Pois, logo depois de sua 

publicação,

a revista 
merecia o caloroso elogio de Flipólito em Londres.23

Em 1821, o major 

José 

Saturnino da Costa foi eleito deputado 

pelo 

Rio

Grande 
do Sul às cortes de Lisboa. De lá, manteria Flipólito atualizado sobre os

debates, 
fazendo 

com 

que 

o Correio Braziliense fizesse crítica circunstanciada dos

mesmos. 

José 
Saturnino foi sempre o 

procurador 

do irmão exilado nos negócios

envolvendo 

questões 

de herança de terra e merecendo sua inteira confiança, a

ponto 
de Hipólito ter-lhe entregue a 

guarda 

do filho Félix 

José 

da Costa, 

quando,

em 
1817, 

casou-se, em Londres, com Mary Ana Troughton.24

A saudade e a vontade de voltar ao Rio Grande, Flipólito deixou

registradas 
no diário de sua viagem à Filadélfia onde escreveu: 

"Floje 

reli o maço

de cartas 
de minha casa 

(o que 

muitas vezes faço e, à vista das expressões de meus

pais 
e tio, 

protesto (o que 

há muito era minha tenção) 

pela 

minha honra, dar-lhes

o 

gosto 
de me apresentar no Rio Grande, o mais breve 

que 

for 

possível 

e aqui

escrevo 
isto 

para 

me chamar inconstante e indigno do ser de homem de bem todas

as vezes 

que 

me lembrar determinar o contrário e 

para 

obrigar a minha 

palavra

aqui 
me assino, hoc scripsti. F[. 

J. 

da Costa, 22 outubro 1798." E, ainda no mesmo

diário, 
registra a sua intenção de fazer criar no Rio Grande 

("ainda que 

à custa

do 
meu 

patrimônio") 

um estabelecimento 

para 

a formação de rapazes 

pobres, 

à

semelhança 
do 

que 

ouvira dizer 

que 

tinha sido criado 

pela 

Sociedade Filantrópica

de Londres através de subscrições.25

23- O 
comentário de Hipólito sobre a revista foi reproduzido 

por 

Rizzini, 

p. 

160. Ferreira de Araújo

ingressaria 
depois na 

política, 
sendo eleito deputado à 

primeira 
Assembléia Nacional Constituinte, em 1823.

Apesar 
de suas tantas outras atividades, foi sempre um ativo 

jornalista. 
Dizem 

que 
morreu de desgosto após

ter, 
em 1837, assumido sem sucesso a defesa, 

perante 
o tribunal, de seu filho, o major Inocêncio Eustáquio

de Araújo, acusado de envolvimento na Revolução de 7 de novembro de 1837. 
(BLAKE, 

6°, 
p. 

71-72)

24- Sobre 
este filho de Hipólito, 

José 

Félix da Costa, cujo nome da mãe é desconhecido, ver Carlos Rizzini,

P- 
20, e Mecenas Dourado 

p. 
258-261. Foi o único filho de Hipólito a viver no Brasil, tendo lutado na

Guerra 
do Paraguai; a descendência 

que 
o 

jornalista 
teve com a inglesa Mary Ann Troughton, um menino

e duas meninas, não manteve 
qualquer 

ligação com o Brasil.

25- Diário 
de minha viagem à Filadélfia, Academia Brasileira de Letras, Rio de 

janeiro, 
1955, 

p 
42.
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Em 1821, dois anos antes de sua morte, 

quando 
o 

panorama político já

apontava 

para 

a Independência, 
Hipólito escrevia a 

José 
Saturnino, dizendo 

que,

depois de 

"20 

anos de extermínios em terras estranhas", 

pensava 
em estabelecer-

se no Serro de Santana, em Pelotas, em terras 

que 

foram de seu 

pai, 

e caso estas

já 

tivessem sido vendidas, 

pedia 

ao irmão 

que 

indagasse se era 

possível 

reavê-las

porque 
acrescentava 

~ 

logo 

que possa 

arranjar os negócios de minha família e

cobrai o 

que 

aqui tenho, no Brasil vou-me estabelecer, e nenhum 

país 

me agrada

mais do 

que 

o Rio Grande",

Isabel Lustosa é doutora em Ciência

Política, 

pesquisadora 
do setor de História

da Casa de Rui Barbosa e autora de

Insultos impressos: a 

guerra 
dos 

jornalistas 
na

Independência
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O velho 
Correio Braziliense

volta 
às bancas

Alrnyr 
Gajardoni

Quando 
preparou 

a Antologia do Correio Braziliense, em 1977, Barbosa Lima

Sobrinho 
escreveu um longo 

prefácio (cerca 

de 60 

páginas) 

com um resumo da

vida 
e da atividade intelectual de Hipólito da Costa. Verificada a impossibilidade

de incluir 
num único volume todo o material selecionado, não teve dúvidas:

descartou 
o seu 

prefácio 

e manteve os artigos do 

jornalista, que 

era também, no

seu 
entender, 

"um 

político 

de extraordinária visão". O 

prefácio 

foi substituído 

por

uma 

"Explicação 

e 

justificativa 

desta antologia", bem mais curto, e ali Barbosa

Lima 
demonstrou toda sua admiração:

"O 

que 

mais nos surpreende no Correio Braziliense é a extrema variedade de temas 

que

o compõem e a extensão da cultura 
que 

nele revela Hipólito da Costa. Conhece e

discute tudo, desde a 

questão 

do tráfico e da escravidão até o 

problema 

da mudança da

capital do Brasil. Mesmo em 

paralelo 

com os 

periódicos que 

surgem no Brasil, é o

melhor informado de todos eles, o 

que 

melhor conhece e discute os 

problemas

brasileiros."

E então, lamentou:

"Não 

sei se seria 
possível 

uma reedição fac-similar de toda a coleção dos 29

volumes, mas de certo não tenho dúvida de 

que 

um só volume é 
pouco para 

uma

antologia, 

que 

nos trouxesse tudo o 

que 
ele escreveu de interesse 

para 

a nossa 

pátria.

Observo nele, como 
predicado 

fundamental, a lealdade com 

que 

discute os assuntos,

menos 

para 

confundir do 

que para 

cooperar, como se fosse o dono de uma balsa a

oferecer os seus serviços 
para 

a travessia dos rios caudalosos, sem outro interesse do 

que

o de 

proporcionar 

a travessia."

Durante 24 anos foi 

preciso 

contentar-se com a saborosa, 

porém 

frugal,

coletânea carinhosamente 

preparada por 

Barbosa Lima Sobrinho. Em 

junho 

do
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ano 

passado, quando 

os restos mortais de Hipólito foram trazidos 

para 

o Brasil e

depositados no Museu da Imprensa, em Brasília, finalmente o impossível começou

a tornar-se realidade: numa festiva e comovente cerimônia realizada no auditório

D. 

João 

VI, ali mesmo no museu, foram lançados os três 

primeiros 

volumes da

edição fac-similar do Correio Braziliense, surgida 

graças 

a uma 

parceria

cuidadosamente articulada 

que 

reuniu a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,

o atual Correio Braziliense, de Brasília, e o Instituto Uniemp. Três 

pessoas 

dividem

irmãmente a 

glória 

do milagre concretizado, duas das 

quais jornalistas 

como

Hipólito: Alberto Dines, o 

persistente, 

implacável comandante do Observatório da

Imprensa, e Sérgio Kobayashi, dinâmico, melhor diria elétrico diretor-presidente

da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, constantemente a bombardear seus

subordinados com idéias e 

projetos 

de trabalho, 

principalmente quando 

têm a ver

com 

produção 

e divulgação da cultura brasileira; a terceira é sem dúvida o maior

amigo, defensor e colecionador de livros do Brasil, 

José 

Mindlin.

[»e 
julg»r

srájdo 

4e; 

soa. 
autborkk^e 

o, 
v

;éeiw --

®wNf»

í da 
Gamará dei íU®Kesea^^ r

i ía»cfoe«a 

> 

e 

pefe*#»

e 

prorogaçaÔ, 

ou convocaçaõ 
cxlr

Dmeará, de fóra de seu seio, 
o Seci

ue 

julgar 

necessários 

para 

o desem

i, 
sendo de sua authorídade o as:

;ocns 

aos referidos empregados,

empregados da Confederação esta

S da Camara dos Representantes, 
n

i lunceoens i e nor ella .serão accu

Texto do Correio Braziliense, como aparece no original, acima, e depois do

tratamento 

por 

computador: definição total 
(Foto 

de Cacalo Kfouri)
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Dines adotou como seu o sonho de Barbosa Lima, dedicando-se durante

anos à busca de apoios e recursos 

para 

torná-lo real. Mindlin abriu a arca de

tesouros 
de sua extraordinária biblioteca e franqueou uma das duas coleções do

jornal 
que possui (uma 

das raras existentes completa e em 

perfeitas 

condições de

leitura), 

para 

ser usada na edição fac-similar. Kobayashi mobilizou 

para 

a

empreitada 
todos os recursos da 

gráfica 

da Imprensa Oficial, 

que 

ele há sete anos

vem apetrechando 

para 

torná-la uma das mais modernas e eficientes do Brasil.

Embora 
se trate de uma edição fac-similar, não bastava apenas colocar as

impressoras 
em ação; mesmo os volumes em 

perfeitas 

condições daquela coleção

exigiram 
um meticuloso trabalho de tratamento de imagem, 

para 

eliminar a

sujeira 

que 

se acumulou nas 

páginas preciosas, pelo 

longo tempo transcorrido ou

pelas 
precárias 

condições em 

que 

os livros sobreviveram, antes de chegarem ao

refúgio 
da biblioteca Guita/José Mindlin. Graças à eficiência e a 

pertinácia 

com

que 
o trabalho foi executado 

pelos profissionais 

da Divisão de Editoração da

Imprensa 
Oficial 

- 

página 

a 

página, 

linha a linha, 

palavra 

a 

palavra, 

letra a letra-,

os leitores 
do século XXI estão recebendo 

jornais 

nas mesmas condições em 

que

eram 
entregues aos antepassados do século XIX. São 

quase 

22 mil 

páginas

submetidas 
a esse tratamento, e 

quando 

escrevo letra a letra não exagero 

-

sempre 
havia letras apagadas ou borradas e, 

graças 

aos modernos recursos da arte

gráfica 
informatizada, foi 

possível 

substituí-las 

por 

cópias de letras 

perfeitas 

de

outras 

palavras 

da mesma 

página.

O 

primeiro 

exemplar do Correio foi impresso em Londres, em 

junho 

de

1808, 

quando 

a 

primeira 

máquina de imprimir estava chegando ao Brasil na

bagagem 
do 

príncipe 

d. 

João. 

Antecedeu em três meses a Gazeta do Rio de 

Janeiro,

espécie 
de diário oficial 

posto 

a circular em setembro do mesmo ano 

para

divulgar 
os atos oficiais do 

governo 

recém-instalado na colônia. O último saiu em

dezembro 
de 1822, impresso também em Londres, como todos os outros. Por ser

escrito 
e impresso no exílio, se assim 

podemos 

dizer, ficou a salvo da vigilância da

severa 
censura 

portuguesa, que 

misturava 

preconceitos políticos 

e religiosos 

para

tornar 
mais implacáveis suas determinações. Não 

por 

acaso, Hipólito fez do seu

periódico 
uma arma igualmente implacável na defesa da liberdade de imprensa.

Mas não apenas dela, como registra Dines, em artigo estampado no 

primeiro

volume 
da coleção fac-similar. Ele era 

"humanista, 

liberal e cosmopolita. A revista

que 
produz 

solitariamente no exílio de Londres ao longo de 

quase quinze 

anos é

produto 
do Iluminismo europeu e daqueles 

que pretendiam 

estendê-lo às

Américas".

Como se 

pode 

ler, logo à frente, na 

primeira página 

do 

primeiro 

número

do Correio, onde Hipólito apresenta um resumo de seu ideário:

"O 

primeiro 

dever dó homem em sociedade é ser útil aos membros dela; e cada um

deve, segundo as suas forças físicas, ou morais, administrar, em beneficio da mesma, os

conhecimentos, ou talentos, 
que 

a natureza, a arte, ou a educação lhe 

prestaram. 

O



indivíduo, 

que 

abrange o bem 

geral 
de uma sociedade, vem a ser o membro mais

distinto dela: as luzes, 

que 

ele espalha, tiram das trevas, ou da ilusão, aqueles 

que 

a

ignorância 

precipitou 

no labirinto da apatia, da inépcia e do engano. Ninguém mais útil,

pois, 
do 

que 

aquele 

que 

se destina a mostrar, com evidência, os acontecimentos do

presente, 

e desenvolver as sombras do futuro. Tal tem sido o trabalho dos redatores das

folhas 

públicas, quando 

estes, munidos de uma crítica sã, e de uma censura adequada,

representam os fatos do momento, as reflexões sobre o 
passado, 

e as sólidas conjecturas

sobre o futuro."

No fecho desse editorial, 

quase 

uma carta de 

princípios, 

dá uma idéia da

abrangência de seu 

propósito:

"Longe 

de imitar só, o 

primeiro 
despertador da opinião 

pública 
nos fatos, 

que 
excitam

a curiosidade dos 

povos, quero, 

além disso, traçar as melhorias das ciências, das artes,

e numa 

palavra 
de tudo aquilo, 

que pode 

ser útil à sociedade em 

geral. 

Feliz eu se 

posso

transmitir a uma nação longínqua, e sossegada, na língua, 

que 

lhe é mais natural, e

conhecida, os acontecimentos desta 

parte 

do mundo, 

que 

a confusa ambição dos

homens vai levando ao estado da mais 

perfeita 

barbaridade. O meu único desejo será

de acertar na 

geral 
opinião de todos, e 

para 
o 

que 

dedico a esta empresa todas as

minhas forças, na 

persuasão 
de 

que 
o fruto do meu trabalho tocará a meta da

esperança, a 

que 
me 

propus."

Seguindo fielmente essa rota, Hipólito fez das 175 edições do seu 

jornal 

um

riquíssimo depósito de informações sobre aquele 

período 
exuberante da história,

e não apenas no 

que 

dizia respeito a Brasil e Portugal. O Correio está dividido em

quatro 

seções 

principais: 

Política, Comércio e Artes, Literatura e Ciências e

Miscelânea. Na seção Reflexões sobre o Correio Braziliense, esporádica, trata das

questões 

referentes à imprensa, sempre de forma 

polêmica. 

Política inclui Coleções

de Documentos Oficiais, em 

geral portugueses, 

mas também de Espanha e outros

países. 

Miscelânea inclui Resumo das Notícias do Mês, agrupadas 

por países 

ou

regiões. Uma das matérias mais importantes do 

primeiro 

volume é

"Estabelecimento 

da imprença 

(sic) 

no Brasil", informando sobre decreto do

príncipe 

regente editado em 13 de maio de 1808. Saiu no número de outubro,

mas o texto integral do documento ficou 

para 

novembro. Com o 

passar 

do tempo,

o trabalho 

ganhou 

agilidade 

- 

alguns atos oficiais são 

publicados já 

na edição do

mês seguinte. A edição de setembro de 1822 contém abundante material sobre as

lutas da Independência, mas nenhum registro do 

grito 

do Ipiranga,

evidentemente.

A coleção 

preparada pela 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo terá 31

volumes. Os 

jornais 

editados 

por 

Hipólito ocupam 29; um terá o índice remissivo

(onomástico 

e temático) editado 

pela 

Biblioteca Nacional, em 1976; o último será
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A nova 
edigao 

ja 
encadernada, saindo da 

grafica 
da Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo

(Foto Cacalo 
Kfouri)

nova 
edição 

já 
encadernada, saindo da 

gráfica 
da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

(Foto Cacalo 
Kfouri)

formado 

por 
artigos de especialistas sobre o Correio e o 

período 

histórico em 

que

foi 

produzido. Até o momento, foram lançados os catorze 

primeiros 

volumes,

contendo 

os 

jornais 
editados até dezembro de 1812, e o do índice. Os demais

serão 

produzidos mensalmente. São impressas 3.500 coleções, distribuídas 

para

universidades 

públicas, 
escolas de 

jornalismo, 

bibliotecas 

públicas 

e centros de

estudo. 

Oitocentas 
foram reservadas 

para 

venda ao 

público, 

na forma de

assinaturas. 

Ainda há coleções disponíveis, 

que podem 

ser adquiridas 

pelo 

telefone

0800-123 

401, na livraria virtual do site www.imprensaoficial.com.br 
ou 

pelo 

email:

livraria@imprensaoficial.com.br. 

Custam R$ 600,00 à vista, com 

parcelamentos

em 
três, 

seis e doze vezes. Números avulsos custam RJ 20,00, mais frete.

Informações 

pelos 

telefones 11-6099-9421, 11-6099-9626, 11-6099-9621 e

telefax 
11-6099-9426.

Almyr Gajardoni é 

jornalista, 
editor da

revista Leitura, 

publicada pela 

Imprensa

Oficial do Estado de São Paulo

velho 
Correio 

Braziliense volla às bancas
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Machado de Assis em bico-de-pena de Ernesto Lacerda 

(Acervo 
FBN)
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Uns 
braços": nenhum abraço

Ivan 

Junqueira

Já 
se disse 

- 

e não sem alguma razão, embora dela eu não 

partilhe

que 
Machado 

de Assis foi maior contista do 

que 

romancista. E aqui

esclareço 
logo 

que 

não foi este o motivo 

que 

me levou a escolher o

célebre 
conto 

"Uns 

braços" como tema deste breve estudo de

interpretação 

crítica. A razão é bem outra, ou seja, a de tentar aqui

avaliar 
em 

que 

medida a trama ficcional de alguns dos contos do autor

antecipa 

ou se desenvolve 

paralelamente 

à dos romances 

que 

escreveu.

Posto 
isto, 

decidi aventurar-me à análise deste conto exemplar 

que 

se

intitula 

"Uns 

braços", cujo tema, aliás, aflora ainda em outra 

página

machadiana 

antológica desse difícil e traiçoeiro 

gênero 

literário: 

"Missa

do 

galo". 
E não só nestes contos nos fala de uns braços o 

"bruxo" 

do

Cosme 
Velho, 

pois 

vamos reencontrar o mesmo tema nas Memórias

póstumas de Brás Cubas, onde aparece como alusão apenas discreta, em

Quincas Borba, 
onde ressurge mais claro e mais cantante, e com mais

ênfase 
ainda 

em Dom Casmurro, onde merece do mestre um capítulo

inteiro 

em 

que 

Bentinho nos fala dos braços de Capitu. Lê-se ali: 

"Eram

belos, 
e na 

primeira 
noite em 

que 

os levou nus a um baile, não creio

que 
os houvesse 

iguais na cidade, nem os seus, leitora, 

que 

eram então

de 
menina, 

se eram nascidos, mas 

provavelmente 

estariam ainda no

mármore, 

donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais

belos 
da noite, 

a 

ponto 

de me encherem de desvanecimento. Conversava

mal 
com 

as outras 

pessoas 

só 

para 

vê-los, 

por 

mais 

que 

eles se

entrelaçassem 

aos das casacas alheias. 

Já 

não foi assim no segundo baile;

nesse, 

quando 
vi 

que 

os homens não se furtavam de olhar 

para 

eles, de

os 
buscar, 

quase 
de os 

pedir, 

e. 

que 

roçavam 

por 

eles as mangas 

pretas,

fiquei 
vexado 

e aborrecido."

Uns 
braços": 

nenhum abraço



Há em Machado de Assis algo 

que já 

se chamou de reticência, de vagueza,

de vaivém de um espírito sempre à beira da dúvida e da insatisfação. Daí a

duplicidade comportamental, ou mesmo a 

polissemia psicológica, 

de suas

personagens. 

E daí, também, seus mecanismos de recalque sexual, tal 

qual 

os

vemos em Rubião, em Sofia, em Virgília, em Brás Cubas e, sobretudo, naquela

Flora de Esaú e 

Jacó, que 

hesita entre os namorados 

gêmeos 

e não escolhe

nenhum dos dois. Flora hesita como o 

próprio pensamento 

de Machado de Assis

e, como observa Augusto Meyer em seu astucioso Machado de Assis 

(1958), 

sua

"razão 

de ser é a dúvida 

que 

vem de uma neutralização 

por 

excesso de

clarividência". Flora encarna, como 

já 

se disse, o mito da hesitação e, 

para 

ela,

"a 

plenitude 

vive num centro ideal como fantasma inatingível". E esse mito

reaparece em contos como 

"Trio 

em lá menor", 

"Dona 

Benedita", 

"Um 

homem

célebre", 

"Missa 

do 

galo" 

e, 

particularmente, 

"Uns 

braços", ou seja, os da severa

e ambígua d. Severina. É curioso observar nesse 

passo que, 

embora a verdadeira

sensualidade machadiana seja a das idéias, há no escritor um sensualismo tão

profundo 

e enraizado 

que 

chega mesmo a atingir, 

quase 

sempre através do

recalque, as raias da morbidez. Vê-se isto, 

por 

exemplo, no capítulo 144 de 
Quincas

Borba, onde Palha esquadrinha a 

perna 

machucada de Sofia 

para 

avaliar os danos

que 

lhe causara uma 

pequena queda. 

Vê-se o mesmo, também, nos capítulos

"O 

penteado", 

"A 

mão de Sancha" e o 

já 

citado 

"Os 

braços", de Dom Casmurro.

E outra vez em 
Quincas 

Borba, onde se lê, a 

propósito 

de Sofia, 

que 

seus 

"braços

nus, cheios, com uns tons de ouro claro, ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão

acostumados ao 

gás 

de salão". Pode-se dizer 

que 

a sensualidade machadiana

obedece às leis de um rio 

profundo 

e insondável 

que parece 

muito manso, mas

que 

carrega em suas águas segredos de correnteza e caprichos de longo e

acidentado curso. Há mesmo, nesses 

poucos 

trechos a 

que 

recorri 

— 

e eles são

muitíssimos 

~, 

uma certa obsessão táctil e visual matizada de inequívoco

fetichismo, como é o caso dessa voluptuosa alusão aos braços.

E 

prova 

disso são os contos 

"Missa 

do 

galo" 

e 

"Uns 

braços", 

que

cristalizam a finíssima essência da arte machadiana. Observe-se 

que, 

no 

primeiro

deles, d. Conceição desvela apenas um tímido trecho de seus braços, amostra

suficiente, contudo, 

para que pareçam 

mais nus do 

que 

a inteira nudez. Pelo

menos assim os viu o sr. Nogueira enquanto esperava 

pela 

missa do 

galo, 

entretido

na leitura de Os três mosqueteiros. E viu-os com tão cúpidos olhos 

que 

chegou a

observar de si 

para 

si: 

"Não 

estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente,

e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros, e menos magros do 

que 

se 

poderia

supor." E logo adiante, mais detalhístico ainda: 

"As 

veias eram tão azuis, 

que,

apesar da 

pouca 

claridade, 

podia 

contá-las de meu lugar. A 

presença 

de

Conceição espertara-me ainda mais 

que 

o livro." Na verdade, convém

acrescentar, espertara-o a tal 

ponto que 

foi capaz de dizer consigo mesmo 

que,
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embora magra, tinha ela 

"não 

sei 

que 

balanço no andar, como 

quem 

lhe custa

levar 
o corpo", ou seja, como 

quem 

custa levar o desejo 

que 

lhe 

pulsa 

na carne,

ou como assim o imaginou 

que 

fosse o Nogueira. Mas aqui, como de resto em

"'Uns 

braços", não se registra um único abraço, 

pois 

ambos os contos 

pertencem

àquela 

já 

lembrada vertente da hesitação, essa hesitação 

que, 

como 

já 

dissemos,

irá culminar 
em Esaú ejacó, onde Flora, 

personagem que pode 

ser entendida como

o 

próprio 
pensamento 

de Machado de Assis, é uma virgem estéril 
que, 

como

sublinha 
Augusto Meyer, 

"renuncia 

à escolha e não aceita o sacrifício

indispensável 
à renovação da vida".

Pois bem. Tanto a vertente da hesitação 

quanto 

a dos desejos recalcados

estão 
exemplarmente à mostra em 

"Uns 

braços". E vale aqui, ainda uma vez,

recordar 
a 

percuciente 

análise 

que 

esse mesmo Augusto Meyer nos oferece sobre

o 

papel 
da mulher na ficção machadiana. Diz ele: 

"Em 

quase 

todos os seus tipos

femininos, 
o momento culminante em 

que 

a 

personalidade 

se revela é o da

transformação 

da mulher em fêmea, 

quando 

vem à tona o animal astuto e

lascivo, 
em 

plena posse 

da técnica de seduzir. A dissimulação em todas elas é um

encanto 
a mais. Ameaça velada, surdina do instinto, sob as sedas, as rendas e as

atitudes 
ajustadas ao figurino social, sentimos 

que 

é 

profunda 

a sombra do sexo.

Uma 
sombra, 

diríamos nós, 

que 

às vezes se esbate e se esvai em decorrência da

indecisão 
moral, como acontece em 

"Uns 

braços", esses braços 

que 

levam Inácio

ao êxtase, 

pois jamais pôs 

ele 

"os 

olhos nos braços de d. Severina 

que 

não se

esquecesse 
de si e de tudo". Bem se vê 

que 

Inácio não assume de todo a

responsabilidade 

de sua cupidez e, com a ajuda do narrador, transfere 
parte 

da

culpa 

por 
esse fascínio fetichista à 

própria 

dona daqueles braços tão desnudos e

lascivos. 
Assim é 

que 

se lê 

quando 

o tormento toma conta de sua consciência:

"Também 

a culpa era antes de d. Severina em trazê-los assim nus,

constantemente. 

Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio 

palmo

abaixo 
do ombro; dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade

eram 
belos e cheios, em harmonia com a dona, 

que 

era antes 

grossa que 

fina, e

não 

perdiam 
a cor nem a maciez 

por 

viverem ao ar; mas é 

justo 

explicar 
que 

ela

não 
os trazia assim 

por 

faceira, senão 

porque já gastara 

todos os vestidos de

mangas 
compridas." E 

por que, 

ora essa, não comprara outros?, 

pergunto-me 

aqui

diante 
dessa esfarrapada desculpa do moralismo do escritor. Na verdade, sempre

que 
os braços sobem à cena na ficção machadiana, não são apenas eles 

que 

estão

nus, 
mas sim todo o corpo de suas 

personagens 

femininas.

E vai assim o nosso Inácio aos 

poucos 

desesperando, sobretudo 
quando

percebe 

que 

a única solução 

para 

aquele impasse será fugir da casa de d. Severina,

onde 
reside 

e de cujo marido é empregado. Mas não o consegue, hipnotizado 
que

está 

por 
aqueles braços 

que, 

todavia, não o abraçam: 

"Não 

foi; sentia-se

agarrado 
e acorrentado 

pelos 

braços de d. Severina. Nunca vira outros tão

'Uns 

braços nenhum abraço
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bonitos e frescos. A educação 

que 

tivera não lhe 

permitia 

encará-los logo

abertamente, 

parece 

até 

que 

a 

princípio 

afastava os olhos, vexado. Encarou-os

pouco 

a 

pouco, 

ao ver 

que 

eles não tinham outras mangas, e assim os foi

descobrindo, mirando e amando." E tanto os mirou e amou 

que 

d. Severina

começou a desconfiar. E a 

gostar, pelo 

visto, 

pois 

escreve o narrador: 

"Tudo

parecia 

dizer à dama 

que 

era verdade; mas essa verdade, desfeita a impressão do

assombro, trouxe-lhe uma complicação moral, 

que 

ela só conheceu 

pelos 

efeitos,

não achando meio de discernir o 

que 

era." Paralelamente, Inácio continua a sofrer

e a cogitar de sua fuga, o 

que 

de fato acontece no final do conto, coroando assim

todo o tortuoso 

processo 

da interdição moral. Não se dá, 

pois, 

o tão desejado

abraço, embora durante todo esse tempo os braços de d. Severina lhe fechem um

parêntese 

na imaginação. Mas o fato é 

que, 

antes da fuga, algo acontece, algo 

que

Machado de Assis, mercê de sua inexcedível habilidade ficcional, empurra 

para

uma região fronteira entre o sonho e a realidade, 

pois 

somente aí caberia alguma

forma de ação, e essa ação, como sempre, é iniciativa da mulher, dessa mulher

que, 

na ficção machadiana, 

parece 

ignorar a existência de 

quaisquer 

interrogações

de ordem moral, 

jamais 

cogitando de outra forma de remorso além das inevitáveis

interdições impostas 

por 

seu decoro. Lembre-se, a 

propósito, 

a 

personalidade 
de

Capitu, na 

qual 

subsiste um vertiginoso substrato de amoralidade 

que 

tangencia

as raias da inocência animal e 

que, 

impregnada de desejo e de volúpia,

desconhece 

por 

completo o 

que 

seja o senso da culpa ou do 

pecado.

Vejamos agora, na trama de 

"Uns 

braços", como as coisas surdamente se

encaminham, embora, como 

já 

antecipamos, esses braços de d. Severina 

jamais 

se

fechem em torno de Inácio. Mas 

quem 

sabe um beijo, um beijo dado em 

quem

dorme e 

que 

não sabe 

que 

está sendo beijado? E eis aqui como Machado de Assis

engendra aquela situação em 

que 

o sonho tangencia a realidade. Ao 

perceber que

Inácio não lhe tira os olhos, d. Severina, 

já 

convicta de 

que 

algo 

pecaminoso 
está

em marcha, começa também a 

perturbar-se, 
e um dia, ao 

procurar 

o rapaz em

seu 

quarto por 

algum motivo doméstico, encontra-o dormindo na rede e 

põe-se 

a

imaginar 

que 

ele 

possa 

estar sonhando com ela. Bate-lhe então mais forte o

coração, 

já que, 

na noite anterior, fora ela 

que 

sonhara com ele. Na verdade,

desde a madrugada a figura do rapaz lhe andava diante dos olhos como uma

tentação diabólica. Dormindo, Inácio lhe 

parecia 

até mais belo. 

"Uma 

criança!",

como ela mesma se diz. O alvoroço toma conta de d. Severina, cuja severidade

aos 

poucos 

se esvai. A rigor, ela 

passa 

a ver-se na imaginação do rapaz e, como

escreve Machado de Assis, 

"ter-se-ia 

visto diante da rede, risonha e 

parada; 

depois

inclinar-se, 

pegar-lhe 

nas mãos, cruzando ali os braços, os famosos braços".

E Inácio sempre a dormir e talvez a sonhar, como devaneia Hamlet em seu

imortal solilóquio.
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Nesse 

ponto 
é bem de ver 

que 

d. Severina 

já 

flutuava também nas águas

do sonho 
e de uma imaginação sem 

peias, 

supondo 

que 

Inácio, enamorado de

seus 
braços, 

"ainda 

assim ouvia as 

palavras 

dela, 

que 

eram lindas, cálidas,

principalmente novas, 

- 

ou, 

pelo 

menos, 

pertenciam 

a algum idioma 

que 

ele não

conhecia, 

posto que 

o entendesse". O crescendo urdido 

pelo gênio 

machadiano

atinge 
agora o seu clímax. E assim nos descreve o mestre a 

pulsação 

sensual 

que

toma 
conta de uma 

personagem que 

de severa nada mais tem: 

"Duas, 

três e

quatro 
vezes a figura esvaia-se, 

para 

tornar logo, vinda do mar ou de outra 

parte,

entre 

gaivotas, 
ou atravessando o corredor, com toda a 

graça 

robusta de 

que 

era

capaz. 
E tornando, inclinava-se, 

pegava-lhe 

outra vez das mãos e cruzava ao 

peito

os braços, 
até 

que, 

inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e

deixou-lhe 

um beijo na boca." Aqui, todavia, como adverte Machado de Assis, o

sonho 
coincide 

com a realidade, e as mesmas bocas se unem na imaginação e fora

dela. 
Aturdida 

com o 

que 

fizera, d. Severina recua e vê-se engolfada 

pelo

vexame. 
Beijara-o, 

beijara aquela criança adormecida. E conclui Machado de

Assis: 

"Fosse 

como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal

com 
ele. O medo de 

que 

ele 

podia 

estar fingindo 

que 

dormia apontou-lhe na alma

e deu-lhe 
um calefrio." Inácio afinal deixa a casa do 

patrão 

e, ao despedir-se de

d. Severina, 
estranha-lhe a frieza e o azedume. Mas leva consigo o sabor de um

sonho, 
aquele 

sonho em 

que 

se imaginou beijado 

por 

alguém 

que, 

sem 

que 

ele

soubesse, 

o beijara em sonho e na realidade, ou, mais 

precisamente, 

nesse

territorio 

ambíguo 
e fugidio em 

que 

ambos se tangenciam, nesse cenário de

penumbra 

psicológica 
em 

que 

amiúde se movem as 

personagens 

machadianas.

A sutileza 
da urdidura ficcional e a fina 

psicologia 

de 

"Uns 

braços" fazem

deste 
conto 

uma obra-prima do 

gênero. 

Há nele muito da maturidade espiritual

do 
autor 

não só como filósofo 

pessimista, 

não raro niilista, mas também como

estilista, 

o consumado 
estilista 

que 

foi e 

que 

nos assombra até hoje. Muito da sua

ânsia 
de 

perfeição 
artística e do impasse em 

que 

sempre se debateu a sua alma

diante 
da impossibilidade 

de realizar uma escolha estão também aí 

presentes, pois

Machado 

de Assis, se trazia em si a matriz seminal de Rubião, de Bentinho ou

de 
Brás 

Cubas, trazia sobretudo a de Flora, 

puro 

espírito 

que 

se consome na

contemplação. 

O 

"bruxo" 

do Cosme Velho foi antes de tudo um cético, um

homem 

que, queiram 
ou não seus admiradores, nutriu 

pela 

vida um ódio

entranhado, 

ou seja, o ódio daquele 

"homem 

subterrâneo" de 

que 

nos fala

Dostoiévski 

e 

que 

em tudo confirma este comentário de Brás Cubas:

O voluptuoso 

e esquisito é insular-se o homem no meio de um mar de 

gestos 

e

de 

palavras, de nervos e 

paixões, 

decretar-se alheado, inacessível, ausente...".

Como 

ensina 
Augusto Meyer 

- 

e se aqui outra vez nele me amparo é 

porque 

o

considero 

nosso 
mais astucioso intérprete da obra machadiana 

—, 

o mal, no caso

de 
Machado 

de Assis, 

" 

começa com a consciência aguda, 

pois 

o excesso de lucidez
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mata as ilusões indispensáveis à subsistência da vida, 

que 

só 

pode 

desenvolver-se

num clima de inconsciência, a inconsciência da ação". E tudo, rigorosamente

tudo, em Machado de Assis obedece às leis da introversão.

Já 

se disse, a 

propósito, que 

nos romances e contos de Machado de Assis

não há nenhuma espécie de ação, mas apenas movimentos concêntricos de

introversão. Nesse 

ponto, 

ele se aproxima vertiginosamente de um Proust, de uma

Katherine Mansfield ou de uma Virginia Woolf. Para tais escritores, o drama da

"consciência 

doentia" não se resume apenas no absurdo vital da introversão, e sim

no fato de 

que 

essa mesma introversão 

principia 

com o amor da consciência 

por

si 

própria, 

com a obsessão da análise 

pela própria 

análise, e daí é 

que 

emerge o

"homem 

subterrâneo". Alguns críticos vêem nisso carência de 

pujança, 

de força

ou de movimento 

profundo. 

Sobrar-lhe-iam 

graça, 

humor e harmonia de estilo,

mas faltar-lhe-iam ímpeto e 

poderio 

ficcionais. E o 

que pensa, por 

exemplo, Mário

Matos, 

quando 

sustenta 

que 

Machado de Assis 

"filia-se 

entre os 

prosadores

cuidosos da forma e do 

gracioso 

dos 

pensamentos. 

Falta-lhe 

patos. 

Não tem

flama". Parece-me 

que 

esse crítico não entendeu 

que 

em Machado de Assis, como

sublinha Augusto Meyer, havia um 

"amor 

vicioso 

que 

caracteriza o monstro

cerebral, a volúpia da análise 

pela 

análise, mas havia também" 

— 

e nisto vê o

ensaísta o seu maior drama 

— 
"a 

consciência da miséria moral a 

que 

estava

condenado 

por 

isso mesmo, a esterilidade 

quase 

desumana com 

que 

o 

puro

analista 

paga 

o 

privilégio 

de tudo criticar e destruir".

Mas é 

justamente 

a 

partir 

desse substrato de ironia, de ceticismo e de

profundo pessimismo que 

se esgalham o seu 

gênio 

e o seu estilo inimitável, sobre

os 

quais 

muito 

já 

se escreveu entre nós, e não seria este o momento de nos

acrescentarmos à ciclópica bibliografia 

já 

existente sobre o autor do Memorial de

Aires. Prefiro, muito ao contrário, recorrer às 

palavras 

de um desses intérpretes,

mais 

precisamente 

um dos menos lembrados nos dias de hoje, o 

jornalista, político

e também acadêmico Aícindo Guanabara, 

quando, por 

ocasião da morte do

mestre, 

proferiu 

um notável discurso 

propondo 

à Câmara dos Deputados 

que 

se

fizesse representar no enterro. A certa altura nele se diz, com 

palavras 

muito

simples e concisas, 

que 

Machado de Assis tinha 

"um 

estilo seu, 

próprio, 

singular,

único na nossa e 

quiçá 

alheias línguas. Não sei se direi demais dizendo 

que 

tinha,

ou 

que 

fizera, uma língua nova, 

que 

novo, ou 

pelo 

menos inconfundível, era o

português que 

tratava. Era um irônico, de uma ironia 

que 

não era, nem se 

pare-

cia, com Fesprit dos franceses nem o humour dos ingleses; uma ironia 

que 

superava

a de Sterne ou de Xavier de Maistre e dir-se-ia filha da de Anatole France, se não

a houvera 

precedido. 

Original e único, era um filósofo, um comentador, um

crítico, um analista 

— 

analista das coisas e dos homens, das almas e dos costumes,

dos indivíduos e do meio, das 

paixões grandes 

e dos 

pequenos 
vícios. Não tinha

o sarcasmo dissolvente, mas um doce e benévolo ceticismo".
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E são estas, além de algumas e consabidas outras, as virtudes 

que

encontramos 
em seus romances e contos, como neste admirável 

"Uns 

braços", 

que

aqui tentamos 
brevemente analisar do 

ponto 

de vista da sensualidade recalcada e

da hesitação 
moral, características 

que 

emergem, como 

já 

dissemos, em muitas das

personagens machadianas. No 

que 

toca a essa sensualidade, entretanto, conviria

aqui 
repetir 

que, 

em Machado de Assis, ela floresce antes no âmbito das idéias do

que propriamente 
no dos sentidos. Caso contrário, seria difícil compreender o 

que

diz 
a Brás Cubas, em seu delírio, aquela 

perversa 

Pandora travestida de mãe

Natureza: 

''Eu 

não sou somente a vida; sou também a morte, e tu estás 

prestes 

a

devolver-me 

o 

que 

te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do

nada."

Ivan 

Junqueira 

é 

poeta, 

ensaísta e membro da ABL
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Desde a mocidade Machado de Assis 

procurou 
entender e interpretar o caráter nacional

brasileiro 

(Foto 
acervo FBN)
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A viagem 
de Machado de Assis a Minas

e o 

Quincas 

Borba

Ubiratan 
Machado

"Não 

sei 

que 

hajam muitas coisas acima do 

prazer 

de viajar; viajar é multiplicar a vida.

Machado de Assis

Quando foi a Minas Gerais, Machado de Assis estava 
publicando 

o 
Quincas 

Borba,

a retalhos, 
na revista A Estação, desde 1886. Como se sabe, 

parte 

da ação desse

romance 
transcorre em Barbacena, berço natal do ingênuo Pedro Rubião de

Alvarenga, 
e onde um dia foi dar com os costados o ensandecido 

Joaquim 

Borba

dos Santos.

Na 

parte publicada 

até a viagem de Machado, Barbacena era apenas uma

referência 

geográfica, 

escolhida talvez ao acaso entre inúmeras outras cidades

mineiras. 
Não havia nada 

que 

a distinguisse. Podia ser 

qualquer 

localidade, desde

que 
situada em Minas, 

já que 

há na obra um evidente empenho de traçar a

psicologia do homem das Gerais.

Desde a mocidade, sugestionado talvez 

por José 

de Alencar, 

que 

idealizou

retratar 
os tipos de cada região do 

país, 

através de sua comédia humana brasileira,

Machado 
se 

preocupava 

com a diversidade de caracteres regionais 

que 

compõem

o caráter 
nacional brasileiro e sempre buscou entendê-los e interpretá-los. 

Entre

todos, 
demonstrou especial simpatia 

por 

Minas Gerais e seus habitantes. No conto

"Ernesto 

de Tal", escrito em 1873 e 

que 

figura nas Histórias da meia-noite,

sintetizou 
a 

psicologia 

do mineiro em duas linhas: 

"Era 

laborioso, benquisto,

econômico, 

singelo e sincero, um verdadeiro filho de Minas."

A 

propósito 

de Rubião, no 
Quincas 

Borba, Machado observa 

que 

ele era

singelo 
como um bom mineiro, mas desconfiado como um 

paulista 

. Em outras

palavras, um homem das Alterosas típico do século XIX, 

provinciano, pacato,

ingênuo, 

sem 

perspicácia para 

entender as tramas de interesse 

que 

iriam

A viagem 
de Machado de Assis a Minas e o Qji 

i ncas Borba
49



envolvê-lo, acionadas 

pelo poder 

corruptor do dinheiro. Era um 

puro, 

no

sentido de alheio às tramóias sociais e não como um ser de exceção, acima das

paixões 

da condição humana, com alguma coisa do mineiro de anedota, 

que

Martins Pena consagrou no 

personagem 

Tobias, da 

peça 

Um sertanejo na Corte.

A figura de Rubião, 

porém, 

nada tem de anedótica, e muito menos o seu

drama de homem do interior triturado 

pelas 

engrenagens da vida na corte. Pois,

o 
Quincas 

Borba, entre outras leituras 

possíveis, 

é o romance das ilusões 

perdidas

de um 

provinciano 

na cidade 

grande, 

tema tão caro ao século XIX, 

que

encontra uma abordagem abissal na obra balzaquiana. Claro 

que 

o nosso mestre-

escola mineiro nada tem a ver com os Lucien de Rubempré, os Rastignac e

outros 

personagens 

de Balzac, como o Rio de 

Janeiro 
estava muito longe da

complexidade social de Paris.

Os heróis do escritor francês 

queriam 

conquistar a cidade, 

para 

desfrutarem

de, 

poder, 

dinheiro e belas mulheres. Para eles, 

pareciam 

inexistir obstáculos e

escrúpulos. Rubião, 

que 

enriquecera de forma inesperada, migrara 

para 

a corte

com todos os escrúpulos de sua educação tradicional, sua bondade e com os

planos 

vagos e indecisos de um nouveau riche interiorano. Faltava-lhe a 

gula 

do

poder, 

era antes de tudo um sedento de amizade e amor, a tal 

ponto que, 

na ânsia

de encontrá-los, deixou minguar a sua desconfiança natural, ressaltada 

pelo

romancista.

A carência de afeto evidencia-se desde a sua viagem 

para 

o Rio de 

Janeiro,

quando 

conheceu o casal Palha, 

que 

tanta influência teria em seu destino. A cena

passa-se 

em 1867. Escreve Machado: 

"Na 

estação de Vassouras, entraram no trem

Sofia e o marido, Gristiano de Almeida e Palha. Este era um rapagão de trinta e

dous anos; ela ia entre vinte e sete e vinte e oito. Vieram sentar-se nos dous

bancos fronteiros ao do Rubião, acomodaram as cestinhas e embrulhos de

lembranças 

que 

traziam de Vassouras, onde tinham ido 

passar 

uma semana;

abotoaram o 

guarda-pó, 

trocaram algumas 

palavras, 

baixo."

O trecho dá a entender 

que 

Rubião vinha no trem desde Barbacena.

O fato é confirmado no capítulo anterior, 

quando 

o romancista especifica 

que

"Sofia 

e o marido entraram no trem da estrada de ferro, no mesmo carro em 

que

ele 

(Rubião) 

descia de Minas". Machado cometia um anacronismo histórico,

deslocando 

para 

1867 uma viagem 

que 

só se tornaria 

possível 

13 anos depois.

Naquela época, os trilhos da Estrada de Ferro Pedro II chegavam apenas a Entre

Rios 

(atual 

Três Rios). O trecho até 

Juiz 

de Fora só foi entregue ao tráfego em

1875 e o 

prolongamento 

a Barbacena em 1880. O escritor não se deu conta do

equívoco, nem mesmo ao reelaborar o romance, 

para 

a edição em livro, no ano

seguinte à viagem a Minas.
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"Sou 

puro 
carioca" 

- 
Machado de Assis

A excursão 
teve um evidente sabor de aventura na vida de um homem de

51 anos, 
sedentário, 

absorvido 

pela 

rotina de uma repartição federal, cuja viagem

mais longínqua 
fora a Friburgo, com incursões a Petrópolis, Barra do Piraí e

Vassouras.

Numa 
coincidência curiosa, esse carioca da 

gema, 

condição 

que 

tanto

gostava 
de 

proclamar, 
ia ter a oportunidade de conhecer Barbacena, início e fim

do drama 
de Rubião, cujo destino 

preside, 

como uma entidade mítica. Mas, a

inclusão 
da cidade no roteiro de viagem só se 

justificou por 

ser um 

ponto 

de

conexão 
entre dois locais 

que 

Machado e seus acompanhantes deviam conhecer.

Tudo 
começou 

quando 

Antônio Martins Marinhas e Ernesto Cibrão

convidaram 

Machado 

para 

úma viagem a Minas, conhecer as instalações da

Companhia 

Pastoril Mineira. Esses dois velhos amigos do escritor, 

portugueses 

de

nascimento, 

eram diretores da empresa, 

que 

se 

propunha proteger 

os boiadeiros,

combater 

o monopólio dos marchantes e, dessa forma, reduzir o 

preço 

da carne

no 
mercado 

carioca.

Idealizada 
e 

presidida pelo 

então tenente Antônio Mendes Barreto, assim

que 
recebeu 

a concessão 

para 

funcionar, a companhia adquiriu a fazenda

Saudade, 

situada na estrada de Benfica, nas 

proximidades 

de 

Juiz 

de Fora,

iniciando 

as suas atividades em abril de 1889. Nos dias 22 e 24 deste mês, a

Pastoril 

Mineira inaugurava as feiras de 

gado 

de Três Corações e Benfica.

O negócio caminhou bem, apesar da oposição tenaz daqueles 

que 

se

sentiam 
incomodados 

com a redução de seus lucros. Surgiram boatos de 

que 

a

zona 
de Beníica 

era insalubre, com 

graves 

riscos à saúde dos boiadeiros 

que para

lá 
se 

dirigiam. 
Mendes defendeu a sua empresa, através da imprensa

juiz-de-forana, demonstrando a salubridade da região, e ressaltando a instalação

no local 
de um serviço médico.

Foi, 

pois, para 

conhecer as duas fazendas da empresa, em Benfica e em

Três 
Corações, 

que 

Marinhas e Cibrão organizaram o 

grupo 

de viajantes amigos.

Machado 

e esposa, d. Carolina, viajaram em companhia do barão Rodrigo Smith

de 
Vasconcelos, 

de suas filhas Francisca e Guiomar e de sua irmã Alice. Essa

família, 

várias vezes milionária, morava na Rua Cosme Velho número 22, 

quase

ao lado 
da casa de Machado, residente no número 18. Eram vizinhos íntimos, dos

bons 
tempos, 

com freqüência diária de um na casa do outro.

Graças 
a Francisca Basto Cordeiro 

(née 
Smith de Vasconcelos), dispomos de

uni 
relato 

da excursão, insubstituível como testemunho, mas com alguns

equívocos. 

Compreensíveis. Na ocasião da viagem, Francisca tinha 15 anos.

Quando narrou os fatos, em artigo 

publicado 

no 

Jornal 

do Commercio de 21 de

junho de 1939, 

já 

se haviam 

passado quase 

50 anos. Nada mais natural, 

pois, que
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se equivocasse em alguns 

pontos, 

além de não informar a data da excursão.

Existe ainda uma outra referência à viagem, ignorada 

pelos 

estudiosos

machadianos 

que 

trataram do assunto. O trecho encontra-se no livrinho Machado

de Assis no tempo e no espaço 
(1940), 

de Lindolfo Xavier, e foi escrito com base nos

depoimentos do 

próprio 

Machado, de 

quem 

o autor foi colega de repartição.

Xavier diz 

que 

a viagem se realizou em 1890, mas não especifica o mês.

Dessa forma, os machadianos tiveram de se contentar com cálculos

aproximados 
para 

a data da viagem. Lúcia Miguel Pereira admitia um 

prazo

largo, entre 15 de novembro de 1889 e setembro de 1890. R. Magalhães 

Júnior,

em Ao redor de Machado de Assis e em Vida e obra de Machado de Assis, não se decide

entre 1890 e 91.

Agora, 

graças 

à descoberta de uma notícia 

publicada 

na imprensa mineira

da época, 

pelo pesquisador 

Dormevilly Nóbrega, sabemos com 

precisão 

o dia da

chegada do escritor em Minas e de sua visita a 

Juiz 

de Fora, 

que 

ninguém sabia,

podendo 

reconstituir com segurança cronológica o seu roteiro no estado

montanhês.

"Para 

viajar basta existir." 

- 
Fernando Pessoa

Na noite de 17 de 

janeiro 

de 1890, uma terça-feira, na Estação D. Pedro

II, Machado embarcou no noturno mineiro, chegando a 

Juiz 

de Fora na manhã

do dia seguinte. Ali 

permaneceu 

algumas horas, seguindo à tarde 

para 

Benfica,

por 

trem.

A narrativa de Francisca de Basto Cordeiro diz 

que 

os excursionistas

seguiram direto 

para 

Barbacena, 

"cidade 

velha e feiíssima, enladeirada e com

péssimo 

calçamento de 

pedras 

irregulares". Ou a sua memória falhou ou, o mais

provável, 

Machado fez um roteiro diferente dos companheiros de viagem,

inclusive Carolina. Deve ter ido um dia antes dos demais, em companhia de

Marinhas. É o 

que 

sugere a notícia 

publicada 

no dia 19 em 0 Pharol, 

principal

jornal 

de 

Juiz 

de Fora, assinalando apenas a 

presença 

do escritor e do diretor da

Pastoril Mineira na cidade:

MACHADO DE ASSIS

"Vindo 

da capital federal, chegou ontem, 

pelo 

expresso, à nossa cidade este

aplaudido homem de letras, 

que 

aqui demorou-se apenas algumas horas, seguindo

à tarde 

para 

Benfica em companhia do comerciante A. Martins Marinhas, um dos

dignos diretores da Companhia Pastoril Mineira. Apresentamos ao distinto

literato as nossas saudações."

A visita foi registrada também, de maneira um tanto 

pitoresca, 

na seção

"Através 

da Semana", assinada 
por 

Félix, o infeliz:
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'Julgar-me-ia 

réu de alto crime se não concluísse esta despretensiosa crônica,

apresentando 
minhas respeitosas saudações ao laureado escritor Machado de Assis, 

que

atualmente 
honra esta cidade com sua visita em extremo apreciável, 

para quantos 

lhe

conhecem 
os elevados dotes literários.

Pena 
é 

que 
tão distinto 

quanto 

inofensivo brasileiro tenha sido inesperadamente

envolvido, 
a seu 

pesar, 

nas 

graves 

ocorrências 
que 

ora agitam o império moscovita."

Com efeito, segundo se afirmou ontem, 

"o 

ilustre autor das Falenas não é

de todo 
estranho aos sofrimentos do 

poderoso 

imperador da Rússia."

O colunista referia-se ao czar Alexandre III 

que, 

após escapar de um

atentado 
terrorista, dera sinais de desequilíbrio emocional, demonstrando mania

de 

perseguição e recusando-se a alimentar. Só não conseguimos apurar o 

que 

o

infeliz 
Félix 

quis 

dizer com a sua 

graçola 

sem 

graça.

Na noite de 18, Machado deve ter dormido nas instalações da empresa, em

Benfica, 

encontrando-se com a mulher e demais companheiros de viagem no dia

seguinte, 

em Barbacena. O encontro 

pode 

ter sido até no expresso, vindo do Rio,

pois 
havia 

poucos 

horários. Na 

quinta-feira, 

dia 19, Marinhas retornou ao Rio,

como 
informa 

a seção 

"Hóspedes 

e viajantes", de 0 Pharol, confiando Machado a

alguma 

pessoa 
de confiança, talvez um funcionário da empresa.

Em Barbacena, no dia 19, Machado e companheiros de viagem

hospedaram-se 

em um hotel localizado na base dé uma ladeira íngreme, em cujo

tope 
se encontrava uma igreja, segundo o relato de Francisca. A igreja era a

matriz 
de Nossa Senhora da Piedade, construída no século XVIII, sem 

grande

valor 
arquitetônico. 

Os 

"viajantes 

aéreos", como os barbacenenses chamavam aos

que 
iam 

tomar ares na cidade, ficaram em um dos dois melhores hotéis da cidade,

o das 

Quatro 
Nações ou o Martinelli.

"'Depois 

do almoço, 

- 

prossegue 

Francisca 

—, 

dirigimo-nos em caravana 

para 

a igreja,

onde 
havia 

qualquer 

coisa de notável a ver, e 
que 

absolutamente não sei mais o 

que

seria, 

porque 
lá não chegamos a entrar. Uma tremenda e inesperada trovoada,

acompanhada 
de coriscos e relâmpagos fortíssimos, desabou sobre nós, obrigando-nos a

descer 

precipitadamente 
a ladeira 

que 

apenas havíamos 

galgado."

Francisca 
diz 

que 

a tempestade deixou Machado 

"nervosíssimo", 

pois 

o

escritor 

"tinha 

verdadeiro 

pavor 

às trovoadas, 

que 

lhe abalavam o sistema

nervoso". 

E 

prossegue 
a sua narrativa:

"As 

trovoadas de Barbacena são famosas e o ribombo de seus trovões infunde respeito.

Ao chegarmos 
ao hotel, d. Carolina e seu Machado recolheram-se aos aposentos e, nessa
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tarde, não vieram à mesa de 
jantar, pois 

as descargas elétricas continuavam, 
quase

ininterrompidas, acompanhadas de estampidos apavorantes 
que 

a todos nós

assustavam."

Não era apenas o escritor 

que 

temia as trovoadas. Carolina 

padecia 

do

mesmo mal. Muitos anos antes, achando-se em Petrópolis, ela escreveu ao então

noivo, 

queixando-se 

da intensidade das trovoadas tropicais. Machado buscou

tranqüilizá-la, em carta datada de 2 de março de 1869, 

procurando 

demonstrar

um sangue frio e uma coragem 

que 

não tinha: 

"Se 

estivesses cá não terias tanto

medo dos trovões, tu 

que 

ainda não estás bem brasileira, mas 

que 

o hás de ser

espero em Deus."

"Comam 

e bebam; nada de cerimônias. Minha casa é franca; eu também" 

- 
Plauto

No dia seguinte, sexta-feira 20, o 

grupo 

seguiu 

para 

Sítio, atual Antônio

Carlos, situada a 14 

quilômetros 

de Barbacena, 

já 

em companhia do comendador

Ernesto Cibrão e do tenente Antônio Mendes Barreto, chegados do Rio de

Janeiro. 

A viagem foi realizada de trem, 

pela 

Estrada de Ferro D. Pedro II.

O 

grupo 

hospedou-se em uma fazenda, a 

primeira que 

conheciam, onde se

cultivavam com rigor os hábitos 

patriarcais. 

O fazendeiro, 

"um 

tipo simples e

afável de roceiro, ingênuo e obsequiador", desdobrava-se em 

gentilezas para

atender aos hóspedes.

"No 

velho casarão, dum 

pavimento 

só, a 

peça principal 

era a sala de

jantar, 

cuja mesa era mais extensa 

que 

a do hotel de Barbacena," lembra

Francisca. Nenhuma mulher foi cumprimentar os visitantes ou apareceu durante

a refeição. Os viajantes sentaram-se em bancos, diante da mesa sem toalha ou

guardanapos, 

ao lado do fazendeiro e de alguns de seus empregados.

A memorialista conta 

que 

houve 

"uma 

profusão pantagruélica 

de assados,

de farofas, de comidas da roça, bolos e doces, 

que 

não acabavam mais. Desde o

leitão com rodelinhas de limão e 

guarnecido 

de azeitonas até broas e biscoitos de

toda a espécie. Em vez de água, ou vinho, em cada lugar um copázio de meio

litro de leite saborosíssimo 

que, 

não sei se devido à 

pureza 

do ar, 

que 

nos

despertara o apetite, foram esvaziados de uma só vez".

Não há exagero neste 

quadro. 

Anos depois, contando o episódio a Lindolfo

Xavier, Machado admitiu nunca ter visto 

"tanta 

comilança e tanta fartura".

Os viajantes dormiram na fazenda, seguindo na manhã seguinte, a cavalo,

para 

Três Corações. Não demoraram em voltar. Lindolfo Xavier, baseado no

depoimento de Machado, diz 

que 

ele 

"recuou 

do meio da 

jornada, porque, 

nunca
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tendo 
andado 

a cavalo, nem conhecendo os sertões e as 

pirambeiras, 

'deu 

o

prego 
A versão coincide com a de Francisca, 

que 

escreveu: 

"Machado 

de Assis

detestou 
a viagem e mostrou-se tão enervado 

que 

retrocedemos daí, desistindo de

prosseguir."

Os viajantes devem ter retornado 

pelo 

mesmo caminho, chegando a

Barbacena 

provavelmente 
no dia 23. Regressaram ao Rio de 

Janeiro, 

no dia

seguinte, 
ou na 

quarta-feira, 

dia 25. A viagem durou, 

pois, 

cerca de uma semana

e, descontado 
o desconforto de andar a cavalo, agradou a Machado. Lembrando-

se da aventura, 
em carta de 14 de 

janeiro 

de 1894, endereçada a Magalhães de

Azeredo, 
ele confessava: 

"Tenho 

saído algumas vezes; 

já 

fui, raro e de corrida, a

essa 

própria 
Minas 

— 

o bastante 

para 

bendizê-la."

"De 

tudo fica um 
pouco" 

- 

Carlos Drummond de Andrade

Resta apenas indagar: a viagem se refletiu, de alguma forma, na obra do

escritor? 
A resposta 

é afirmativa. Depois de conhecer Barbacena, Machado deixou

de apresentá-la 
como uma simples referência, como fizera até então. Baseado no

conhecimento 

in loco do autor, ao reaparecer no final de 
Quincas 

Borba, a velha

cidade 
mineira 

adquirira identidade e 

precisão 

topográfica.

A cena da tempestade, acima descrita 

por 

Francisca de Basto Cordeiro, foi

recriada 

por 
Machado no romance, aproveitando na ficção todos os lances

vividos 

pelo 
autor na realidade: a impossibilidade de entrar na igreja, a

tempestade, 

a ladeira íngreme.

No capítulo CXCV, assim 

que 

chegou a Barbacena, 

"Rubião 

começou a

subir 
a rua 

que 

ora se chama de Tiradentes", indo 

"parar 

defronte da igreja.

Ninguém 
lhe abriu a 

porta; 

não viu sombra de sacristão". Neste momento,

volta-se 
e estendendo 

"os 

olhos abaixo e ao longe", reconhece a sua cidade: 

"Era

ela, 
era Barbacena; 

a velha cidade natal ia-se-lhe desentranhando das 

profundas

camadas 

da memória. Era ela; aqui estava a igreja, ali a cadeia, acolá a

farmácia, 

donde vinham os medicamentos 

para 

o outro 

Quincas 

Borba." As

reminiscências 

vinham em bando.

"Súbito, 

relampejou: as nuvens amontoavam-se depressa. Relampejou mais

forte, 
e estalou um trovão. Começou a chuviscar 

grosso, 

até 

que 

desabou a

tempestade. 

Rubião, 

que 

nos 

primeiros pingos 

deixara a igreja, foi andando rua

abaixo, 
seguido 

sempre do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do

aguaceiro, 

sem destino, sem esperanças de 

pouso 

ou de comida." A narração

prossegue, 

patética, 
até a cena magistral do delírio e morte de Rubião, erguendo

a coroa 
feita de nada e cingindo nada, 

para 

logo cair, vencido 

pelo 

esforço, na

seriedade 

eterna da morte.
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Como toda 

grande 
obra de arte, 

Quincas 
Borba 

propõe 

muitas 

perguntas,

sem resposta, sobre o mistério da vida. Ao leitor, resta ainda fazer uma derradeira

pergunta, 

relativa à composição da obra: como Machado narraria o trágico final

de vida de Rubião se não tivesse ido a Barbacena, 
subido a Rua Tiradentes, em

busca da velha igreja, e 

presenciado 
aquela assustadora 

tempestade? Essa também

é uma 

pergunta 

sem resposta.

Ubiratan Machado é 

jornalista, 
escritor,

autor de A vida literária no Brasil durante o

Romantismo.
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O romance 

dos romances

e 
o contracânone

Leonardo 

Fróes

Ou 
bem se escreve 

por 

distinção e dinheiro 

- 

No man but a blockhead ever wrote, except

for 
money, 

disse Samuel 

Johnson 

a 

James 

Boswell, em 1776,1 

- 

ou bem 

por 

algum

impulso 

profundo, 
a necessidade de expressar-se, 

que 

hoje talvez 

já 

nem se

entenda. 

O 

pragmatismo 
de 

Johnson 

faz sentido 

quando 

situado em seu tempo.

Foi 
no século 

XVIII, lançadas as bases da 

produção 

em série, 

que 

a indústria

ocidental 

do livro se estabeleceu na Inglaterra com mais 

poder 

e clareza, fixando

os 
moldes 

que 
desde então a norteiam. 

Johnson, 

filho superdotado de um modesto

livreiro, 

viu-se forçado a interromper seus estudos na Universidade de Oxford

quando a morte do 

pai 

o fez cair na 

pobreza. 

Para manter-se em Londres, não

teve 
ele alternativa 

senão vender seu talento, transformando em capital o saber

que 
havia 

acumulado 

por gosto. 

Há 

precedentes 

um 

pouco 

anteriores, como o de

Pope, 

que 
conquistou independência econômica ao colocar 

junto 

à elite, 

por

subscrição, 

suas traduções de Homero. Mas 

Johnson, que 

nunca escreveu nada de

graça 
e foi capaz de redigir sozinho, em oito anos, os 40 mil verbetes do 

primeiro

dicionário 

alentado da língua inglesa, é o exemplo mais cabal de um bem-

sucedido 

protótipo 
da 

profissão 

literária.

Mais de um século depois de 

Johnson, quando já 

havia na Inglaterra uma

penosa e controversa tradição de escribas a soldo, a indústria do livro foi 

posta 

a

nu 
com franqueza 

ao transformar-se no tema de um dos romances mais originais

e mordazes 
da era vitoriana 

— 

New Grub Street, de Georges Gissing. A relação

entre 
a 

pureza 
da escrita e a inevitável tentação do dinheiro é o eixo desse

romance 

que 

aborda, como ninguém nunca fizera, a difícil situação do escritor

diante 
das novas exigências 

que 

a atividade editorial lhe impunha.

1- BOSWELL, 

James. 
Life of Samuel 

Johnson, 
LL.D. Great Books of the Western World. Chicago:

Encyclopaedia 

Britannica, 1952, 

p. 
302.
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Era de 

praxe 

na Inglaterra, ao sair o livro de Gissing, em 1891, 

que 

os

romances em 

geral 

de fundo amoroso fossem 

publicados 

em três volumes. Sendo

baixas as tiragens e elevado o 

preço 

de venda, a maior 

parte 

dos exemplares

impressos costumava ser comprada 

pelas 

lending ou circulating libraries, bibliotecas

particulares que 

alugavam seus livros à clientela leitora. O romance em três

volumes, ou three-decker novel, 

já 

era assim um entrave do mercado à criação sem

limites, rendendo mais no aluguel 

que 

um livro só. O 

personagem 

central de New

Grub Street é um romancista em 

penúria, que 

se rebela 

porém 

contra o sistema e

planeja, para 

sair do aperto em 

que 

se encontra, a criação de um livro rápido,

sem concessões, em volume único.

A origem e desenvolvimento da indústria do livro na Inglaterra 

—

particularmente 

em Londres, base central da atividade dos ágeis booksellers 

que 

ao

mesmo tempo eram livreiros e editores, 

— 

apresenta várias facetas 

que 

iriam

perpetuar-se 

como marcas de identificação do setor. Profissionaliza-se o livro,

nessa época, assim como os autores embarcam numa arriscada aventura, 

passando

do mecenato entre os nobres a um tipo de 

produção 

vinculado às injunções do

comércio. O manuscrito de antes, 

que 

ia de mão em mão como adorno, cede vez

ao 

papel 

impresso 

que 

aumenta o 

público 

em 

potencial 
e os conflitos.

Em seu romance sobre a 

produção 

de romances, Gissing traça um

panorama 

da situação da cultura, 

pondo 

em relevo seus modos de inserção social,

e analisa com minúcias e brilho, baseado certamente na observação fotográfica do

que 

sucedia ao redor, as ocorrências da vida literária e o trato nada saudável 

que

grassava 

na 

prática 

entre os criadores e os negociantes de textos. O 

quadro 

é

desolador e dramático: homens e mulheres 

que 

escrevem, 

que 

só dispõem de

aptidão 

para 

isso, 

passam por 

terríveis agruras 

para 

extrair seu sustento de uma

atividade 

que 

enriquecia bem 

poucos 

e ainda despertava suspeitas, 

por 

não ser

essencial ao funcionamento da vida. Uma atividade 

que 

se sujeitava ademais à

aprovação de terceiros e 

que, para 

corporificar-se, sempre dependia de relações

obscuras de oportunismo e audácia, em 

geral 

associadas à falta de legislação e de

escrúpulos.

A figura do 

personagem 

central de New Grub Street, Edwin Reardon, um

homem 

puro, 

ético, sincero, autêntico, mas retraído e melancólico, avesso à

sociabilidade interesseira e sem 

garra para 

batalhar 

por 

dinheiro, Gissing

contrapõe a de um segundo escritor, 

Jasper 

Milvain, seu 

"amigo 

prático", que 

logo

no 

primeiro 

capítulo se incumbe de esmiuçar a diferença entre os dois. Reardon,

para 

Milvain, 

"é 

o velho tipo do artista inepto", 

que 

"não 

quer 

fazer concessões,

ou melhor, 

que 

não sabe fazê-las", e é 

"incapaz 

de 

produzir para 

o mercado". 

Já

o 

próprio 

Milvain, 

que 

então se lança, com o entusiasmo dos 

jovens, 

a uma

carreira como as outras, 

julga-se 

um realista ao dizer 

que 

"a 

literatura atualmente

é um negócio". É 

preciso 

trabalhar 

para 

o 

público, 

segundo ele, dando-lhe

58 Revista do Livro, Rio de 
Janeiro, 

n" 45, 2002



Ilustração 

extraída de Bibliopola: 

pictures 

and texts about the book trade, de Sigfred Taubert

(Acervo FBN)

i—

O romance 
dos romances e o contracânone

59



apetitosas novidades, como é 

preciso 

saber usar a escrita como uma fonte de

ascensão e de lucro. A única exceção a essa regra, a seu ver, fica reservada aos

gênios 

das letras, cujo triunfo 

poderia 

ocorrer 

por 

simples interferência de uma

"força 

cósmica".2

Reardon é tão inábil, 

quer para 

se imiscuir nos salões, 

quer para 

atender

às demandas da indústria vitoriana do livro, 

que 

até o fato de escrever ficção, o

único meio de sobrevivência 

que 

lhe restaria afinal, é tomado em seu íntimo como

uma solução meio falsa. Por inclinação e 

preparo 
ele seria um scholar, um ensaísta

dedicado à cultura clássica. Tal 

perfil 

deveria habilitá-lo então 

para 

o ensino, mas

para 

isso não só lhe faltam títulos, como também e sobretudo a capacidade

política 

de se articular entre os 

grupos. 

Por temperamento, 
esse intelectual 

pobre

e íntegro imaginado 

por 

Gissing tornar-se-á um solitário 

perdido, 

condenado a se

apegar 

por 

consolo a uma sede voraz de independência.

New Grub Street, o romance dos romances, 

pondo 

em ação um 

grande

elenco de coadjuvantes 

que 

apelam 

para 

a hipocrisia 
e a esperteza, traça no

destino dos dois 

principais personagens, 

Reardon e Milvain, o 

próprio 

rumo 

que

a literatura tomou no empenho de cavar seu espaço como 

profissão genuína. 

O

primeiro, 

incapaz de se adaptar aos novos tempos e à massificação dos 

produtos,

é vitimado 

por 

sucessivos fracassos, 

por 

bloqueios de criação e 

por 

lacrimosas

desgraças 

que, 

depois de lhe destruir a família, levam-no a imolar-se no altar de

sua inútil 

pureza 

como artista maldito. O segundo, 

para 

o 

qual 

o sucesso é o valor

supremo, 

que justifica 

todos os meios, especializa-se 

por 

sua vez nas relações

proveitosas. 

Se nada cria, demonstra-se 

porém 

um resenhista versátil, 

que 

elogia

e bajula 

quem 

o ajuda a subir, ao mesmo tempo em 

que 

espezinha, 

para

construir sua fama, 

quem 

nada significa em termos de 

prestígio 

e 

poder. 

Enquanto

Reardon decai e morre, aferrado em ostracismo e miséria a uma desesperada

tentativa de ser fiel a si mesmo, Milvain 

planeja 

com frieza as manobras com as

quais 

espera chegar ao 

patamar 

desejado: um cargo de editor de revista, 

que 

o

faça ter influência, e um nível de renda compatível com as ambições mundanas

que 

ele 

jamais 

disfarçava. 

Quando 

a trama se encerra, a viúva de Reardon 

já 

rece-

beu uma herança 

que 

o 

poderia 

ter salvo. Era tarde 

para 

o 

puro, 

mas não 

para

o escritor acanalhado, 

que 

rompe um velho compromisso com uma moça

adorável 

para 

sedimentar a carreira, casando-se afinal com a viúva, agora rica, de

seu amigo infeliz.

O título desse romance de Gissing, o 

primeiro 

dos escritos 

por 

ele a ter

maior repercussão, alude a uma antiga rua de Londres. No século XVIII, a Grub

Street, mais tarde Milton Street, adquirira 

péssima 

fama como nicho de escritores

2- GISSING, George. New Grub Street. Ed e introd. 
John 

Goode. Oxford: Oxford University Press, 1993,

p. 
8 e 9.
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a soldo, 
os hack writers, 

que 

aí vendiam seus serviços, a 

qualquer preço, para 

driblar

a 

pobreza. 
E em especial contra essa classe de escribas 

que 

Pope alinha as

chibatadas 
de seus 

poemas 

satíricos.3 Foram contudo os hacks, compondo não raro

em 
versos, 

que 

alimentaram os 

prelos 

dos 

primeiros 

editores londrinos.

A literatura 
da chamada era de Pope, 

pródiga 

em imitações da Antigüidade

greco-romana e em hibridismos intertextuais, não fazia distinções muito nítidas,

entre 

padrões 
de originalidade e excelência. Mesmo seus mais notáveis 

produtos,

como 
os textos 

de Defoe e Swift, tinham funções utilitárias 

— 

eram mais

jornalismo 

que 
arte 

pura 

— 

para 

endossar 

partidarismos políticos, 

demolir

reputações 

ou combater 

por 

causas específicas. O 

que 

então se imprimia em

Londres, 

malgrado 
as eventuais exceções, eram 

petardos 

da 

guerra 

de 

panfletos

que 
constituía 

na época o 

principal papel 

da escrita.

Gissing, 
como 

Johnson, que 

só foi feito doutor 

por 

seu notório saber, após

a 

publicação do dicionário 

que 

o transformou em árbitro inegável das 

grandezas

da 
língua, 

era um rapaz de raros dotes, mas 

pobre 

e órfão também na

adolescência, 

quando 
notou 

que 

apenas sua aptidão literária o 

poderia 

manter.

Logo 
o rumo 

seguido diferenciaria entretanto os dois autores, ambos forçados, no

começo 

da vida, a trabalhar como hacks. O dr. 

Johnson 

se casou com uma viúva

bem 
mais 

velha 

que 

ele, e essa, no momento mais necessário, deu-lhe um teto e

arnmo. 

Gissing, 
aos 19 anos, 

já 

tendo todos os trunfos 

para 

uma 

próspera

carreira 

acadêmica, 
foi flagrado ao furtar a tesouraria da escola, de onde saiu

expulso 

e desonrado 

para 

um mês na cadeia. O dinheiro 

que 

o 

jovem pretendia

le\ar 
destinava-se 

a amparar a 

prostituta por quem 

ele se apaixonou nessa idade

e com 
a 

qual, 
pouco 

depois, se casou.

Entre 

Johnson 
e Gissing, houve a explosão do Romantismo, com a

rejeição 

das 

posturas 
neoclássicas, a mística da originalidade dos 

gênios 

e a nova

crença 
nas virtudes 

de uma escrita entronizada como obra de arte. Grande causeur,

lefmado 

e exigente 
em seu 

gosto, 

excêntrico nos modos e ultraconservador em

moralidade 

e 

política, Johnson 

foi capaz de elevar-se 

pelo 

saber literário, obtendo

por 
fim 

um estipêndio real e 

pontificando 

com enorme 

prestígio 

em rodas cultas

de 
elite. 

Gissing, 

que permaneceu 

rebeldemente atrelado à 

própria 

origem

modesta, 

dedicou 
seus romances à crítica das desigualdades e à defesa dos 

pobres,

um 

pouco 
à moda de Zola, 

que 

era então muito lido na Inglaterra, ou de Dickens,

sobre 

quem 
ele escreveu, no fim da vida, um volume.

Foi de fato um dos muitos, em seu tempo, a retratar a vida em Londres

com 
uma 

opção social. Segundo o censo de 1891, ano da 

publicação 

de

3- Em 
Epistle 

to Dr. Arbuthnot, 

p. 
ex., ele escreve: 

"One 

from ali Grubstreet will my fame defend, / And, more

abusive, 

calls himself my friend. / This 
prints 

my Letters, that expects a Bribe, / And others roar aloud,

Subscribe, 

subscribe'." 
POPE, Alexander. An Essay on Man, Epistle to Dr. Arbuthnot. Ed. Anthony Trott e

Martin 
Axford. 

Londres: Macmillan, 1966, versos 111-114, 
p. 

132.
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New Grub Street, a 

população 

da cidade havia 

praticamente 

dobrado nos últimos 40

anos, sendo agora de 4.211.056 habitantes. Enquanto a Grã-Bretanha marchava

para 

tornar-se em 1900 

"o 

maior império 

já 

visto 

pelo 

mundo, com cerca de 31

milhões de 

quilômetros quadrados 

e talvez um 

quarto 

da 

população 

do 

globo",4

dramas comuns em nossos dias, como a violência e os assaltos, o desemprego, a

indigência e o alcoolismo, a 

poluição 

e a 

prostituição 

infantil, 

já 

se espalhavam

pelo 

inchaço da capital 

gloriosa 

com uma intensidade alarmante. Não surpreende

por 

isso 

que 

na década de 1890, como lembra Bernard Richards no ensaio

"Écrivains, 

pubs 

et cafés",5 surgisse em Londres 

"toda 

uma escola de romances da

miséria", caracterizada 
por 

títulos como Tales of Mean Streets 

(1894), 

de Arthur

Morrison, e Liza of Lambeth 

(1897), 

de Somerset Maugham. O comércio do sexo,

nesse 

quadro, 

adquiria 

particular 

desenvoltura, levando cavalheiros bem-postos,

por 

temor de algum contágio venéreo, a uma exaustiva caça às virgens. Para as

mèninas, a idade mínima de consentimento 

passou 

de 12 

para 

13 anos, em 1871,

fixando-se depois, em 1885, em 16. Mas 

"os 

interrogatórios de 

prostitutas

revelavam não raro 

que 

uma substancial 

proporção 

havia sido sexualmente

explorada antes da idade legal".6

Cenas da 

"escola 

da miséria", rótulo 

que 

se 

pode 

estender, além da ficção,

à ampla série de 

panfletos 

e estudos investigativos como The Bitter Cry of Outcast

London 

(1883), 

de Andrew Mearns, ou The Problems of a Great City 

(1886), 

de Arnold

White, inundam os demais romances de Gissing, como o bem dickensiano The

Nether World 

(1889). 

Sua maior originalidade terá sido no entanto formular, em

New Grub Street, um conceito 

paralelo 

de 

"misérias 

da escrita". E em vão 

que 

os

escritores sinceros, nesse livro, lutam 

para 

colocar seus 

produtos. 

Na amarga visão

de Reardon e do autor, a literatura fora contaminada 

pelo pendor 

vitoriano à

geração 

de lucros crescentes. A figura de um 

publisher, que 

sucede à do

rudimentar bookseller e fala de uma 

"nova 

era" no ramo, dá a entender 

que 

todos

devem dobrar-se à concorrência e às 

pressões 

do mercado, 

pois 

o tal 

publisher, 

Mr.

Jedwood, 

"estava 

pronto 

a 

publicar qualquer 

coisa 

que 

se mostrasse 

promissora

para 

dar o 

que 

falar" na cidade.7 Tantas são as desilusões literárias, 

que 

uma das

personagens 

mais cativantes do livro, Marian Yule, 

jovem 

bonita e inteligente,

porém 

forçada à reclusão 

para pesquisar para 

o 

pai, 

um erudito 

que 

não tinha

4- KENNEDY, Paul. Ascensão e 
queda 

das 
grandes potências, 

'Transformação 

econômica e conflito militar de

1500 a 2000'. Trad. Waltensir Dutra. Rio: Campus, 1989, 
p. 

220.

5- Em Londres 1851-1901, 

'L'ère 

victorienne ou le triomphe des inégalités'. Org. Monica Charlot e Roland

Marx. Paris: Autrement, 1990, 
p. 

123-128.

6- WALVIN, 
James. 

Victorian Values. Londres: Cardinal, 1988, 
p. 

130.

7- GISSING, George. Obra citada, 
p. 

167.
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talento, 
nem 

paciência, 

nem bom senso, acaba concluindo não ser mulher

propriamente, e sim 

"uma 

simples máquina de ler e escrever".8 Um lamento 

que

faz 

pensar 
em Pope 

—

Why am I ask'd, what next shall see the light?

Heav'ns! was I bom 

for 
nothing but to write?

Has Life no 

Joys for 
me? or 

(to 
be 

grave)

Have I no Friend to serve, no Soul to save? 

9

— 

e ao mesmo tempo numa 

"Canção" 

do fim da vida de Fagundes Varela, 

que

começa 
dizendo: 

"Máquina 

de escrever e fazer versos,/Já não sei mais

cantar..."10

A idéia de 

que 

o cânone ocidental só 

procede 

do valor das obras em si,

reconhecido 

e validado a cada nova 

geração 

de leitores, é contestada 
por 

Barbara

M. Benedict 
no ensaio 

"Publishing 

and reading 

poetry"." 

Segundo ela, 

"o 

cânone

como 
conceito 

parece 

em 

grande parte 

invenção dos críticos e dos livreiros".

A voz 
da crítica, antes de se traduzir 

por 

escrito nas colunas dos 

periódicos, 

era

ouvida 
de maneira informal nas coteries de letrados, como o Scriblerus Club, de

Swift, 
Pope, 

Arbuthnot e 

John 

Gay, ou o 

grupo que 

mais tarde se constituiu no

Soho 
em torno de 

Johnson, 

incluindo nomes de 

peso 

como Goldsmith e Boswell.

Tudo 
indica 

que 

o 

gosto 

desses homens notáveis, entre os 

quais 

estão alguns dos

primeiros 

profissionais 
da 

palavra, 

tenha se 

propagado 

ao redor 

para 

exercer

autoridade 

na seleção de obras-primas, 

já que 

os mais destacados deles 

passaram

rapidamente 

da admiração interpares 

para 

as listas de clássicos. A influência dos

livreiros-editores, 

quanto 

ao mesmo 

propósito, 

não foi contudo menor. O ensaio

em 

pauta 
lembra como, no tocante à 

produção poética, 

as miscelâneas e

antologias 

organizadas 

por 

booksellers britânicos serviram 
para 

canonizar certas

obras, 
não 

por 

aplicar critérios estéticos, mas à força de repetir, 

por 

comodismo,

0 

que 
apenas 

se mostrava mais fácil de imprimir no momento.

Na ausência de leis de copyright, ou burlando as 

que 

entravam 
pouco 

a

pouco em vigor, mais 

para proteger 

os booksellers do 

que 

os 

próprios 

criadores de

textos, 
o cânone 

pode 

ter resultado também da extraordinária freqüência com 

que

certos 
livros 

benquistos eram reproduzidos em edições 

piratas. 

Um dos erros mais

célebres 

da crítica, desde 

que 

ela se instituiu 

por 

impresso, foi a rejeição total de

8- liem, 

p. 
106.

9- POPE, 

Alexander. 
Obra citada, versos 271-274, 

p. 

136.

10- VARELA, 

Fagundes. L.N. Poesias completas. Org. Miécio Tati e E. Carrera Guerra. S. Paulo: Cia.

Editora 
Nacional, 

1957, tomo II, 
p. 

361.

Em 
The Cambridge Companion to Eighteenth Century Poetiy. Ed. 

John 
Sitter. Cambridge: Cambridge

University 

Press, 
2001, 

p. 
63-82.
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Keats como 

poeta 

inculto e bárbaro, 

quando 

o mais sublime dos românticos

lançou seus 

primeiros 

versos em Londres. Apesar disso, a morte do autor de

Endymion, no viço da 

juventude, 

tornou-o centro de interesse em toda a Europa e

além-mares. Em 

"The 'story' 

of Keats",12 

Jack 

Stillinger informa 

que 

uma edição

pirata 

desse autor e mais dois, Poetical Works of Coleridge, Shelley, and Keats, impressa

por 

Galignani em Paris em 1829, logo chegou à América 

para 

um estrondoso

sucesso. A 

partir 

desse volume, segundo ainda a mesma fonte, os 

poemas 

de

Keats, nos Estados Unidos, foram sendo 

pirateados 
à larga e o fizeram aí mais

popular, 

nas décadas de 1830 e 1840, do 

que 

em sua terra natal.

Tais exemplos sugerem 

que 

houve uma conjunção de fatores, muitos

apenas de ordem 

prática, 

ou de simples oportunismo, 

para 

a formação das

variáveis de um cânone cuja existência sempre será discutível. A influência das

revistas britânicas como meios de indução à consagração literária, em 

particular

durante o século XIX, tem sido devidamente estudada, revelando como seus erros

e acertos solidificaram-se às vezes em convenções algo informes. Gissing, típico

autor do contracânone, desses 

que 

nunca figuraram em seleções 

para 

estudo,

mostra em New Grub Street, ao devassar as intimidades da fama, 

que 

um mero 

jogo

de interesses 

pode 

às vezes refletir-se nas colunas da imprensa, 
contribuindo assim

sem lisura 

para 

a construção de falsos 

prestígios.

E 

provável que 

Gissing, do mesmo modo 

que 

seus contemporâneos, tenha

permanecido 

na sombra da fama tentacular de Dickens, cuja obra monumental 
se

projetou pelo 

mundo, durante décadas seguidas, como o mais 

perfeito 

símbolo do

caos londrino e seu 

fog. 

É também muito 

provável, por 

causa disso, 

que 

um

tratamento à moda do mestre viesse a ser adotado, aqui e ali, nos romances

participantes 

de Gissing, numa tentativa de alçá-lo ao sucesso comercial 

que 

ele

nem assim obteve. Mas o 

que 

importa, apesar de tais hipóteses, é a 

qualidade

particular que 

emana dos seus livros extracanônicos, onde a 

posição 

do artista

moderno, diante do comercialismo 

que 

avança e 

predomina 

afinal, é retratada

com os toques dolorosos de uma autenticidade inconteste.

Dois artistas 

que 

se frustram 

por 

carregarem desde o berço o estigma

inarredável dos 

quarteirões 

da 

pobreza, 

a atriz Clara Hewett e o desenhista Sidney

Kirkwood, constituem o 

par 

central de The Nether World. Ela, incapaz de aceitar o

peso 

de seu triste destino, representará o egoísmo e a ansiedade de achar 

que 

tem

direito a uma vida mais digna. Ele, abrindo mão da realização 

pessoal para 

fazer

ao redor o bem 

que pode, 

será o herói da compaixão, cujo maior contentamento

é não deixar 

que 

o desespero, em face das injustiças sociais, o leve a 

perder 

a

lucidez e o controle. Tudo indica 

que 

nesses dois 

personagens 
corporificam-se

impulsos dc escritor 

que 

os modela e 

pende para 

a 

grandeza 

dos sentimentos mais

12- Em The Cambridge Companion to Keats. Ed. Susan 

J. 
Wolfson. Cambridge: Cambridge University Press,

2001, 
p. 

246-260.
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raros, 
ao comentar, 

por 

exemplo, 

que 

"a 

comunicação de uma idéia nobre tem o

mesmo 
efeito no cérebro de alguns homens 

— 

de um, digamos, em centenas de

milhares 
— 

que 

um vinho 

que 

exalta e delicia".13

A discussão específica da criação literária e seus 

problemas, que 

se

materializou 
em New Grub Street, 

já 

está 

prefigurada 

em The .Nether World. Prova

disso 
é 

que 
Gissing, nesse romance anterior, ao descrever os 

quarteirões 

da

pobreza 
numa minuciosa topografia sentimental de Londres, detém-se sem mais

nem 
menos 

nos restos de uma antiga construção, St. 

John's 

Arch, 

que 

servira de

residência, 
150 anos antes, a Edward Cave, o fundador de uma das mais

influentes 
revistas da Grã-Bretanha, a Gentleman's Magazine, cuja 

publicação,

iniciada 
em 1731, só se interromperia em 1914. Tudo é um mero 

pretexto para

Gissing 
aludir, nessa 

passagem, 

a um episódio relatado 

por 

Boswell, segundo o

qual 
Samuel 

Johnson, 
antes de ser doutor e árbitro, chegava à casa de Cave,

numa 
roupa 

surrada e 

"o 

mais das vezes impransus", ou em 

jejum, para 

filar um

prato 
de comida desse editor do 

qual 

ele era um hack.u

Leonardo Fróes é 

poeta, 

ensaísta e tradutor

13- GISSING, 

George. The Nether World. Ed. e introd. Stephen Gill. Oxford: Oxford University Press, 1992,

P- 
179.

14- Idem, 

p. 
51.
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Nelson Rodrigues: 

"Teatro 

é mesmo dilacerante, é abscesso: não tem de ser bombom

com licor." 

(Foto 
Acervo Funarte)

66 Revista do Livr Rio de 
Janeiro, 

n" 45, 2002



A tragédia carioca Nelson Rodrigues

Léo 
Schlafman

Desde 
Lima Barreto, com 

passagem por 

Marques Rebelo, não surgia na literatura

brasileira 
autor 

que 

retratasse com tanta 

paixão 

a vida suburbana. Com Nelson

Rodrigues, 
o revival veio 

pelo 

teatro, a 

partir 

da fase das 

"tragédias 

cariocas 
, que

se 
seguiu 

ao filão das 

"peças 

míticas". Nelson tinha a irreverência dos

antecessores, 
mas acrescentou ao 

painel 

da tragicomédia cotidiana 

— 

e este é o seu

pulo 
do 

gato 

- 

pitada 

de comiseração 
pelos 

seus anti-heróis 
que 

ambicionam

morrer 
com ostentação, 

já que 

não 

puderam 

viver com dignidade.

O tempo dissolveu o escândalo das 

peças. 

De autor mais censurado 

— 

sete

proibições, em 17 

peças 

—, 

passou 

a autor mais representado do teatro brasileiro,

depois 
de morto. O 

"sucesso 

de escândalo", em vida, no entanto, custou-lhe uma

espécie 
de exílio interior, 

que 

enfrentou estoicamente: 

"Com 

Vestido de noiva,

conheci 
o sucesso; com as 

peças 

seguintes, 
perdi-o, 

e 

para 

sempre.

A obra dramática de Nelson, em analogia com a de Genet, é o 

produto 

de

combate 
sem trégua com o teatro. O esquema, traçado 

por 

Bernard Dort em

0 teatro 
e sua realidade, é o seguinte. O 

palco 

é local de cerimônia onde se exalta o

jogo 
social em suas mais frágeis aparências. O autor se serve do teatro, meio mais

nobre 

pelo qual 

a sociedade coloca a si mesma em espetáculo, 
para 

melhor

destruí-lo, 
e, com ele, acusar a sociedade 

que precisa 

de tais espetáculos. A catarse

do teatro 
moderno é o inverso da clássica. 

Depois de despertar 

piedade 

e medo,

longe 
da 

purgação 

aristotélica 
própria 

a estas emoções, abre-se ao medo e à

piedade da existência nua: a do mais deserdado dos deserdados, do mais 

pobre

entre 
os 

pobres, 
do homem cuja vida e morte são uma coisa só.

As sombras do teatro, como disse Artaud, não toleram limitações. O teatro

deflagra 
atos sem utilidade ou 

proveito, 

na aparência. O filho obediente mata o

pai, 
o devasso 

se torna 

puro, 

o casto se entrega à sodomia, o avaro 

joga 

ouro 

pela

A tragédia 
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janela... 

Como a 

peste, 

o teatro.é delírio e também comunhão. E, como a 

peste,

é crueldade latente, 

por 

meio da 

qual 

as 

potencialidades perversas 

do espírito, do

indivíduo, ou do 

povo, 

se instalam. O 

próprio 

Nelson dizia 

que 

"teatro 

é mesmo

dilacerante, é abscesso: não tem de ser bombom com licor".

O itinerário de Nelson ilustra a máxima de Ionesco de 

que 

o teatro, antes

de se integrar e se tornar fácil, só 

pode 

ser da minoria. O teatro de vanguarda, e

toda arte, são impopulares. Criação artística, 

pela própria 

novidade, agride, vai

contra o 

público, 

causa indignação 

por 

ser inusitada. Pode-se ousar tudo em

teatro. A imaginação não é arbitrária: é reveladora. Segundo Ionesco, 

para

descobrir a função teatral necessita-se talvez de certa ignorância, certa

ingenuidade, audácia decorrente da ingenuidade 

— 

mas se trata de ingenuidade

que 

não é simplicidade de espírito, de ignorância 

que 

não suprime o saber: ela o

assimila, rejuvenesce-o.

Nelson definiu-se cedo, ainda na fase das 

"peças 

míticas": 

"Estou 

fazendo

um teatro desagradável, 

peças 

desagradáveis. Por 

quê? 

Porque são obras

pestilentas, 

fétidas, capazes 

por 

si só de 

produzir 

tifo e malária na 

platéia."

Quando 

começou a escrever suas 

peças, 

a 

pachorra 

dominava o 

panorama 

teatral

brasileiro. O 

público 

era atraído 

por 

Maria Cachucha, de 

Joracy 

Camargo, ou

A 

família 

lero-lero, de Magalhães 

Júnior 

- 

e outras comediazinhas de circunstância.

Com Vestido de noiva, deu-se a conjunção luminosa entre texto revolucionário 

(o 

de

Nelson), diretor 

que 

trazia novidades da vanguarda européia 

(Ziembinski),

cenógrafo extraordinário 

(Santa 

Rosa) e 

grupo 

amador 

que 

desejava contribuir

para 

a modernização do teatro brasileiro 

(Os 

Comediantes). Planos simultâneos,

132 efeitos de luz, supressão do 

ponto, 

uso de microfone, cenas curtas, fala

coloquial 

(absolutamente 

nova na estética teatral dominante) e a introdução do

tema 

pirandelliano 

da dissolução da 

personalidade 

—, 

tudo isso 

provocou 

impacto.

O cenário mostra três 

planos (realidade, 

memória, alucinação) em 

que 

os

personagens 

se movimentam, depois 

que 

Alaíde foi atropelada e está no hospital

sendo operada. Sua mente desagregada, 

perdida 

no delírio, reconstitui

penosamente, 

avançando e recuando, saindo da memória 

para 

a alucinação, uma

história de ciúme, desde 

que 

roubou o namorado da irmã. De 1943 ela recua 

para

1905, 

quando 

existia uma cocote chamada Madame Clessi, de 

que 

tomou

conhecimento 

por 

intermédio de diário encontrado no sótão da casa em 

que,

solteira, residia com a família. Madame Clessi é o mito 

poético 

da 

grande

prostituta que 

satisfaz fantasias sexuais. Na mente em decomposição de Alaíde,

memória e alucinação às vezes se confundem. No final, fundem-se as marchas

fúnebre e nupcial, Alaíde mqrre e a irmã se casa com o viúvo, e a ação retorna

circularmente à realidade.

Mas a 

grande 

novidade de Vestido de noiva, no 

plano 

literário, era a 

quebra

da linguagem convencional, de 

que 

todo o teatro brasileiro, a 

partir 

daí,

beneficiou-se. Médicos conversando entre si no 

plano 

da realidade: 

"Pulso? 
- 

160.
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Pinça. 
Bonito 

corpo. 

- 

Cureta. 

- 

Casada: olha a aliança. 

- 

Aqui é amputação.

~ 

Só milagre. 

- 

Serrote..."

Do 
homem 

comum, sobretudo na fase das 

"tragédias 

cariocas", Nelson

adotou 
conversas, 

gíria, 

modismos, incorreções vocabulares, interrupções. O

melodramático 

dos textos de Nelson, segundo Sábato Magaldi, corresponde à

permanência de estética 

popular que 

vai da oratória e da frase feita à chanchada.

A linguagem 

é límpida, concisa, apropriada aos desvãos menos confessáveis dos

personagens. Nota-se nele 

grande 

influência do realismo cinematográfico. Em

teatro, 
a 

qualidade 
literária não vem da frase lapidar. A frase curta, incisiva, de

Nelson, 
é colhida ao vivo na realidade. No contexto das 

"tragédias 

cariocas", a

gíria 
se 

poetiza, 
e, 

por 

ser nacional, e não apenas carioca, eterniza-se na

linguagem 

brasileira. O discurso se interrompe bruscamente 

por 

um 

ponto,

1 emicia-se 

e é de novo cortado, com 

precisão 

cirúrgica 

(Maria 

Cecília, em

Bonitinha, 

mas ordinária: 

"Te 

chamei? De Cadelão? Ando com a cabeça 

que.

Nervosíssima.")

Diretamente 
de A vida como ela é conto diário 

que publicou 

durante onze

anos 
na Ultima Hora, irrompem no teatro de Nelson as expressões: espeto!, isola!,

barbada, 

na última lona, não dá a menor 

pelota, 

não respeita nem 

poste, 

do

tamanho 

de um bonde, dá-se a melodia, encher a caveira, estar com chove não

molha, 
café 

pequeno, 
bye-bye, o buraco é mais embaixo, boca-de-siri, 

pijama 

de

madeira, 

mais 

por 

fora 

que..., 

e tantas outras 

que põem 

a frase numa temperatura

coloquial 

até então desconhecida no teatro.

if 
i v

Com 
direção 

de Ziembinski, Vestido de noiva revolucionou o teatro brasileiro 

(Foto 
Acervo

Funarte)

1 r a 
g 

é d i a carioca Nelson Rodrigues 69

? I I

V 
H 

i 
v



As frases de Nelson, sempre cortantes, funcionam como 

provérbios. 

"O 

ser

humano é louco! E ninguém vê isso, 

porque 

só os 

profetas 

enxergam o óbvio."

"O 

sexo nunca fez um santo; o sexo só faz canalhas." 

"O 

homem mais 

poderoso

do mundo é o 

que 

está mais só." 

"O 

verdadeiro defloramento é o 

primeiro 

beijo

na boca." 

"No 

Brasil, 

quem 

não é canalha na véspera é canalha no dia seguinte."

Toda a trama de Bonitinha, mas ordinária se desenrola como variação de frase

atribuída a Otto Lara Resende: 

"O 

mineiro só é solidário no câncer."

O motivo de duas irmãs, ou 

primas, 

apaixonadas 

pelo 

mesmo homem, ou

de dois irmãos às voltas com a mesma mulher, aparece em nove das 17 

peças 

de

Nelson. Os outros temas mais encontradiços são adultério, vingança, incesto, 

pacto

de morte. Ao contrário de Kafka, 

que partia 

de situação anormal 

("Quando

Gregor Samsa despertou uma manhã, depois de sono agitado, viu-se na cama

convertido em monstruoso inseto") e depois aplicava ao resto da história

tratamento absolutamente normal, a técnica rodriguiana é construir situação

anormal sobre ambiente normal.

Longe de rejeitar a dramaturgia ocidental, o teatro de Nelson, como o de

Genet, valoriza o texto. Os 

personagens quebram 

as convenções 

para 

se revelar

na intimidade, eqüivalendo ao desnudamento do espectador aos 

próprios 

olhos.

Na Mulher sem 

pecado, 

o motorista 

precisa 

insultar a mulher de 

quem gosta. 

Em

Toda nudez será castigada, o delegado, ao telefone, 

pede 

à amante 

que 

o espere

vestida, mas sem calcinha. Em A 

falecida, 

Zulmira se entrega a Pimentel em

banheiro de sorve teria sem 

palavra prévia 

de sedução. Em Dorotéia, na noite do

casamento todas as mulheres da família sentem náusea.

Em Os sete 

gatinhos, 

o dr. Bordalo 

pede 

a Aurora, irmã de Silene, a 

quem

deseja 

possuir, que 

lhe cuspa no rosto. Nesta 

peça, 

uma família inteira se

prostitui para 

manter o mito da virgindade de Silene. 

Quando 

se descobre 

que

ela não é virgem, tudo se esboroa, e a família implode. O mesmo tema é

enunciado em Bonitinha, mas ordinária: 

"Toda 

família tem um momento, um

momento em 

que 

começa a apodrecer. Percebeu? Pode ser a família mais decente,

mais digna do mundo. E lá um dia, aparece um tio 

pederasta, 

uma irmã lésbica,

um 

pai 

ladrão, um cunhado louco. Tudo ao mesmo tempo." Dr. Werneck, nesta

peça, 

organiza festa durante a 

qual, 

em sessão 

pública 

de 

"psicanálise 

de

galinheiro", 

as 

grã-finas 

confessam a 

própria 

abjeção. 

"Estou 

dando adeus. Adeus

à minha classe, ao meu dinheiro. Estou me despedindo. Posso ser, de repente, uma

Hiroxima. Hiroxima, eu. Eu, Nagasaki. Portanto, hoje vale tudo! Tudo!"

A seguir, três meninas são curradas.

Em Perdoa-me 

por 

me traíres, há um bordel, de meninas de 14 a 17 anos

exclusivamente 

para 

milionários e 

parlamentares. 

"Nesta 

casa vive-se tropeçando

em imunidades", diz o travesti Pola Negri. As 

grã-finas 

são desmoralizadas em

Boca de ouro 

por 

um 

"concurso 

de 

peitinhos". 

Boca de Ouro, bicheiro 

que pertence
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a mitologia 
suburbana 

por 

excelência, transforma-se sempre 

que 

sua antiga

mulher, 
Guigui, muda de opinião sobre ele 

- 

talvez seja esta a mais 

pirandelliana

das 

peças 
de Nelson.

Violência 
é a marca da vida contemporânea. A matéria-prima de Nelson é

brutalidade, 

crime, ruptura dos 

pactos 

sociais. Alceu Amoroso Lima

considerava-o 
moralista 

que 

via no contato direto com a vida urbana o domínio

do 
Mal sobre o Bem. Numa época 

política 

conturbada, marcou 

posição 

como

artista 
revolucionário, 

mas homem conservador. Na vida real, apresentou-se como

'bobo 

da corte de Médici", enquanto uma 

geração 

inteira 

(incluindo 

seu filho,

preso 
e torturado) lutava 

pela 

restauração da democracia. Engajou-se, como disse

Sábato, 
num erro 

por 

medo de outro erro, 

que julgava 

maior. Tal como seus

personagens, foi apanhado em momento de crise. Salvou-o a contradição. Como

Ionesco, 

sentia-se obrigado a se contradizer 

por 

não saber mais se 

pensava

sempre 
o 

que pensava.

A tragédia, no teatro, continuará a existir 

porque 

o desenvolvimento de

qualquer sociedade é inconcebível sem contradição e conflito, e talvez 

porque

esteja 
enraizado 

o sombrio desejo do homem 

por 

sangue e morte.

Léo Schlafman é 

jornalista, 

escritor e autor

de À verdade e a mentira
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Personalidade solitária, Mário de Andrade buscou sempre um destinatário 

para 
compreender o

seu estar-no-mundo 
(Foto 

Acervo FBN)
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Ora 

(direis) 

puxar 

conversa!

Silviano 

Santiago

A hermenêutica 
é o 

que 

nos sobra 

quando 

deixamos de ser epistemológicos. 

(...) 
A

hermenêutica 
vê as relações entre vários discursos como cabos dentro de uma 

possível

conversa, 
conversa 

que 

não 

pressupõe 

matriz alguma disciplinar 

que 
una os falantes,

mas em 

que 
nunca se 

perde 

a esperança de se chegar a um acordo enquanto a con-

versa 
dure. Não se trata da esperança em descobrir um terreno comum e anterior,

mas simplesmente 
da esperança de se chegar a um acordo, ou, 

pelo 

menos, a um

desacordo 
interessante e frutífero."

Richard Rorty

1.

Começarei 

por 

um tema edificante. A confraternização e o 

projeto 

didático. E

começarei 

por 

uma frase de Mário de Andrade: 

"Não 

me atrai a volúpia de ser

so- 
Para 

Mário, a vida, ou, de maneira mais restrita, a chamada vida literária de

um 

país, 
era uma conversa interminável. No caso dos companheiros de letras, ele

aproveita 

as tardes mortas da burocracia ou as madrugadas da solidão caseira

para 
prolongar 

a conversa 

pela 

folha de 

papel 

em branco em 

que 

escreve cartas

que 
seguem 

pelo 

correio na manhã seguinte. É difícil saber se Mário conversou

mais 
ao vivo, ou 

por 

escrito, com os companheiros de letras e os amigos; se

sentia 
mais 

prazer 
em falar-escutar ou em escrever-ler.

Aliás, no tocante à conversa, o 

problema 

da amizade e da literatura, no

sentido 

que 
hoje se empresta a estes dois conceitos, é secundário. A amizade e a

literatura 

estão aquém do contrato 

que 

institui e legitima a conversa andradina.

As 
formas 

da conversa 

(a 

falada, a escrita e a 

gestual, 
esta também em homem

tao 
expansivo) 

são formas de um mesmo e interminável exercício e servem a uma

única 
necessidade 

intelectual: a de se dialogar com todo e 

qualquer 

ser humano,

numa 
indistinção 

fraterna 

que, 

se, 

por 

um lado, beira o amor à humanidade, 

por



outro, demonstra o 

poder 

social do uso 

público 

do raciocínio. A conversa, 

para

Mário, frutifica 

- 

através de edificante e 

pedagógica, 

incontrolável e abstrata

confraternização universal 

- 

uma sociedade melhor.

Sem dúvida, o desejo da conversa 

- 

que 

em muitos momentos se confunde

com a vontade da conversão 

que 

tanto existe no 

proselitismo 
cristão, 

quanto 

na

maiêutica socrática 

- 

é legítima demonstração desmascarada do cristianismo e do

socialismo indisfarçáveis de Mário. A respeito deste, diz o 

poema: 

"E 

me sinto

maior, igualando-me aos homens iguais!..." Por outro lado, o cristianismo

transparece de maneira 

precoce 

num fato concreto 

que 

antecede o magnífico

estouro da solidão-em-família 

que 

foi a escrita de um 

jato 

só do livro Paulicéia

desvairada em 1921. Confessa ele 

que 

a escrita automática do livro de 

poemas 

foi

conseqüência de ter sido ele ridicularizado 

pelos 

familiares ao comprar, a duras

penas, 

a escultura de Brecheret 

- 

Cabeça de Cristo. Esta cabeça, escreve ele,

representava o filho de Deus sensualissimamente feliz. Ou seja: semelhante a ele

próprio. 

Parafraseando Mário, a conversa acompanha o corpo na sua

transformação e a alma na sua finalidade.

Mário de Andrade deixa-nos, 

por 

escrito, muitas 

palavras 

esclarecedoras da

fraternidade socializante, indiferenciada e feliz, 

que 

ele busca como 

(a) 

necessidade

interior, 

(b) 

exercício sócio-político e 

(c) 

vontade do saber. Escolhamos 

primeiro

estas, dirigidas em carta ao 

jovem 

Carlos Drummond: 

"E 

então 

parar 

e 

puxar

conversa com 

gente 

chamada baixa e ignorante! Como é 

gostoso! 

Fique sabendo

duma coisa, se não sabe ainda: é com essa 

gente que 

se aprende a sentir e não

com a inteligência e a erudição." Anos mais tarde repete o bom conselho ao

amigo e 

poeta 

mineiro: 

"Você 

aí, 

procure 

se dar com toda 

gente, procure 

se

igualar com todos, nunca mostre superioridade 

principalmente 

com os mais

humildes e mais 

pobres 

de espírito. Viva de 

preferência 

com 

gente 

baixa 

que 

com

delegados e médicos. Com a 

gente 

baixa você tem muito 

que 

aprender 

(...)."

Estas 

palavras 

a seguir, tomadas de empréstimo a uma carta, se

complementadas 

pelas palavras que 

estão nas duas citações anteriores, servem

para 

eludir artificialmente o 

peso 

e a 

presença 

do 

passar-do-tempo 

como elemento

de maturação nas relações humanas: 

"Eu 

tenho uma vaidade: a deste dom de

envelhecer depressa as camaradagens. Pois, camarada velho, sente-se aí e vamos

conversar." Depositado no velho tonei da fraternidade, o vinho novo

miraculosamente 

ganha 

o buquê do velho. Novos amigos, velhos amigos.

As três últimas citações recobrem a 

questão 

da aprendizagem nos anos 20,

processo que, 

segundo os modernistas, tem de se dar fora dos limites

empobrecedores da formação educacional em vigor na época e dentro da noção

transgressiva de erro. A 

pedagogia 

de então, tanto a 

posta 

em 

prática pela 

família

burguesa 

quanto 

a exercida na escola,' não conduz o 

jovem 

à 

"instrução", 

mas

antes embota a sensibilidade, a imaginação e a inteligência numa camisa-de-força
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que 

impede a autenticidade. O aprendizado começa, então, 

por 

um 

processo 

de

"desinstrução", 

ou seja, tem-se de desaprender o 

que 

se tinha aprendido. Mas isso

deve ser feito 

- 

Mário se 

posiciona 

- 

sem cair na 

pândega 

de superfície de Oswald

de Andrade 

que 

considera o erro uma contribuição milionária. Pensando assim,

Oswald 
apenas se exercita numa espécie de teologia às avessas: o 

que 

é

considerado 
e dado como erro é o certo, e vice-versa. O 

poeta pau-brasil, 

ao

nomear 
apenas a alegria da ignorância 

que 

descobre, recalca a alegria da sabença

que 
descobre, 

é o 

que 

observa Mário em texto de 1925, 

que por 

anos 

permaneceu

inédito.

Nesse sentido, a 

pintora 

Tarsila do Amaral é de todos os 

primeiros

modernistas 

a mais completa 
professora. 

Comenta Mário, indicando a busca da

perfeição 

por parte 

do artista 

que 

deve, antes de tudo, saber saber: 

"[Tarsila] 

não

repete 
nem imita todos os erros da 

pintura popular, 

escolhe com inteligência os

fecundos, 

os 

que 

não são erros e se serve deles 
[o grifo 

é de Mário].

Por 

que 

Mário 

gosta 

tanto de conversar? À 

primeira 

vista, 

podemos

aventurar 
uma hipótese nada elegante: Mário não 

gosta 

de se encontrar consigo

mesmo, 
desdobrado, no solilóquio dos 

que 

cultivam o ensimesmamento 
e a

distância 
dos demais seres humanos como forma suprema da vida intelectual.

Mário 
é o contrário de um eremita. Ele é um sensual. Está mais 

próximo (se

houver 
necessidade de insistir na clave da fraternidade absoluta) de um São 

Julião,

o hospitaleiro. 
Nos derradeiros dias da atormentada aventura humana 

que

experimentou. 

São 

Julião 

demonstra a alegria e o desespero de viver-em-

companhia 

ao se congraçar mortalmente com o leproso, congraçamento 
este 

que

o leva 
à redenção e salvação.

Mário não silencia a conversa 
gratuitamente; 

só silencia a conversa nos

momentos 

que 

ele 

julga 

"raros" 

e 

que 

são os do cansaço, das 

preocupações

familiares 
e/ou financeiras e das dores físicas demasiadamente 

fortes.

Hipocondríaco 
contumaz, conforme observa com agudeza Carlos Drummond,

Mário 
não tem o 

prazer, 

ou a volúpia, de existir em si mesmo e solitariamente 
no

cotidiano 
da vida, 

porque 

esse momento é o do corpo-a-corpo com a doença, 

pura

negatividade. 
No momento em 

que 

existe em si mesmo é 

porque 

o seu corpo 

—

cabeça, 
emoções e sensações 

— 

é tomado de algo tão equívoco e daninho 
(cansaço,

preocupação ou dor) 

que 

apenas traz inibição ao fantástico ofício de viver, de

viver 
no outro.

À 

guisa 

de explicação 
para 

o silêncio, escreve ele de maneira telegráfíca:

"Depois 

doença. 

Quinze 

dias mudo." Não se trata de evitar, como mortíferos, os

momentos 
daninhos do cansaço e da dor física; trata-se antes de suplantá-los 

por

um 
transbordamento da sensibilidade, 

da sensualidade em direção ao outro. Nesse

1- Leia-se 
também o 

poema 

"Iniciação 

literária", de Carlos Drummond de Andrade, em Menino antigo.
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transbordamento, num 

gestual 

em 

que 

muitas vezes é o 

próprio 

corpo 

que 

se

arrisca, Mário começa a se enxergar a si mesmo no modo 

profundo 
de como

gostaria 

de existir e continuar existindo. Daí o refrão encontrado em inúmeras

cartas dirigidas aos amigos e 

que, por 

sua vez, se repete em inumeráveis versos de

diferentes 

poemas:

"A 

própria 
dor é uma felicidade."

Ao contrário de Dom Casmurro, 

personagem 
de Machado de Assis, Mário

não tinha 

por que 

conhecer as 

pessoas 
apenas de vista e de chapéu, no ritual

público 

em 

que 

a máscara do rosto se expressa cordial e anódina. Ao contrário

de Carlos Drummond, um legítimo 
taciturno na tradição dos modernistas

mineiros, o 

gesto 

de solidariedade 
não era o 

partidariamente 
correto de dar as

mãos ao semelhante, como compensação 

por 

ter escolhido a ambígua ilha, lusrar
? 

o

onde o 

poeta pode 

entregar-se a uma fuga relativa e, ao mesmo tempo, a uma

não muita estouvada confraternização. 
Ao contrário, ainda e finalmente, de

Murilo Mendes, Mário rejeita o assistencialismo 
cristão 

que 

se manifesta no culto

a Ozanam e no elogio dos asilos e orfanatos vicentinos e 

que 

transparece ainda

nos versos onde os 

pobres 

nus e famintos apenas conseguem chegar às 

"grades 

dos

olhos do 

poeta. 

O assistencialismo 
cristão agasalha e alimenta, mas exclui o outro

da conversa, colocando-o na 

periferia 

do 

que poderíamos 
chamar da comunidade

educacional de Mário.

Desses três contrastes negativos 

(Machado 
de Assis, Carlos Drummond 

e

Murilo Mendes) é 

que 

resulta 

para 

nós o interesse e a importância em

complementar o 

quadro 

da vida-em-conversa de Mário, com cenas de salão dos

anos 20 

para 

reconhecer um outro aspecto da sua 

personalidade 
e o sentido da

conversa 

que 

é também caminho de conversão estética. Ele 

próprio, 

na famosa

conferência comemorativa dos 20 anos da Semana de Arte Moderna, enumera e

descreve os vários salões 

paulistanos que 

freqüentou com assiduidade na década

de 20, 

para 

em seguida constatar 

que 

foi da 

"proteção" 

deles 

"que 

se alastrou 

pelo

Brasil o espírito destruidor do movimento modernista".

Dos salões 

paulistas, 

necessariamente seletos e aristocratizantes, é 

que

deveriam espalhar-se os elementos estéticos instigantes da conversa socializante.

Estamos falando de conversa e não de cartilha.

Ao descrever o conturbado e barulhento cotidiano dos salões, Mário

descreve metaforicamente as intermináveis conversas eruditas: 

"As 

discussões

alcançavam transes agudos, o calor era tamanho 

que 

um ou outro sentava nas

janelas (não 

havia assento 

para 

todos) e assim mais elevado dominava 

pela 

altura,

já que 

não dominava 

pela 

voz nem o argumento." Para Mário, ao outro se chega,

não 

pela 

altura, ou seja, 

pela 

hierarquia social e a estratificação financeira, mas

pela 

linguagem e 

pelo 

convencimento, se se entender convencimento não como ato
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disciplinar 
de enquadramento e ditatorial de sujeição, mas como convite ao

embate 
ofertado 

pela 

réplica e 

pela 

tréplica, em suma, 

pela 

interminável conversa.

Mário tem verdadeiro 

pavor 

do 

que 

chama 

pejorativamente 

de 

"a 

política",

na medida 
em 

que 

esta se confunde com a liderança sobre muitos 

pelo 

carisma

de um eleito. Para ele, um defeito seu 

— 

o de ser incapaz de improviso diante de

um 

grande público 

— 

acaba 

por 

ser 

qualidade. 

Por medo é 

que perde 

a voz, mas

complementa 
ele: 

"Medo 

de ser multiplicado em multidão." Entre 

quatro paredes

ou 
sentado na mesa de um bar, Manuel Bandeira recorda: 

"[Mário] 

pedia-me

opinião 
e crítica. Eu dava-as. Ele redargüia. Discutíamos."

O contrato lingüístico estabelecido 

pela 

conversa, antes de ser apenas fator

de 
comunicação 

social, é fala comprometida com a vida em sociedade, com a

própria construção 
de uma sociedade melhor, onde os homens, 

pela 

"mineração

do 
outro", 

se entenderiam melhor. O aperfeiçoamento no trato com o outro 

pelo

desvio 
da linguagem 

é uma forma de ordenar sensível e inteligivelmente o mundo,

semelhante 

ao aperfeiçoamento do homem e da sociedade, do saber em suma,

buscados 

pelo 
diálogo socrático.

"Puxar 

conversa", expressão do 

próprio 

Mário, é o modo de se aproximar

agressiva 

e despudoradamente, sensual e fraternalmente, do outro, 

para que 

o

outro, 
ao 

passar 
de objeto a sujeito, transforme o sujeito 

que puxa 

a conversa em

objeto.

Meu coração estrala.

Esse lugar-comum inesperado: Amor,

Lemos 
na abertura de 

"Losango 

cáqui". O cotidiano é uma 

peça 

feita de

encontros 

onde o coração estrala e a 

palavra 

amorosa 

puxa 

a 

palavra 

amorosa,

aperfeiçoando 

raciocínio e conhecimento. Continua o 

poema:

Amo todos os amores de S. Paulo... do Brasil.

Eu sou a Fama de cem bocas

Pra beijar todas as mulheres do mundo!

Pelo 

que 

vem sendo exposto, Mário tem de exigir resposta às suas cartas,

como 
um 

juiz que, 

ao mostrar o cartão amarelo, exige obediência imediata 

por

parte do 

jogador, 
ou então ordena a sua expulsão de campo. Mário assinala a

falta 
do correspondente: 

"Renato, 

não sei 

que 

há, não me escreve. Não me

responde 

a carta de resposta. Creio, 

perdoa, 

sou muito sensível, 

que 

essa 

gente 

do

Rio 
desconfia 

de mim." Volta a assinalá-la em outra circunstância:

"Ora, 

eu 

já 
escrevi duas 

[cartas 
ao Martins de Almeida] e da segunda não veio resposta.

Não sabe se ele a recebeu? Se não, fico seriamente triste 

porque 
era longa, não era
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pensada, 

não, mas era tão minha, dada de coração, e eu me horrorizo de me 

pensarem

ingrato ou indiferente. Ele 

que 

me escreva 

qualquer 
coisa."

Qualquer 

resposta é melhor do 

que 

nenhuma resposta.

A falta de resposta é 

grave. 

Sobre ela exerce o 

juízo 

severo do severo Mário

ao companheiro de letras. 

Quem 

são hoje Renato e Martins de Almeida? 

- 

Mário

mostrou-lhes a tempo o cartão amarelo, depois o vermelho e, hoje, décadas

passadas, 

nos damos conta de 

que 

são dois escritores 

(?) que 

deixaram de o ser

porque 

não deram 

prosseguimento 
à conversa. Foram expulsos do campo da

literatura 

por 

vontade 

própria.

O antepenúltimo 

poema 

da 

"Lira 

Paulistana", objeto de uma

extraordinária carta 

para 

Carlos Drummond de Andrade, datada de 15 de

outubro de 1944, acaba 

por 

falar de maneira definitiva do 

que 

estamos tentando

elaborar de maneira canhestra e do 

que já 

foi salientado, com interpretação

diversa da nossa, 

por 

Antonio Cândido em 0 observador literário,'2 Leiamos as duas

primeiras 

estrofes do 

poema:

Nunca estará sozinho.

A estação cinqüentenária

Abre a 

paisagem ferroviária,

Graciano vem comigo.

Nunca estará sozinho.

E tanta luz 

formosa,

Tanto verde, tanto cor-de-rosa,

Anita vem comigo.

Mário 

puxa 

conversa com os 

pintores 

Clóvis Graciano e Anita Malfatti, tem

a coragem de convocá-los 

para 

a 

praça 

da conversa e da confraternização no

momento da solidão, e é 

por 

isso 

que 

sabe 

que 

nunca estará sozinho e desprovido

do diálogo. A contradição entre o 

primeiro 

e o 

quarto 

versos das duas estrofes

subseqüentes 

(sozinho/vem 

comigo) é apontada 

pelo poeta 

na citada carta como

elemento fundamental do 

poema 

e da sua sabedoria de vida e traduz bem a

"angustiosa 

impossibilidade de solidão, mesmo 

quando 

est[á] sozinho". Sozinho

não está sozinho.

2- Escreve Cândido, em artigo de 1946: 

"Para 

ele 
[Mário], 

escrever cartas era tarefa de tanta

responsabilidade moral e literária 

quanto 
escrever 

poemas 
ou estudos. Esse madrugador 

que 
dormia

pouquíssimo 
tinha a religião da correspondência, aplicando nela a correção escrupulosa dum 

guarda-livros.

E 

provável que 
nunca tenha deixado sem resposta um simples bilhete, e Deus sabe 

quantos 
receberia.

Possuindo da inteligência uma concepção ao mesmo tempo alta e simples, via nela um instrumento de

revelar beleza e servir ao 
próximo, 

condicionado, entretanto, 
por 

técnicas 
pacientes 

e habilidosas, hábitos

meticulosos e regulares."
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Mário tem deleites em se mostrar, e 

por 

isso 

gosta 

de se ver ao ser visto;

Mário 
fala 

pelos 
cotovelos e 

por 

isso 

gosta 

de se escutar ao ser escutado: Mário

escreve 
madrugada 

afora, sem se cansar, e 

por 

isso 

gosta 

de se ler ao ser lido.

O espelho 
de Narciso não é o seu forte, a não ser em um momento específico de

que 
falaremos 

daqui a 

pouco. 

Prefere se mostrar ante os olhos do interlocutor

!,muitas 

vezes um 

passante 

anônimo, interpelado na rua) ou do correspondente;

mostrar-se 
ante a objetiva de uma câmara, ante os olhos do 

pintor que 

o retrata.

Este 
é o detalhe fascinante da sua 

personalidade 

de solitário 

que 

busca sempre um

destinatário 

para 
compreender o seu estar-no-mundo e as suas 

palavras, já que

ele, 
no destinatário, 

está servindo de atento e autêntico conteúdo do outro, em

uma 
solidariedade 

amorosa.

O destinatário 

(das palavras 

ao vivo, das cartas) o veste, reveste e desveste,

é ele o continente-conteúdo 
de 

que 

Mário se serve 

para 

transpor as limitações do

conhecimento 

de si 

pela 

solidão. Ao descrever o trabalho do 

pintor 

Flávio de

Carvalho, 
retratando-o, 

anota a ambígua 

"sensação 

de 

que 

era 

[ele, 

Mário] 

que

estava 

pintando 
o 

quadro". 

Do destinatário das 

palavras 

e das cartas, 

qualquer

que 
seja 

ele, é 

que 

retorna essa imagem segunda de Mário de Andrade, 

que 

é a

que 
lhe 

dá mais 

prazer. 

Anota Bandeira: 

"(...) 

comigo ele se abria em toda a

confiança, 

de sorte 

que 

estas cartas 

[que 

me enviou] valem 

por 

um retrato de

corpo 
inteiro, 

absolutamente fiel." Ao 

publicar 

as cartas de Mário a ele dirigidas,

Bandeira 

oferecia-nos um retrato fiel do conversador 
paulista. 

Todos os 

pintores

julgaram ter feito retratos 

"fiéis" 

de Mário. Flora Sussekind e Eneida Maria de

Sousa 
estudam 

com 

perfeição 

a carta de Mário a Henriqueta Lisboa, onde ele se

revela 
através 

da análise dos múltiplos retratos 

que 

famosos 

pintores 

fazem dele/

E tudo 
isso 

que 

o incita a dar continuidade a esse diálogo interminável com o

outro 

que 
são as suas conversas 

que 

se 

prolongam 

de todas as maneiras 

possíveis

de 
ser 

elaboradas 

pela 

nossa imaginação, sendo 

que 

a conversa na rua com um

passante desconhecido, a carta a amigos e escritores ou a entrevista 

jornalística

são 
apenas 

três dentre as 

possíveis 

formas do diálogo.

Porque 
elude o tempo no 

processo 

de maturação do 

pensamento 

e das

relações 

humanas, 

porque 

é indiferente à 

qualidade 

da expressão no diálogo e

indiferente 

ao registro intelectualmente baixo ou alto do interlocutor, 

porque 

deixa

que 
a fala 

do coração transborde em uma linguagem de afeto e de rancores e

afunde 
a fala intelectualizada e consciente 

para 

o 

poço 

do escrito 

propriamente

poético, 

por 
todas essas razões Mário de Andrade não 

pode 

deixar de,

eqúivocadamente, 

considerar como verde e transitório o valor da conversa a 

que

se 
dedica 

de maneira sensual e inteligente. Observa Manuel Bandeira, caindo na

arapuca 

que 
estamos 

querendo 

desarmar: 

"(...) 

as opiniões sustentadas 

por 

Mário

3" 
Ler 

a carta escrita a Henriqueta 
por 

Mário, datada do dia 11 de 
julho 

de 1941, incluída em 
Querida

Henriqueta.
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decorriam freqüentemente não de convicção, mas de 

pragmatismo 

ocasional."

Telê Porto Ancona Lopez nos alerta: ao ler a obra completa de Mário de

Andrade, não confundir ramais e caminho. Sem dúvida, ao ser extremamente

exigente com a vida e a linguagem fraternas, sabe Mário, está deixando de ser

exigente com a 

qualidade 

do texto 

propriamente 

artístico. Por isso confessa uma

vez mais equivocadamente: 

"Minhas 

forças, meu valor, meu destino, estou

convencido disso, é ser transitório. Isso não me entristece nem me orgulha."

Confessa equivocadamente outra vez:

"Toda 

a minha obra é transitória a caduca, eu sei. E 

quero que 

ela seja transitória. Com

a inteligência não 

pequena que 
Deus me deu e com os meus estudos, tenho a certeza

de 
que poderia 

fazer uma obra mais ou menos duradoura. Mas 

que 

me importa a

eternidade entre os homens da Terra e a celebridade? Mando-as à merda."

Por tudo isso é 

que, 

nos anos 30, Mário retrospectivamente considera os

anos 20 como a década em 

que pela primeira 

vez se suicida 

(o 

verbo é de sua

responsabilidade) o artista 

que 

existe nele. Suicida-se o artista ao 

querer 

fazer uma

"arte 

de ação", ou seja, ao divulgar e disseminar 

por 

cartas, em 

prejuízo 

da arte

pessoal 

sua, a 

palavra 

da modernidade 

pelos quatro 

cantos do 

país. 

O tempo 

(e

tudo o mais de 

que 

estamos falando) é o dom 

que 

entrega aos 

jovens 

ao

incentivá-los a abraçarem a causa do Modernismo. O segundo suicídio do artista

Mário de Andrade virá em meados da década de 30, 

quando 

lhe oferecem o cargo

de diretor do Departamento Municipal de Cultura. 

"Seria 

um suicídio satisfatório

e me suicide", escreve ele no momento em 

que 

aceita o 

posto 

burocrático. Uma

vez mais ele 

"tirava 

o escritor de foco", agora 

"botando 

o foco no funcionário 

que

surgia". Escreve 

para 

a amiga Oneyda: 

"Desde 

uns dois dias do 5 de 

junho

[de 

1935] em 

que 

tomei 

posse, 

nada, mas absolutamente nada mais fiz do 

que

trabalhar, sonhar, respirar, conversar, viver Departamento 

[Municipal 

de

Cultura]."

Mal 

poderia 

ter ele imaginado 

que, 

com o Estado Novo e a nomeação de

um interventor 

para 

São Paulo, com o exílio dos amigos 

paulistas, políticos 

e

influentes, iria descobrir desesperadores momentos de solidão. Combate-os

escrevendo cartas a Rodrigo Mello Franco de Andrade. Numa delas, datada de

23 de maio de 1938, fala da sua nova rotina em um Departamento de Cultura

que pouco 

a 

pouco 

vai sendo desfigurado 

pela 

intervenção do Estado Novo:

"Me 

sinto bastante alquebrado, 

quero 

reagir, minto a mim mesmo, e depois o desân-

imo volta. Não sei o 
que 

será, mas o 

que 

consigo fazer é só arrumar e desarrumar 

gave-

tas, rasgar 

papéis 

velhos, mudar um 

quadro 

de 

posição, 

coisas assim."

Mas a raiva dos 

poderosos 

do tempo não tem limites. Este outro trecho de

carta, agora do dia 14 de 

junho 

do mesmo ano, diz tudo:



"Quero 

escuridão, não 

quero 

me vingar de ninguém. 
Qualquer 

coisa serve, 
quero

partir, 
agora 

que já 

ficou 
provado que 

não roubei nada nem 

pratiquei 

desfalques.

Só isso me interessava saber e está 
provado pela 

devassa 
que 

fizeram."

Transitória 
e caduca, suicida, teria sido a obra de Mário não fosse ele

trezentos, 
trezentos e cinqüenta, como se autodefine em 

poema 

clássico.

2.

Continuarei falando de um tema 

pouco 

edificante. O 

projeto 

estético de

Mário 
de Andrade e dos contemporâneos. 

A solidão do 

poeta, 

agora mestre e

discípulo 
ao mesmo tempo. E continuarei 

por 

uma frase de Mário de Andrade,

em 
evidente 

contradição com o exposto até este momento: 

"Não 

pretendo

obrigar 
ninguém a seguir-me. Costumo andar sozinho."' Mário de Andrade, leitor

dos 
seus 

próprios 

textos, leitor dos textos alheios. Ou em outras 

palavras:

autocrítico 

e crítico. As 

posições 

não são fixas e têm de ser compreendidas na sua

intercambialidade. 

Mário 

pode 

ser mestre de discípulos, ou discípulo de mestres.

Pode 
também 

ser discípulo de discípulos. Dissolve-se diferença entre os diferentes

indivíduos 

envolvidos na conversa 

por 

um enredo onde ele enreda as

subjetividades 

em conflito, radicalizando a 

posição 

de cada um, como forma de

preservar a originalidade não só do seu 

próprio projeto 

estético como também a

riqueza 
do 

projeto 

do outro.

Tomemos, 
como 

primeiro 

exemplo, um 

já 

clássico. O 

poema 

de abertura

da Paulicéia 
desvairada, escrito sintomaticamente na forma dialogada de uma

carta-dedicatória. 
Nessa 

página, 

o mestre Mário dedica a si mesmo o livro, ao

discípulo 
Mário, 

julgando que 

o alterego mais sabido é 

"Guia", "Mestre" 

e

"Senhor". 

Diz o 

poema:

Permiti-me 

que 

ora vos oferte este livro 

que

de vós me veio.

Quem 
dedica o livro de 

poemas 

ao mestre assina também Mário de

Andrade, 
alter-ego agora na condição de 

"único 

discípulo". O 

jogo 

aberto 

pela

cisão 
entre o mestre e o discípulo, o diálogo entre Mário e Mário, retoma a

questão 
da linguagem, agora tingindo-a de outros matizes 

que 

a distanciam da

necessária 
e desinibida conversa com o outro. Deixa de ser a linguagem condição

essencial 

para 

o contrato a selar igualdade e fraternidade entre os seres humanos,

por 
mais 

diferentes 

que 

sejam social e intelectualmente, 
para 

ser o lugar onde se

dá 
um sentido mais 

puro 

às 

palavras 

da tribo, 

para 

retomar o verso de Mallarmé.

Agora 
o medo de um marca 

posições 

e hierarquias. O afoito discípulo Mário ousa

submeter 

versos ao mestre Mário e, ao submetê-los, este 

pede perdão 

àquele, se

grande 
for a distância mediada entre os 

poemas 

e as altíssimas lições do mestre.
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A 

questão 

da linguagem deixa de ser a forma concreta de transbordamento

sensual do solitário em direção ao outro. Agora, marca ela desdobramento

atormentado do ser no exercício 

pleno 

da liberdade individual, numa clivagem

que 

exclui do convívio o resto da sociedade no momento em 

que 

o indivíduo se

entrega a um diálogo íntimo e desassossegado consigo. Diz o 

poema:

Na solidão solitude

Na solidão entrei.

Na solidão 

perdi-me,

Nunca me alegrarei.

O 

percurso 
da escrita 

propriamente poética 

de Mário de Andrade é

circular, egoísta e vicioso, e não configura uma conversa. Escreve ele no 

"Prefácio

interessantíssimo 

'. "'Não 

há 

pai que, 

sendo 

pai, 

abandone o filho corcunda 

que 

se

afoga, 

para 

salvar o lindo herdeiro do vizinho." O 

poema 

é uma carta assinada

pelo poeta 

cujo único destinatário nomeado é o 

próprio poeta. 

Por isso é o 

poema

— 

na circularidade da sua fatura artística 

— 

um diálogo entre alter-egos, sendo 

que

se um deles recalca a realidade da conversa, o outro 

joga 

a conversa 

para 

o campo

do delírio de onde só deve sair 

pelo gesto 

transgressor do leitor.

E só tirar a cortina

Que 
entra luz nesta escurez,

Ordena o 

poema 

"Lundu 

do escritor difícil". O leitor é aquele 

que 

ousa

transpor os umbrais das 

"figurações 

da intimidade" 

(v. 

o livro de 

João 

Luiz

Lafetá). E o 

poema 

continua:

Eu sou um escritor difícil,

Porém culpa de 

quem 
é!

Todo dijicil é 
fácil,

Abasta a 
gente 

saber.

O 

jogo 

entre mestre e discípulo se esclarece num dos fragmentos do

Prefácio interessantíssimo 

'. "Quando 

sinto a impulsão lírica escrevo sem 

pensar

tudo o 

que 

meu inconsciente me 

grita. 

Penso depois: não só 

para 

corrigir, como

para justificar 

o 

que 

escrevi." Uma curta história, contada em tom de 

pilhéria,

enuncia bem a estética andradina dos anos 20, onde o 

jogo 

entre lirismo e

inteligência se reveste do vocabulário da 

psicanálise:

"Dom 

Lirismo, ao desembarcar do Eldorado do Inconsciente no cais da terra do

Consciente, é inspecionado 

pela 
visita médica, a Inteligência, 

que 

o alimpa dos

macaquinhos e de toda e 

qualquer 
doença 

que possa 

espalhar confusão, obscuridade na

terrinha 

progressista. 
Dom Lirismo sofre mais uma visita alfandegária, descoberta 

por
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Freud, 

que 
a denominou Censura. Sou contrabandista! E contrário à lei da vacina

obrigatória."

Rebelde 
e tumultuado, o lirismo é verdadeira caixa sonora do inconsciente;

disciplinadora 

e ordeira é a arte. Nessa fenda, aberta no 

jogo 

entre o

contrabandista 

(lirismo) 
e o médico sanitarista 

(arte), 

em tudo semelhante à cisão

aberta 
entre o mestre e o discípulo, se dá o 

poema 

de Mário 

que 

fala do lento

processo 
de recalque 

por que 

tem de 

passar 

antes de atingir o 

público.

Em especial na 

"Advertência" 

que 

abre o livro Losango caqui, Mário de

Andrade 
estabelece e sustenta uma distinção entre lirismo 

("poesia 

de

circunstância", 

"anotações 

líricas de momentos de vida e movimentos

subconscientes") 

e texto onde há a 

"intenção 

de 

poema". 

Mário está atravessando

o momento 
histórico em 

que. 

começa a se desengajar da 

postura por 

demais

futurista 
ou 

pau-brasil, 
típica do espírito de 22, 

percebendo 

naquele, o lirismo,

excessos 

que 

levam finalmente ao beco sem saída do 

poema-piada, 

enquanto vê

na 

poesia, 
como elaboração de uma 

pesquisa 

formal, o 

potencial 

de uma

verdadeira 
revolução literária no Brasil.

Isso, é claro, é motivo de conversa. E motivo 

para que 

o diálogo auto-

referenciável 

do 

poema 

sirva de suplemento à carta dirigida a amigo. Mário

submete 
ao teste de uma conversa com os companheiros de letras não só as suas

novas 
idéias, 

mas também e sobretudo os novos 

poemas. 

Como ainda não temos

as cartas 
recebidas 

por 

Mário, 

guardadas que 

estão até este ano no Instituto de

Estudos 
Brasileiros 

da USP, tratemos do tópico lirismo-poesia apenas do 

ponto 

de

vista 
do destinatário Manuel Bandeira.

A distinção acima referida entre lirismo e 

poesia 

aparece numa conversa

entre 
Mário e Manuel Bandeira, datada de 1924, 

quando 

este lhe submete o

poema 

"Comentário 

musical" 

(hoje 

em Libertinagem). Escreve Mário, chamando a

atenção 

para 
o 

possível 

defeito do 

poema 

de Manuel:

"Aquele 

último verso 

[Minha 

vizinha de baixo comprou um sagüim] dito

indiferentemente, 
olhando 

pro 

lado, ou coçando a 

perna, 

é estupendo de naturalidade.

Mas vem a dar naquela minha discussão comigo mesmo 
[grifo 

nosso] 

que 

expus no 

prefácio

de Losango cáqui. É lirismo 

puro. 

A 

poesia 

se ressente 
porque 

falta a intenção-de-poema,

isto é, a intenção de fazer um 
poema, que 

é uma 

peça 

de arte, 

peça 

inteira, fechada,

com 

princípio, 
meio e fim."

E arremata: 

"O 

teu 

poema 

não acaba. E 

pra 

ser 

poema precisa 

acabar.

Carece 
não confundir lirismo e 

poesia." 

Eis a leitura, eis o conselho.

Não há aqui exagero exegético da nossa 

parte. 

Seis anos depois da conversa

por 
carta, 

ou seja, em 1930, 

quando 

Manuel Bandeira finalmente reúne os

inúmeros 

poemas 

escritos após a Semana de Arte Moderna 

- 

por que 

o autor de

Libertinagem 

teria feito anteceder o extraordinário 
poema 

"Poética" 

do 

já 

citado

Ora 
direis) 

puxar 
conversa!
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"Comentário 

musical", mantendo neste o verso final 

que 

Mário tanto deplora?

Uma leitura, ainda 

que 

rápida, de alguns versos de 

"Poética" 

pode 

definir com

clareza 

quem 

é o interlocutor de Bandeira no verso não-suprimido e a 

quem 

está

dirigida a lição dos versos do 

poema que 

lhe seguem. Bandeira sussurra nos

ouvidos de Mário: 

guardei 

o verso 

que 

você mandou suprimir, eis os conselhos

que 

lhe dou de volta:

Estou 
farto 

do lirismo comedido

Do lirismo bem-comportado

Do lirismo 
funcionário público 

com livro de 

ponto 

expediente

Iprotocolo 

e manisfestações de apreço ao sr. diretor 
[...]

Quero 
antes o lirismo dos loucos

0 lirismo dos bêbados

0 lirismo difícil e 

pungente 

dos bêbados

0 lirismo dos clowns de Shakespeare

-Não 

quero 

saber mais do lirismo 

que 

não é libertação.

Não se deve ler na composição 

global 

do livro Libertinagem um traço de

impertinência, ressentimento, despeito ou vingança 

por parte 

do 

grande 

amigo e

poeta 

Manuel Bandeira. Este, na sua autobiografia, Itinerário de Pasárgada,

publicada 

em 1957, não teme confessar a forte experiência 

que 

sentiu ao escutar,

no Rio de 

Janeiro, 

em 1921, Mário de Andrade ler os 

poemas 

inéditos da Paulicéia

desvairada. Afirma: 

"Não 

sei 

que 

impressão teria recebido da Paulicéia, se a

houvesse lido em vez de a ouvir da boca do 

poeta. 

Mário dizia admiravelmente

os seus 

poemas, 

como 

que 

indiretamente os explicava, em suma convencia." Com

dois livros de 

poemas publicados 

e 

já 

se encaminhando 

para 

o terceiro, 

poeta

admirado 

pelos 

contemporâneos e 

pelos 

novíssimos, Manuel Bandeira reconhece

o 

poder 

exercido sobre ele 

pela poesia 

andradina em 1921:

"Apesar 

de certas rebarbas 
que 

sempre me feriram na sua 
poesia, 

senti de 
pronto 

a força

do 

poeta 

e em muita coisa 
que 

escrevi depois reconhecia a marca deixada 
por 

ele no

meu modo de sentir e exprimir a 

poesia."

E não titubeia em afirmar: 

"[Mário] 

Foi, me 

parece, 

a última 

grande

influência 

que 

recebi: o 

que 

vi e li depois 

já 

me encontrou calcificado em minha

maneira definitiva."

Não existe testemunho mais rico de ressonâncias do 

que 

este 

para que

prossigamos 

a interminável conversa instigada 

por 

Mário de Andrade. Mas a hora

nos aconselha a colocar um 

ponto, 

em nada final, nesta nossa fala.

Silviano Santiago é escritor e crítico literário
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O caso 
da legitimação lenta e 

gradual

Mario 
Pontes

V-omo 
aconteceu 

a outras formas literárias e manifestações artísticas, o romance

atravessou 

boa 

parte 
do século XX em estado de crise, e em certo momento

chegou 
a ser declarado morto, teoricamente ultrapassado, criticamente sem futuro.

Não 
ocorreu 

o mesmo, 

porém, 

aos vários subgêneros 

que, 

depois de surgirem

como 
asteróides 

perdidos 

no espaço literário, acabaram atraídos 

pelo 

romance e

se tornaram 
seus satélites.

Salvo 
em casos muito excepcionais, os críticós dos 

primeiros 

decênios do

século 

passado 
tomaram conhecimento desses corpos esdrúxulos, menores,

dependentes, 

que 

chegaram ao fim do século XIX literariamente desqualificados,

ei 

portanto, não 

gastaram 

energia e tempo com especulações acerca de suas

qualidades e destinos. Os 

palpites, 

sempre muito 

pontuais, 

eram na maioria

grosseiramente ideológicos 

(o poeta 

conversor Paul Glaudel, 

por 

exemplo,

classificava 

a ficção 

policial 

como 

"lixo" 

e amaldiçoava-a com veemência

missionária); 

alguns, 

pouquíssimos, 

avançaram um 

passo, 

dois tímidos 

passos 

-

nada 

que 
deixasse marca 

— 

no campo da sociologia dessa arte, ou 

pseudoarte,

como 
então 

se 

preferia. 

Nada também sobre sua estética.

Na variada esfera da literatura marginal 

(ficção 

científica, contos de horror

e fantasia, 

histórias 

quadrinizadas 

etc.) dos 

primeiros 

anos do século 

passado 

o

alvo 

preferido 
dos ataques era mesmo a ficção criminal, ou 

policial, 

ou de enigma

ou 
ainda 

de mistério, designações 

que 

foram aceitas aqui, ignoradas ali, conforme

as 

particularidades das culturas nas 

quais 

se dava a difusão 

(assim, 

literatura de

mistério, 

mistery, é a designação 

preferencial 

dos anglo-saxões; 

policier, policial, 

a

dos 
latinos).

O curioso 
é depararmos com uma contradição de bom tamanho 

quando

constatamos, 

oitenta, noventa, cem anos depois, 

que 

aqueles ataques e conde-

nações 

à literatura 

policial 

não vinham de autorizados 

porta-vozes 

dos 

que 

se

O caso 
da legitimação lenta e 

gradual
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opunham à ordem estabelecida. Procediam, na maioria dos casos, do 

próprio

establishment, das elites, daqueles 

que 

dominavam a crítica e elaboravam as

enciclopédias. Dizendo de outro modo: os raios e trovões vinham 

justamente 

das

mãos daqueles cuja imagem o misteiy 

preservava, 

os 

grandes 

beneficiários do 

ponto

de vista sociológico adotado 

pela 

literatura detetivesca.

Aliás, se voltarmos meio milênio no tempo, encontraremos esse mesmo

traço sociológico naquela 

que 

é considerada a bisavó da moderna literatura

policial: 

a antiga narrativa criminal chinesa. Apoiadas no espírito 

prático 

do

confucionismo, aquelas histórias eram escritas 

por 

mandarins com vocação

literária, cabeças e 

penas 

a serviço dos reis e aristocratas. Seus 

personagens: 

de

um lado os criminosos, 

procedentes 

das camadas inferiores da sociedade, e de

outro os 

juízes-detetives, que 

defendiam o 

patrimônio 

dos nobres.

Algo 

parecido 

acontece nas movimentadas histórias de aventura e enigma

de origem 

persa, que 

se não foram as 

primeiras 

a serem escritas, foram certamente

as 

primeiras 

a inspirarem os diletantes ocidentais. Um desses diletantes 

- 

em

termos de conto de enigma, bem entendido 

- 

era Voltaire. Em sua atração 

pelas

narrativas orientais, o 

pensador 

e escritor francês foi além da imitação. Ao

retomá-las, fortaleceu o 

quase 

invisível elemento de racionalidade 

que 

nelas

encontrou. Foi 

graças 

a esse reforço 

que 

Zadig, 

por 

exemplo, depois de 

passar por

muitas aventuras, conseguiu desvendar os enigmas 

que perturbavam 

a corte

babilônica. E isso era também um 

prenúncio.

Na Europa, o diletantismo começou a acabar 

quando 

as nações mais

avançadas varreram os destroços da Idade Média e em seu lugar 

plantaram 

e

conseguiram 

que 

se arraigassem o mercantilismo e o industrialismo, com seu

aparato de instituições, aspirações e comportamentos renovados. A fim de acolher

os desempregados do campo, as cidades espalharam-se 

para 

além dos seus velhos

muros; e essa caótica urbanização de espoliados e mão-de-obra barata foi um

magnífico caldo de cultura 

para 

a 

grande 

e duradoura epidemia de violência

criminal 

que 

assolou as metrópoles dos séculos XVIII e XIX.

Tendo esse novo ambiente como 

pano 

de fundo, a literatura dedicada ao

crime andou 

para 

a frente, beneficiando-se de uma dupla evolução social e

material. De um lado, a 

que 

resultou na 

profissionalização 

do autor, aliás uma

tendência 

geral 

do mundo literário europeu, 

que 

se firmava desde a metade do

século XVIII. De outro, a 

que 

estabeleceu a edição como atividade moderna e

lucrativa.

Inicialmente, o novo interesse 

pelo 

crime, 

que 

se manifestava sobretudo nos

meios 

populares, 

era respondido não com a 

publicação 

de livros de formato

convencional, 

que 

não 

poderiam 

ser adquiridos 

pela população pobre, 

mas 

por

folhetos 

que 

fisicamente se diferenciavam 

pouco 

do cordel; e em certo momento

até 

por publicações 

mais ou menos 

periódicas, 

uma das 

quais 

se tornou
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emblemática. 

Chamava-se 
Newgate Calendar, e falava em detalhes 

- 

às vezes

macabros 
- 

dos criminosos encerrados naquela 

pavorosa prisão 

inglesa, dos

delitos 

que 
haviam 

praticado 
e da maneira implacável como eram castigados.

O ápice da literatura criminal ainda carente de refinamento é a coletânea

de histórias 
memorialísticas 

de Vidoc, um criminoso 

que 

mudou de lado e acabou

chefe 
da 

polícia 
de Paris. O 

que 

vem depois de Vidoc 

já 

é o começo da

exploração 

do veio criminal 

por 

autores 

que 

nada tinham de marginais, nem

literária 
nem 

socialmente. O caminho 

para 

esse filão 

passava primeiro pelo

folhetim, 
fruto 

do desenvolvimento da imprensa. E depois 

pela 

constatação de 

que

o 

público dos folhetins era ávido 

por 

crimes e enigmas. Assim, buscando um

caminho 

novo 

para 

satisfazer o duplo apetite dos leitores, o ramo criminal do

romance 
começou 

por 

livrar-se do açougue dos folhetos 

populares. 

Agora o 

prato

senado 
ao leitor era composto de histórias de 

"mistério", 

que 

além de serem ao

mesmo 
tempo labirínticas e infindáveis narrativas de 

perseguição, passavam-se

com 
maior 

freqüência 
em ambientes limpos e eram 

protagonizadas, 

tanto de um

lado 
como 

de outro, 

por gente que 

usava monóculo, vestia casaca e andava de

cartola.

No 

passado 
esnobada 

pela 

crítica, a literatura dedicada ao crime andou

para 
a frente, beneficiando-se de uma dupla evolução social e material

(Ilustração 
Arquivo RL)

O 
caso 

da legitimação 
lenta e 

gradual
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A racionalidade timidamente ensaiada 

pelas 

versões voltaireanas das

histórias orientais iria cair como uma tempestade inesperada sobre a narrativa

criminal 

graças 

a Edgar Allan Poe. Embora norte-americano, Poe sentia-se tão

atraído 

pelas 

idéias e costumes europeus 

que 

fez de Paris o cenário de suas

poucas 

histórias de mistério, escritas a 

partir 

de 1841.

Com E. A. Poe e seu cavalheiro Dupin 

(um 

aristocrata sem linhagem), a

literatura criminal transformava-se em literatura detetivesca. E em sua

participação 

transformadora Poe não se limitava a escrever 

"contos

extraordinários", nos 

quais 

os criminosos eram descobertos mediante a análise

racional dos fatos; também teorizava, ainda 

que 

de modo breve e introdutório,

sobre os instrumentos da racionalidade 

que podiam 

ser aplicados à detecção e

solução dos enigmas.

Depois da década de 1840, a tendência da literatura 

policial 

foi a de aceitar

progressivamente 

o legado de Poe. Mas, ao mesmo tempo 

que 

o raciocínio se

impunha ao 

gosto 

emotivo dos leitores 

(uma 

legião 

que 

só deixaria de

expandir-se na segunda metade do século XX, ao ocorrer a consolidação da tevê),

a mais 

popular 

das formas da literatura de ficção era monopolizada 

pelas 

elites.

Isso tanto em termos de origem social dos autores, 

quanto 

no tocante aos

personagens 

e ambientes dos novos romances detetivescos.

A fictícia clientela de Sherlock Holmes, o mais legítimo herdeiro de Dupin

em termos de uso da lógica, era composta 

preferencialmente 

de aristocratas, entre

os 

quais 

havia até cabeças coroadas 

que 

vinham do estrangeiro, a fim de

socorrer-se de suas habilidades 

para 

desfazer novelos criminais. Pelo menos no

mundo anglo-saxão 

(a 

Europa continental, a começar 

pela 

França, sempre foi

mais democrática nesse tocante) a aristocratização da literatura detetivesca foi uma

tendência avassaladora nas duas 

primeiras 

décadas do século XX. Os autores

vinham 

quase 

sem exceção do alto da 

pirâmide, 

e 

para 

se 

protegerem 

dos 

que

estavam mais abaixo ergueram os muros estatutários de suas associações

corporativas e decretaram códigos narrativos 

que 

faziam do 

próprio 

crime reserva

da elite.

Matar, na literatura detetivesca daquela época, não deixava de ser uma

transgressão cometida fundamentalmente 

por 

interesse 

- 

diante de um cadáver

continuava indispensável 

perguntar 

cui bono 

—, 

mas os cenários do crime foram

deslocados de 

preferência para 

as mansões dos nobres, os 

gabinetes 

dos 

políticos

afinados com a coroa, os escritórios dos 

grandes 

comerciantes e financistas. Assim,

o misteiy tornou-se um delicado 

jogo 

de xadrez 

praticado por 

uma elite de ficção.

Mas, sem atentar nem 

para 

a sua 

própria 

condição de 

personagem 

nem 

para 

a

origem social dos autores, a elite de verdade continuou, salvo as exceções de

sempre, a torcer o nariz 

para 

aquilo 

que 

considerava uma caricatura. A crítica

olímpica não se comportava de modo diferente.
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Durante 
decênios a literatura detetivesca 

- 

em 

particular 

a anglo-saxã 

-

teve 
apenas um defensor de estatura significativa: Gilbert Keit Chesterton.

Romancista, 
ensaísta, 

publicista polêmico 

e satírico, católico, conservador 
(arrasou

com 
os anarquistas no romance 0 homem 

que foi Quinta-Feird), 

mas 

partidário 

da

democracia 

parlamentar, 
Chesterton era apaixonado 

pela 

literatura 

policial. 

Criou

um 
detetive 

de batina, o 

gordo 

e bem-humorado 

padre 

Brown 

(cuja 

maneira de

raciocinar 
tinha muito a ver com a filosofia do 

gordo 

e simpático Tomás de

Aquino), 
e nos 

primeiros 

anos do século XX 

já 

teorizava sobre a ficção

detetivesca.

Tratou-a 
como uma arte, embora limitada 

por 

causa da necessidade de

manter 
em segredo aquilo 

que 

sabem e 

pensam 

o criminoso e o investigador. Por

essa 
mesma razão, Chesterton sustentava 

que, para 

não se tornarem meros

enchedores 

de lingüiça, os autores de ficção detetivesca deviam manter-se nos

limites 
do conto longo, nunca ultrapassando os de uma novela curta.

Ao se referir à história de detecção como uma arte e não como um monte

de 
esterco, 

Chesterton finalmente abria o caminho 

para 

a legitimação crítica da

ficção 

policial.

Também 
é curioso observar 

que 

com Chesterton começa e 

praticamente

termina 
a 

participação 
da direita nesse 

processo 

legitimador 

(em 

termos de figuras

excepcionais, 

a menos 

que 

transformemos o apolítico Borges em um direitista

ativo). 
Depois 

dele, a matéria recai no 

parodoxo 

e o 

processo 

vai ser conduzido,

com 
as exceções de 

praxe, por pensadores 

e críticos da esquerda, ou 

pelo 

menos

isentos 
de simpatia 

pela 

direita.

Para 
esse deslocamento muito contribuiu a 

própria guinada que 

a ficção

detetivesca 
experimentou 

— 

no começo em silêncio 

— 

a 

partir 

da metade da década

de vinte 
do século 

passado.

Naquela 
época, às vezes mais 

por 

necessidade de sobreviver do 

que por

motivos 
de ordem estética, alguns 

jovens 

autores norte-americanos, com Dashiell

Hammett 
à frente, tornaram-se colaboradores de revistas 

populares 

de contos e

reportagens 

criminais. Escreviam sobre aquilo 

que 

conheciam de 

perto (Hammett,

por 
exemplo, 

havia feito a vida como detetive 

particular): 

a luta contra o crime

não 
como 

jogo 
cerebralista, mas como enfrentamento de 

profissionais 

a céu

aberto.

Essa literatura de ação 

(à qual 

os escritores mais 

qualificados 

tinham dado

as costas 
desde a aposentadoria dos 

grandes 

folhetinistas franceses do século XIX)

prescindia em boa medida do mistério. Em troca, 

privilegiava 

a astúcia e a frieza

na 
caça ao criminoso. Como conseqüência, as histórias engenhosas, mas

absolutamente 

improváveis dos cultores do enigma, 

pelo 

enigma deram lugar a

contos 
e romances verossímeis, realistas e impregnados de consciência social.

O caso 
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gradual
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Não é de admirar 

que 

o abandono de 

personagens pinçados 

entre os

herdeiros de Catarina de Médici e o domínio da cena 

pelo 

detetive moderno,

membro da 

polícia 

ou 

private 

eye, 

que 

corre atrás do criminoso conhecido desde os

primeiros 

capítulos 

- 

implacável mas desencantado com o culto sangrento do

bezerro de ouro 

—, 

tenha acabado 

por 

despertar o interesse mais ou menos

generalizado 

da intelectualidade de esquerda e a aberta simpatia de alguns dos

seus maiores críticos e teóricos.

Alguém 

poderá 

objetar 

que 

um crítico esquerdista do 

porte 

de Edmund

Wilson 

jamais 

escreveu uma linha 

para 

fazer a apologia do romance 

policial. 

E

verdade. Mas dedicou-lhe três ensaios, nos 

quais 

expôs os motivos 

porque 

não

podia 

considerar os romances de Agatha Christie e outros da mesma linha como

obras de arte dignas de interesse crítico. Ora, a legitimação resulta não apenas do

elogio, da concordância, mas do reconhecimento 
de 

que 

a ficção 

policial 

não é

apenas lixo 

(se 

fosse, 

por que 

Wilson iria 

perder 

tempo com ela?) e no mínimo

pode 

reivindicar um espaço no mundo da literatura.

Depois de Chesterton, um dos 

primeiros 

a contribuir 

para 

a legitimação foi

André Gide, comunista escorregadio e leitor compulsivo de histórias detetivescas,

que 

se rendeu à óbvia 

qualidade 

literária do romance negro inaugurado 

por

Hammet. Mas é longa a relação dos autores 

que, 

sem estarem diretamente

envolvidos com a literatura 

policial, 

escreveram sobre ela, de diferentes ângulos de

observação e 

julgamento.

Tão interessante 

quanto 

o de Gide é, 

por 

exemplo, o depoimento de

Auden, o 

poeta 

inglês, 

que 

se confessava an addict. Testemunhos à 

parte, 

temos

todo um acervo de contribuições críticas 

que, 

mesmo não sendo consistentes em

termos estéticos, 

primam 

às vezes 

pela 

originalidade da abordagem: 

por 

exemplo,

a de V. S. Pritchett, 

que, 

se inspirando na antropologia cultural, escreveu

ironicamente sobre a linhagem das histórias detetivescas...

Voltando à esquerda 

por 

assim dizer institucionalizada, vamos descobrir

que 

figuras tão míticas 

quanto 

George Lukács, Antonio Gramsci, Sergei

Eisenstein, Walter Benjamin e Ernst Bloch se ocuparam, com maior ou menor

profundidade, 

da literatura 

policial. 

Lukács tratou das mutações de ordem moral

na ficção detetivesca, ilustrando suas idéias com a análise da obra de Conan

Doyle. Em Literatura e vida nacional Gramsci distinguiu as condições em 

que 

o

romance 

policial 

se desenvolveu e observou nele a existência de duas correntes,

sendo uma 

"artística" 

e outra não. Para Eisenstein, o romance 

policial 

"está

ligado a materiais antiqüíssimos", devendo ser visto, 

portanto, 

como 

"um 

conjunto

excepcionalmente arcaico" 

(idéia 

retomada há 

pouco por 

Francis Lacassin, 

que

dedicou um livro à tese do romance 

policial 

como epopéia da sociedade moderna).

E Benjamin, em Rua de mão única, interessou-se 

pela 

inautenticidade do espaço

urbano tal como o descreveram Gaston Léroux e seus colegas 

(parisienses)

contadores de histórias 

policiais 

da metade do século XIX.
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George Orwell escreveu um apaixonado 
{et pour 

cause) ensaio no 

qual

relacionou 
a brutalização do ro?nance negro em autores ingleses e americanos do

pós-II 
Guerra Mundial com o aumento da taxa de egoísmo em uma sociedade

cada vez mais escrava do interesse. Essa relação voltou a ser estudada, em termos

históricos 
muito mais amplos 

que 

os de Orwell, 

pelo 

marxista belga Ernest

Mandei 
no livro Delícias do crime. 

Jacques 

Dubois, menos economista 
que 

Mandei,

associou 
a literatura detetivesca aos demais instrumentos da transformação

cultural 
do século XIX, e da análise desse conjunto resultou um livro cujo título

é nada 
menos do 

que 

Le roman 

policier 

ou la modernité. Não e, mas ou a modernidade.

Uma surpreendente obra legitimadora da ficção 

policial 

é o até hoje 

pouco

divulgado 
ensaio Uma visão 

filosófica 

do romance detetivesco, de Ernst Bloch, o filósofo

de 0 

princípio 
esperança 

(publicado 

na Alemanha em 1960, o ensaio foi traduzido

nos 
EUA 

e apareceu em 1989 

pela 

MIT Press, integrando o volume The Ltopian

Function 
of Art and Literature). Argumentando ao longo de duas dezenas de 

páginas,

Bloch 
nega 

que 

o romance 

policial 

seja kitsch ou, 

por princípio, 

trash. Seria, ao

contrário, 
um herdeiro de importantes formas literárias do 

passado 

e, em termos

proporcionais, 

produziria 

menos obras de baixa extração do 

que 

''o 

romance

social'". 
Para coroar, Bloch valoriza no romance 

policial justamente 

aquilo 

que

sempre 
foi considerado o seu calcanhar-de-aquiles: 

o segredo, o suspense.

A argumentação 
filosófica de Bloch sobre o mascaramento-desmascaramento 

no

romance 

policial 
é longa e densa, como tudo 

que 

ele escreveu, e seria impossível

resumi-la 
aqui. Mas com certeza é o 

que 

há de mais consistente em termos de

legitimação 
teórica do romance de mistério.

Hoje 

— 

quem pensaria 

há cem anos! 

— 

a literatura 

policial 

é ensinada na

escola 
francesa, fazendo 

parte 

da matéria curricular do 

primeiro 

ciclo do ensino

secundário. 

Os livros didáticos sobre o assunto são encomendados a 

professores

de renome 
e 

publicados por 

editoras de 

grande porte, 

como a Larousse. A

medida, 
inscrita no 

programa 

de incentivo à leitura, certamente contribui também

para 
melhorar 

a situação dos 

que 

vivem dos direitos autorais de seus romances

detetivescos.

Nos Estados Unidos e Inglaterra, a ficção detetivesca sustenta um

importante 

setor editorial, e há decênios 
polpudos prêmios 

em dinheiro são

atribuídos 
aos melhores representantes do mistery no ano. No entanto, 

quem

escolhe 
os 

premiados 

são as 

próprias 

corporações dos autores e 

quem 

financia os

prêmios são os editores, o 

que 

às vezes 
põe 

a escolha sob suspeição.

Mas de uns anos 

para 

cá o romance 

policial passou 

a contar com um

prêmio 
até 

prova 

em contrário não corporativo e realmente literário. 

Quem 

o

concede 
é a Academia Sueca. Por enquanto o 

prêmio 

beneficia apenas autores

nórdicos, 
um dos 

quais, 

Henning Mankell, se está tornando 

popular 

em outros

países da Europa Ocidental. Nada, 
porém, 

nos 

proíbe 

imaginar 

que 

um dia desses
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o 

prêmio 

se internacionalize, transforme-se 
em um Nobel e complete, com o

mitológico 

prestígio 

desse nome, o lento e 

gradual processo 
de legitimação da

literatura 

policial.

Mario Pontes é 

jornalista 
e escritor, autor

de Milagre na salina.
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Na 
selva 

do dinheiro

Roberto 
Muggiati

t o ouro/ 

Que 

leva à morte o homem de bem e salva o ladrão;/ E ainda, às

vezes, 
enforca 

o ladrão e o homem de bem:/ O 

que 

ele não é capaz de fazer e

desfazer?" 
A citação é de Shakespeare 

(Cimbelino) 

e é a epígrafe da recente

antologia 
A selva do dinheiro, 

que preparei para 

a Editora Record. Poderia ter usado

algo 
mais 

popular, 
como a canção do musical 

"Cabaré", 

Money makes the world 

go

round 
— 

"o 

dinheiro faz o mundo 

girar". 

Mas vamos ficar no terreno da

literatura: 

frases inteligentes sobre o vil metal não faltam, Como esta de Somerset

Maugham: 

"O 

dinheiro é o sexto sentido 

que 

nos 

permite 

desfrutar os outros

cinco." 
Assim como não faltam boas histórias em 

que 

o dinheiro é 

praticamente

o 

personagem 
principal, 

da Bíblia até os mais recentes freqüentadores da lista dos

best-sellers.

Num brilhante ensaio intitulado Desejo congelado/ Uma investigação sobre o

significado 
do dinheiro, 

James 

Buchan destaca 

que 

"o 

primeiro 

livro das Histórias de

Heródoto 

(nascido por 

volta de 490 a.C.) é sobre dinheiro, e me surpreende 

que

os 
séculos 

tenham ignorado isso 

(...) 

Heródoto 

podia 

não saber 

que 

estava

escrevendo 

sobre dinheiro, não mais do 

que 

Balzac e Dickens vinte e dois séculos

depois; 
mas todos o estavam".

Uma realidade de 

que 

me dei conta ao iniciar este trabalho foi a de 

que 

o

homem 
enfrenta três fatalidades na vida: nascimento, morte e dinheiro 

— 

amor,

sexo 
e mil outras coisas 

podem 

até 

passar 

ao largo, mas o dinheiro é inevitável.

Nesta 

antologia, um único autor tenta escapar deste carma 

— 

só 

podia 

ser Franz

Kafka, 
escritor limítrofe 

que 

ensejou um dos adjetivos marcantes do século 20,

'"kafkiano". 

Em Um artista da 

fome (1924), 

ele traça o retrato de um 

jejuador

profissional 

que 

é capaz de 

passar 

sem comida, ou seja, sem dinheiro, mas só até

certo 

ponto 

— 

o 

jejuador 

exagera e acaba morrendo de fome.
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A fome, ou seja, a falta de dinheiro 

para 

comprar um bom 

pedaço 

de

carne, é responsável 

pela 

desgraça do anti-herói de 

Jack 

London em Um 

pedaço 

de

bife 

(1908), 

um 

pugilista 

decadente chegando à casa dos 

quarenta que perde 

uma

luta decisiva 

por 

algumas 

proteínas 

- 

e xelins 

— 

a menos. Nesta história, London

antecipa o filão dos thrillers de boxe dos filmes B em 

preto-e-branco 

até a saga

hollywoodiana de 

"Rocky". 

O americano London foi um verdadeiro 

globe-trotter,

marinheiro, correspondente de 

guerra, 

esteve na corrida do ouro do Alasca e

singrou os mares do Sul.

1

HI^hL 

SH^Hi

VU ...

Ilustração extraída de Bibliopola: Pictures and Texts About Book Trade, de Sigfred

Taubert 

(Acervo 

FBN)
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Perfil 

parecido 
teve o escocês Robert Louis Stevenson, 

que passou 

os

últimos 
seis anos da vida nas ilhas Samoa, no Pacífico Sul, e ficou célebre como

autor 
de A ilha do tesouro e de 0 estranho caso do Dr. 

Jeckyll 

e do Sr. Hyde,

popularizado como O médico e o monstro. De Stevenson, selecionei 

para 

esta

antologia 
Um alojamento 

para 

a noite 

(1877), que 

conta uma estranha noitada do

poeta 
François 

Villon numa Paris coberta de neve em 1456. 

(Coincidências

literárias: 

Notre-Dame de Paris, de Vitor Hugo, 

publicado 

45 anos antes, se 

passa 

na

Paris 
de 1482.) A falta de dinheiro e a 

perspectiva 

de morrer congelado na rua

levam 
Villon, 

um misto de bandido e 

poeta, 

a tentar mil esquemas 

para

encontrar 
um teto 

que 

o abrigue.

Citando 
o Novo Testamento, o escritor inglês Samuel Butler sintetiza o

grande 
dilema 

de todos os tempos: 

"Já 

se disse 

que 

o amor ao dinheiro é a raiz

de todos 
os males. A falta de dinheiro também o é." Predominam nesta coletânea

~ 

talvez 
como um reflexo da condição humana 

-— 

os dramas da escassez de

dinheiro. 
Em algumas histórias, esta carência é sublinhada 

pelas 

chamadas

anedotas 
do destino". No conto 

"O 

Presente dos Reis Magos" 

(1905), 

de

O. 
Henry 

(William 
Sidney Porter) 

— 

o 

grande 

mestre americano da narrativa

curta 
—, 

um casalzinho 

jovem, 

rico de amor e 

pobre 

de dinheiro, embarca numa

tragicomédia 

de erros na tentativa de dar um belo 

presente 

de Natal ao 

parceiro.

Delia 
vende seus belos cabelos compridos e compra uma corrente de relógio 

para

Jim; 
Jim penhora 

o relógio e compra um luxuoso estojo de 

pentes 

e escovas de

tartaruga 

para 

Delia escovar seus cabelos. Entre mortos e feridos, salva-se o amor.

Este 
conto ficou conhecido de toda uma 

geração 

de brasileiros através do filme

de 1952 

"Páginas 

da vida", no episódio dirigido 

por 

Henry King e interpretado

por 
Farley 

Granger e 

Jeanne 

Crain 

(a 

TV a cabo volta e meia 

passa). 

Outra 

peça

cruel 
do destino é 

pregada 

— 

em O colar de diamantes 

(1884), 

de Guy de

Maupassant 
— 

a uma bela e ambiciosa mulher, casada com um 

pequeno 

fun-

cionário, 

que quer 

brilhar num 

jantar 

oferecido em Paris 

pelos 

superiores do

marido. 
Toma emprestado de uma amiga um colar de diamantes e é a rainha da

festa, 
mas, ao chegar em casa, 

percebe que perdeu 

a 

jóia. 

O casal se afunda em

dívidas 

para 
comprar uma réplica exata do colar e devolvê-lo. Muitos anos depois,

descobre 

que jogou 

fora os melhores anos de sua vida à toa: o colar 

perdido 

não

passava de uma cópia barata.

Outra história nesta linha é do americano F. Scott Fitzgerald. Faz 

parte 

do

folclore 
literário 

uma conversa de Fitzgerald com Hemingway em 

que 

o 

primeiro

observava: 

"Os 

ricos não são como nós..." E Hemingway, curto e 

grosso: 

"E

verdade. 
Eles têm mais dinheiro." Em Dois 

por 

um centavo 

(1922), 

de Scott, uma

simples 
moeda de um cent de dólar 

— 

perdida 

na rua 

por 

um homem e achada

por 
outro 

— 

muda radicalmente duas vidas, levando ao fracasso de um e ao

sucesso 

do outro.
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Em algumas destas histórias, narradas em tom alegórico, o dinheiro,

apesar de 

presente, 

está oculto, às vezes substituído 

pela 

figura do demônio. Em

De 

quanta 

terra um homem 

precisa? (1886), 

de Leão Tolstói, um camponês tem um dia

inteiro 

para 

circunscrever, numa caminhada, um terreno 

que 

será todo seu. Se

não voltar ao 

ponto 

de 

partida 

antes do sol se 

pôr, 

nada 

ganhará. 
Não vale a 

pena

revelar aqui o final da história, 

que 

é terrível. Em Nunca aposte sua cabeça com o diabo

(1841), 

de Edgar Allan Poe 

(filmado por 

Fellini em 1967), a arrogância é a moeda

principal 

do 

protagonista, 

Toby Dammit, e vai custar-lhe caro 

— 

quem 

sabe, a

própria 

cabeça? Em 0 hóspede ambicioso 

(1842), 

de Nathaniel Hawthorne, os

destinos de um viajante e de uma família se cruzam e são selados 

por 

uma

horrenda avalanche numa agreste região montanhosa à 

qual 

a família foi

empurrada 

pela 

absoluta falta de dinheiro.

Mas onde o diabo está à vontade mesmo é na novela de Eça de 

Queirós

0 mandarim 

(1880), 

um dos 

grandes 

clássicos da língua 

portuguesa. 

Eu achava 

que

O mandarim fosse conhecidíssimo e, depois de incluí-lo na antologia e convidar as

pessoas 

a revisitarem as suas 

páginas 

ferinas, cheguei à triste conclusão de 

que 

o

hábito da leitura ainda não está muito difundido entre nós, 

particularmente 

depois

do advento da TV. Pior 

para 

esses não-leitores: O mandarim é uma fábula

primorosa 

sobre as tentações e as ilusões do dinheiro. Resumindo: o diabo dá ao

amanuense Teodoro a opção de apertar o botão de uma campainha e se tornar

milionário; ao apertar o botão, ele 

provoca 

a morte de um velho mandarim nos

cafundós da velha China. As atribulações do 

protagonista 

ao longo das 55

páginas 

desta 

genial 

história de Eça são uma verdadeira aula de sabedoria e

moral. Em meio ao fausto e ao deboche trazidos 

por 

sua riqueza, o amanuense

se enoja daquele dinheiro todo, 

que 

de certo modo o aprisiona: 

"Às 

vezes

vinha-me como uma saudade dos meus tempos ocupados da repartição 

(...)

aparava uma 

pena 

de 

pato 

e ficava horas lançando sobre folhas..." O final, depois

de uma série de aventuras e desventuras em terras da China, é 

primoroso.

Outro ínfimo copista de documentos é o 

personagem 

de Contrapartes 

(1914),

do livro de contos de 

James Joyce, 

Dublinenses. Chegado a dar uns 

pulinhos 

às

escondidas no 

pub 

da esquina na hora do expediente, ele enfrenta um dia

particularmente 

difícil, ameaçado de demissão 

pelo patrão. 

Salvo 

pelo 

. 

gongo 

do

fim do expediente, 

ganha 

a rua e vende o relógio em troca de dinheiro 

para 

a

farra, bebe umas e outras com os amigos numa noitada em Dublin e volta 

para

casa sem um tostão no bolso 

— 

não conseguiu sequer ficar bêbado e descarrega

toda a raiva do mundo dando uma surra no filhinho.

Ao 

pequeno 

funcionário de O capote 

(1843), 

do russo Nikolai Gogol, Akaki

Akakievitch 

— 

que, 

como o 

personagem 

de 

Joyce 

e o Teodoro do Eça, também

passa 

os dias copiando 

papéis 

com a 

pena 

de 

pato 

—, 

não é dada sequer a opção

de se embriagar ou de herdar a fortuna de um mandarim ao simples apertar de
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um 
botão. 

Ao contrário, toda a sua vida, no duro inverno de São Petersburgo 

que

se aproxima, 
depende de conseguir dinheiro 

para 

comprar um capote novo, 

que

o velho 
se desfez com o tempo e não tem mais conserto. Aliás, um belo tema 

para

o cinema 
neo-realista italiano, 

que 

o aproveitou num filme de 1951 de Alberto

Lattuada, 

com uma interpretação inesquecível de Renato Rascel 

(também 

cartaz

esporádico 

das sessões clássicas da TV a cabo).

Os russos são magistrais na arte da narrativa curta e, além de Gogol e

Tolstói, 
incluí 

em A selva do dinheiro Tchecov e Dostoiévski. Em Uma visita a amigos

(1898), Tchecov 
descreve com 

pinceladas 

sutis uma história de desamor 

que

oferece 
também 

uma visão crítica da aristocracia rural do seu 

país 

às vésperas da

revolução 

comunista. Em Recordações da casa dos mortos, relato da sua 

prisão 

na

Sibéria, 
Dostoiévski 

escreve: 

"O 

dinheiro é liberdade cunhada e 

por 

isso é dez

vezes 
mais caro ao homem 

que 

está 

privado 

de liberdade. Se o dinheiro está

tilintando 

no seu bolso, ele se sente consolado, em 

parte, 

mesmo 

que 

não 

possa

gastá-lo." Dostoiévski foi um escritor 

profundamente 

chocado 

pelo 

abismo brutal

entre 
a 

pobreza 
e a riqueza, mas sem resvalar nunca 

para 

o 

panfletarismo, 

vendo

as 
coisas 

sempre sob um véu de ironia, como em A árvore de Natal e o casamento

(1848), 

que 

envolve uma união 

por 

interesse financeiro e a infelicidade de duas

crianças.

Uma criança é o 

personagem principal 

de 0 vencedor do cavalinho de balanço

(1926), de DH. Lawrence. Como Dostoiévski, o inglês Lawrence 

— 

celebrizado

com 
o romance 

0 amante de Lady Chatterley, 

que 

escandalizou o mundo 

puritano 

da

sua 
época 

— 

foi um autor muito 

preocupado 

com os desníveis da sociedade de

classes 
do seu 

país; 

os destinos de ricos e 

pobres 

sempre se cruzam em suas

histórias 

e em 0 vencedor do cavalinho de balanço o dinheiro assume uma 

presença

fantasmagórica 

(não por 

acaso foi 

publicado pela primeira 

vez numa antologia de

histórias 
fantásticas, 

o Ghost Book de 1926.)

Nada melhor 

para 

abrir caminho na selva do dinheiro do 

que 

um autor de

romances 

de aventuras 

— 

é 

quase 

este o caso de 

Joseph 

Conrad, não fosse o fato

de 
conciliar 

seus relatos de ação com um fundo filosófico 

que 

disseca a condição

humana. 
Polonês, naturalizado britânico, ele se tornou um dos 

grandes 

estilistas

da 
língua 

inglesa e, com suas elaboradas tramas 

globais que 

vão do sudeste da

Asia 
à África, 

da América Latina à Rússia, 

passando 

também 

pela 

Inglaterra,

Conrad 
foi o 

precursor 

de uma vigorosa vertente literária representada 

por

escritores 

como Somerset Maugham, Graham Greene e 

John 

Le Carré. O conto

Por 
causa 

dos dólares 

(1914) 

lembra muito os seus romances Lord 

Jim 

e Victory,

opondo 
um herói bondoso, 

que 

sai em defesa de uma mulher, a um bando de

marginais 

sangüinários num canto esquecido do mundo. O velho marujo 

-

Conrad 

trabalhou anos na marinha mercante 

— 

sabia contar tão bem uma

história 

que, 
muitas vezes, os leitores não se 

queixavam 

de 

que 

estivesse contando

outra 
versão 

da mesma história.

Na 
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Ninguém mais britânico do 

que 

o americano anglófilo 

(depois 

naturalizado

inglês) Henry 

James. 

E nada mais britânico do 

que 

o tema de 0 banco da desolação

(1910), que 

começa com um 

processo por 

rompimento de 

promessa 

matrimonial,

uma instituição legal muito tênue em 

que 

um simples namoro, ao se 

prolongar

um 

pouco, 

se torna casamento obrigatório. O 

protagonista 

da história 

prefere

arcar com o custo da indenização a se casar com a moça. Esta, de maneira

exemplar, usa o dinheiro como arma 

para 

arrasar com a vida do sujeito 

— 

e o

consegue. Nesta história 

— 

um texto complexo 

publicado 

cinco anos antes da

morte do autor e, acredito, nunca antes traduzido 

para 

o Brasil 

—, 

Henry 

James

mostra o dinheiro empregado como uma espécie de unidade monetária

emocional, com efeitos devastadores. O 

grande 

escritor apresenta aqui um triân-

guio 

amoroso eterno e sem solução: o homem, a mulher e o dinheiro. Uma

situação dramática em 

que, 

com um 

golpe 

de mestre, 

James 

acaba encontrando,

no final, a redenção 

para 

todos os três.

Roberto Muggiati é 

jornalista 

e escritor.

Organizou e traduziu a antologia Na selva

do dinheiro, recém-publicada
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Século 
XIX, abril de 1846: o escritor norte-americano Edgar Man Poe 

publica

nas 

páginas 
do Graham's Lady's and Gentleman's Magazine o artigo 

"A 

filosofia da

composição", 

em 

que 

faz uma crítica confessional de seu 

poema 

célebre

''O 

corvo", 

publicado 

um ano antes no Evening Mirror. Opondo-se àqueles

escritores 

que 

se fiam na inspiração e no acaso, Poe revela 

que, 

ao escrever, 

parte

sempre 

"da 

consideração de um efeito", ou um objetivo 

que 

deseja atingir. Por

isso, 
em vez de entregar-se à força das 

palavras, pisa pedra 

a 

pedra 

seu caminho,

com 

plena 
consciência daquilo 

que 

faz.

Século XX, ano de 1947: em Barcelona, onde exerce o cargo diplomático

de vice-cônsul, 
o 

poeta pernambucano João 

Cabral de Melo Neto imprime, em

sua 

prensa 
manual, a 

primeira 

edição da Psicologia da composição, 

poema 

de cinco

páginas 
no 

qual 

traça os 

princípios que 

irão nortear toda a sua 

produção poética.

Também 
Cabral se opõe àqueles 

que 

se entregam ao lirismo, à inspiração e 

que

escrevem 
cegamente, 

pregando, 

em vez disso, a lucidez serena e o apego ao

método.

Entre os esforços de Poe e de Cabral 

para 

revelar os segredos da

composição 

poética, 

estende-se todo um século, mas é como se não tivesse

passado mais 

que 

um minuto. Poe em 

pleno 

século XIX, Cabral um século mais

tarde 
defendem com a mesma obstinação a autonomia da escrita, sua origem

arbitrária 
e artificial, seu caráter de maquinação e de trama. 

Quando 

se 

põe 

a

escrever, 
o escritor deve armar-se de objetivos e de estratégias, deve agir

lucidamente. 

Ambos descartam, com ênfase, a 

presença 

do imponderável, do

acaso, 
do irracional no 

processo 

de criação artística. Se eles se apresentam, o

escritor 
deve extirpá-los, 

para que 

não 

perturbem 

sua liberdade de escolher.
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Em Poe, autor de histórias enigmáticas como William Wilson e A morte rubra,

isso é surpreendente 

já que 

as teses 

que 

defendem não 

parecem 
combinar com as

situações fugidias e incompreensíveis vividas 

por 

seus 

personagens. 
Em Cabral,

autor de 

poemas 

afiados 

que põem 

em xeque a 

preguiça 
mental do leitor, isso

também espanta, 

já que, 

enquanto 

pregava 

uma estética 

gelada 
e cerebral, ele

produziu poemas, 

na verdade, carregados de tensão, em 

que 

conflitos muito

agudos, ainda 

que 

domados 

por 

sua fala seca, não escapam ã 

percepção 
do leitor

mais atento.

Poe e Cabral 

parecem 

desejar uma coisa, enquanto fazem outra. O

resultado, o texto 

que 

entregam ao leitor, está marcado 

por 

esse embate entre

dominar e sentir, entre vigiar e se submeter; é até, 

podemos 
dizer, sua expressão

mais acabada. Fossem apenas escritores cerebrais, marceneiros a executar

friamente os esquemas 

que 

aparecem em suas 

planilhas, 
Poe e Cabral não teriam

sido os escritores 

que 

foram, autores de livros cuja interpretação, 
em contraste

com aquelas oferecidas 

pelos próprios 

autores, nunca se esgota. Existem fundas

zonas de obscuridade tanto nos relatos de Poe 

quanto 
nos versos de Cabral 

- 

e

as teses 

que 

ambos a elas superpõem não bastam 

para 
ocultá-las, ou afastá-las.

?

Invertendo a ordem do tempo, começamos 

por João 
Cabral de Melo Neto

em sua Psicologia da composição. 

"Saio 

de meu 

poema/ 
como 

quem 

lava as mãos",

ele começa. O 

poeta 

sobrevive limpo ao 

que 

escreve; entre si e aquilo 

que 

escreve,

há um abismo, no 

qual 

não 

parece 

haver risco algum de contaminação. É

simples: a folha branca o incita ao verso 

"nítido 

e 

preciso". 
O resultado é este

Psicologia da composição.

Alguns atributos, 

porém, 

o 

poema 
cobra do 

poeta. 

A amoralidade: 

"Neste

papel/ 

logo fenecem/ as roxas, mornas/ flores morais." O açodamento: 

"Todas

as fluidas/ flores da 

pressa." 

A idealização: 

"Todas 

as úmidas/flores do sonho."

Nada de sonho, nem de facilidades. Nada de entregar-se ao sono ou à 

preguiça.

"O 

descuido ficara aberto/de 

par 

em 

par;/um 
sonho 

passou, 
deixando/fiapos,

logo árvores instantâneas/coagulando 
a 

preguiça." 
O 

poema 

exige do 

poeta,

enfim, uma 

postura 
atenta. O 

poeta 

deve estar desperto, ou será dominado 

pelas

palavras, 
em vez de dominá-las. Nesse caso, escreverá apenas aquilo 

que já 

se

escreveu, repetirá as vozes antigas 

que 

ecoam dentro de si. Para se superar, o

poeta 

deve estar acordado.

Cerebral, lúcido, atento, dono de si, o 

poeta, 
segundo Cabral, deve

desprezar o acaso, 

preferindo 
a ele a aplicação e a atenção. 

"Não 

a forma

encontrada/como 
uma concha, 

perdida/nos 

frouxos areais/como 
cabelos."

Desprezar, também, contrariando os cânones dos simbolistas, 

qualquer
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iluminação. 

Não a forma obtida/em lance santo ou raro,/tiro nas lebres de

udro/do 

invisível." 
E 

perseguir, 
ao contrário, 

"a 

forma atingida; como a 

ponta

do 
novelo/que 

a atenção, lenta/desenrola". Caçador atento 

que 

vai, 

passo 

a

passo, rastreando 
sua caça. Esperto, vigilante, a 

quem 

nenhum 

procedimento,

nada, 
deve 

escapar.

O 

poeta 
cabralino deve agir friamente, com a 

precisão 
dos engenheiros e

a 
meticulosidade 

dos cirurgiões. Deve escrever com o martelo e o bisturi. Deve

ser 
frio 

porque 
é fria, também, a 

palavra que 

tem como objeto. 

(Nada 

de lirismo.

Nada 
de emoção. 

Nenhuma concessão aos sentimentos.) Frio 

porque, 

entre o

poeta e seu 

poema, 
se trava um embate 

que 

deve ser desprovido de emoção, de

surpresa 

e, sobretudo, 
de sentimentalismo. Os sentimentos têm 

que 

estar fora do

poema.

Fazer 
um 

poema 
é uma escolha, Cabral alerta, e não uma condenação, ou

o resultado 

de uma 

possessão. 

O 

poeta 

tanto 

pode 

fazer, como não fazer 

- 

assim

como 
um engenheiro 

pode 

construir ou não uma casa, e um médico 

pode 

aceitar

ou 
não 

a incumbência 
de uma cirurgia, sem 

que 

isso atinja suas dignidades de

engenheiro 

e de cirurgião. 

"É 

mineral o 

papel/ 

onde escrever/ o verso; o verso/

que 
é 

possível 
não fazer."

Mineral, 
isto é, inorgânico. Puro corpo, duro, estável, indevassável, sem as

mconstâncias 

da matéria em respiração. Mesmo as coisas vivas, 

quando

transpostas 

para 
o interior dos 

poemas, 

minerais se tornam. 

"São 

minerais/ as

flores 
e as 

plantas,/ 
as frutas, os bichos/ 

quando 

em estado de 

palavra." 

A 

palavra

e 
mineral. 

Para 

João, 

a 

palavra 
é 

pedra. 

E o 

poema 

tem a objetividade sem

resíduos 

de uma caixa. 

"É 

mineral/ a linha do horizonte/ nossos nomes, essas

coisas/ 
feitas 

de 

palavras." 
Isso 

porque, 

sendo mineral, a tudo o 

que pega (o poeta

e aquele 

que 
tem a 

palavra 

como isca) a 

palavra 

mineraliza. 

"É 

mineral, 

por 

fim,/

qualquer livro:/ 

que 

é mineral a 

palavra/ 

escrita, a fria natureza/ da 

palavra

escrita."

Fria natureza: 
é assim 

que 

o 

poema 

digere as coisas vivas. Mineralizando-as.

E, se tudo 
o 

que 

toda em 

pedra 

se converte, o 

poeta 

é aquele 

que 

cultiva um

deserto. 

'"Cultivas 

o deserto/ como um 

pomar 

às avessas." O 

poema 

trabalha com

o vazio 
- 

que 
é diferente do nada, 

porque 

dele, vazio, algo foi retirado. Diz:

Então, 
nada mais/ destila; evapora;/onde foi maçã/ resta uma fome;/ onde foi

palavra/ 

(potros 
ou toros/ contidos) resta a severa/ forma do vazio." Resta a

ausência 
de algo 

que 

não está mais ali. É com essa ausência, indicada em seus

precários substitutos, 

que 

o 

poeta 

se 

põe 

a escrever. Friamente, sem ideais, sem

ilusões, 
sem adjetivações. Como um artesão.
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*

Um século inteiro 

para 

trás. Em seu 

"A 

filosofia da composição", Edgar

AIlan Poe se coloca no 

papel 

do mágico 

que, 

em nome da verdade e num esforço

sincero de autodesmistificação, vem revelar 

publicamente 

seus truques 

— 

uma

espécie antiga de 

"Mister 

M.", o mágico da TV 

que 

se tornou 

popular por

revelar em 

público 

os segredos de sua casta. Age como um desmistificador, a

desnudar a literatura; um homem sem escrúpulos, 

que 

não está 

preso 

a seus 

pares,

nem se submete a suas superstições, e 

que 

não tem 

pretensões 

de 

preservar

qualquer 

imagem ideal, e 

que 

escreve 

para 

mostrar 

que 

o rei está nu.

"Bem 

sei 

que 

de modo algum é comum o caso em 

que 

um autor esteja

absolutamente em condições de reconstituir os 

passos pelos quais 

suas conclusões

foram atingidas", ele adverte o leitor, logo de saída. E um 

pouco 

mais à frente:

"Não 

se deve encarar como falta de decoro de minha 

parte 

o mostrar o modus

operandi 

pelo qual 

uma de minhas 

próprias 

obras se completou." Não é 

para 

se

exibir, ou 

para 

se valorizar, 

que 

se expõe; ao contrário, é 

para 

mostrar 

que 

o

poeta 

sua e combate como 

qualquer 

homem.

Escolheu 0 Corvo como objeto de estudo sem 

qualquer 

motivação

sentimental, só 

por 

ser uma obra 

"a 

mais 

geralmente 

conhecida". E esclarece de

uma vez, frustrando todas aquelas expectativas singelas 

que 

os leitores costumam

acalentar a respeito dos 

poemas: 

"É 

meu desígnio tornar manifesto 

que 

nenhum

ponto 

de sua composição se refere ao acaso ou à intuição, 

que 

o trabalho

caminhou 

passo 

a 

passo, 

até completar-se, com a 

precisão 

e a seqüência rígida de

um 

problema 

matemático." Para Poe, o 

poeta 

age com a frieza de um cientista,

à frente de 

quem 

um 

problema 

— 

o 

poema 

— 

se desenrola 

pedindo, 

apenas,

decifração.

Então, como 

quem 

recita uma receita de bolo, Poe traça, item a item,

degrau 

por 

degrau, a lista de 

procedimentos (claros 

e substantivos) 

que, 

uma vez

executados de forma ordenada e criteriosa, resultaram no 

poema que 

batizou de

0 Corvo. 

Quase 

como se, de 

posse 

dessa fórmula, e a ela se submetendo com

serenidade, 

qualquer 

um 

pudesse 

vir a se tornar um Edgar Allan Poe.

Se acreditarmos em sua confissão, devemos crer 

que 

ele começou o 

poema

pelo problema 

da extensão. 

Que 

tamanho lhe dar? 

— 

ele se 

perguntou 

antes de

começar a escrever. 

"E 

desnecessário demonstrar 

que 

um 

poema 

só o é 

quando

emociona, intensamente, elevando a alma; e todas as emoções intensas, 

por 

uma

necessidade 

psíquica, 

são breves." Ao mesmo tempo, diz: 

"E 

claro 

que 

a

brevidade deve estar na razão direta da intensidade do efeito 

pretendido, 

e isto

com uma condição: a de 

que 

certo 

grau 

de duração é exigido, absolutamente,

para 

a 

produção 

de 

qualquer 

efeito." Dessas 

ponderações 

chegou à 

"extensão

conveniente" de 100 versos. 0 Corvo terá, de fato, 108.
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Tendo 
chegado à extensão adequada, Poe se dedica, em seguida, e com a

mesma 
frieza, 

a buscar a 

"impressão 

ou efeito a ser obtido". Confessa ter escrito

o 

poema 
movido 

pelo 

desejo de tornar a obra apreciável 

"por 

todos", uma

atitude 

que 
se torna, desse modo, um dos 

pilares 

de seu estratagema 

poético.

O leitor 
busca a contemplação do Belo. Mas a Beleza, Poe sustenta, não é uma

qualidade, e sim um efeito. É o resultado de uma estratégia, e não algo 

que 

surge

naturalmente; 

e é isso 

que 

ele 

pretende 

revelar. A Beleza é o terreno da 

poesia,

que 
se desinteressa 

pela 

Verdade 

(que 

necessita da 

precisão), 

e da Paixão 

(que

exige 
familiaridade). 

Fixada a Beleza como meta, Poe vai buscar o tom em 

que

ela se manifesta 
com mais força, e encontra a tristeza. A Beleza sempre 

provoca

lágrimas 
— 

e é com lágrimas, conclui, 

que 

o 

poema 

deve trabalhar.

Para 

produzir 
essa reação em seu leitor, Poe decide fazer uso, então, de um

refrão. 

Um refrão de uma só 

palavra, para ganhar 

mais força, e não se 

perder.

A 

palavra 
que 

escolhe é nevermore 

(isto 

é, 

"nunca 

mais"). 

"De 

fato, foi ela a

primeira 

que 

se apresentou", escreve, atestando, assim, e contra sua tese, a força

da intuição 
e do acaso na composição 

poética. 

Nevermore, a 

primeira palavra que

lhe 
surge, 

combina com suas expectativas e teses. Mas de onde ela vem? Disso,

Poe 
não trata. Ele se interessa apenas 

pelas que pode 

ver.

Tendo 

que 

inventar uma razão 

para 

a repetição desse estribilho ao longo

do 

poema, 
Poe decide convocar a 

presença 

um ser não-racional, um animal, e

chega 
ao corvo 

que, 

como o 

papagaio, 

é um animal capaz de falar. Mas,

pergunta-se, afinal 

por que 

um 

pobre 

corvo repetiria tal 

palavra 

agourenta?

E chega, 
ato contínuo, à morte; e àquela 

que 

considera sua manifestação extrema,

a 
morte 

de uma bela mulher. Tem então 

que 

combinar duas idéias: a de um

amante 
lamentando a morte de sua amada e a de um corvo 

que 

repete

obsessivamente 

o nevermore. O 

problema 

está 

posto 

e basta ao 

poeta, 

friamente,

trabalhá-lo.

Como 
um corvo não é capaz de formular frases, mas apenas de repetir

palavras isoladas, Poe chega à necessidade de uma lista de 

perguntas que, 

depois

de 
feitas, 

sempre esbarrem no nevermore emitido 

pela 

ave, 

palavra que 

ela

aprendeu 

a reproduzir e 

que 

repete rotineiramente. Põe-se assim a organizar sua

lista, 
de modo 

que 

a resposta repetitiva se torne sempre 

possível 

e contenha algum

significado. 

E começa 

pela 

última 

pergunta, 

a mais terrível: se a amada, algum

dia, 
retornará.

Depois de algumas considerações técnicas a respeito da natureza dos

versos 
a serem empregados, Poe se dá conta de 

que, para que 

amante e corvo se

juntem, 
precisa 

dispor de um lugar apropriado, um cenário 

que 

os abrigue e

aproxime. 
Isso o leva a colocar o amante em seu 

quarto 

- 

um local fechado,

necessário 

para 

"o 

efeito do incidente insulado e 

que 

tem a força da moldura de

um 

quadro". 
Resolvido onde o homem deve ficar, deve decidir agora onde
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colocar a ave. 

"O 

pensamento 

de introduzi-la 

pela janela 

era inevitável", diz.

O amante irá supor 

que 

o tatalar das asas da ave é um 

"batido" 

na 

janela (a

amada 

que 

volta); a noite, tempestuosa, explica 

por que 

o corvo deseja entrar no

quarto 

e ali se coloca, 

pousado 

sobre o busto de Minerva, 

"para 

efeito de

contraste entre o mármore e a 

plumagem". 

O busto de Minerva chegou, 

primeiro,

pela 

necessidade de enfatizar a erudição do amante e, depois, 

pela 

sonoridade.

E assim, correspondendo sempre a necessidades objetivas, os versos vão

aparecendo.

Ao fim de seu ensaio confessional, Poe conclui: 

"Duas 

coisas são

invariavelmente requeridas: 

primeiramente, 

certa soma de complexidade ou, mais

propriamente, 

de adaptação; e, em segundo lugar, certa soma de sugestividade,

certa subcorrente, embora indefinida, de sentido." A ênfase, aqui, deve ser 

posta

em duas 

palavras: 

"complexidade" 

e 

"indefinida" 
- 

e também em 

"certa"

(subcorrente, 

embora indefinida, de sentido), o 

que 

relativiza sua 

presença 

e indica

comedimento e moderação. O complexo e o indefinido, Poe termina 

por 

admitir,

são elementos 

que 

devem ser 

"requeridos" 
- 

isto é, solicitados, ou cortejados,

quando 

não convocados a comparecer. Nessa idéia, de 

"requerer", 

o 

poeta 

ainda

conserva a ilusão de controle, mesmo sobre esses elementos complexos e sem

definição. Eles estão ali, Poe admite 

que 

são elementos essenciais, mas ainda assim

não abre mão de seu domínio sobre eles.

Vê-se obrigado a advertir seu leitor, 

porém, 

contra o 

"excesso 

de sentido"

— 
"que 

transforma em 

prosa, 

ele diz, e 

prosa 

da mais chata espécie, a assim

chamada 

poesia 

dos assim chamados transcendentalistas". Nada, 

portanto, que

fuja a seu controle deve entrar no 

poema. 

Apesar dos elementos complexos e

indefinidos, a 

que 

algumas vezes o 

poeta 

não 

pode 

fugir, o controle deve ser

mantido até a última 

palavra. 

O 

poeta 

é o 

piloto 

de sua obra.

*

De Poe a Cabral, 

percorrido 

todo um século, há um 

personagem que

persiste 

na história literária e 

que, para 

facilitar sua identificação, 

passaremos 

a

chamar simplesmente de Edgar 

João. 

A 

primeira 

vista, 

parece 

curioso 

que 

ele

tome 

para 

si 

partes 

de dois 

poetas que, 

apesar de suas teorias, ou com elas

armados, lutaram tão 

penosamente 

contra o obscuro e tudo aquilo cujo controle

lhes vinha escapar. Mas, ao contrário, é 

justamente porque 

foram sensíveis a essas

zonas enigmáticas 

que 

tais instrumentos de 

proteção 

e defesa se impuseram. Poe

falava no 

"excesso" 

e na 

"transcendência"; 

Cabral, na 

"inspiração" 

e no 

"lirismo".

Ambos apontavam o mesmo território 

pantanoso 

e ameaçador.

Podíamos simplificar as coisas dizendo 

que 

ambos lutavam contra

tendências hegemônicas em seu tempo: Poe contra a herança simbolista e o
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esoterismo; 
Cabral, contra aquilo 

que 

ele mesmo chamou de 

"poema 

de dor-de-

cotovelo", 
isto é, contra o lirismo. Trata-se, sem dúvida, de 

parte 

da verdade. Mas

colocar 
as coisas assim ainda é muito 

pouco.

Foram 
homens contidos, desconfiados e cheios de si, 

que 

se enclausuraram

em 

preceitos, 
estratégias e teorias, a fim de 

preservar, 

a 

qualquer 

custo 

(e que

custo!), 
o controle sobre as 

palavras. 

Figuras 

"difíceis", 

tomados sempre 

por 

uma

sensação 

de incômodo e de deslocamento, fora de sincronia com aqueles 

que 

os

cercavam. 
Edgar Allan Poe às voltas com a esposa 

gravemente 

enferma, e depois

envolvido 
com o alcoolismo, chegando até a uma tentativa de envenenamento.

João Cabral 
de Melo Neto tímido e mal-humorado, às voltas com uma dor de

cabeça 
crônica 

e, mais tarde, em luta contra a cegueira e a depressão. Os dois

empenhados 

em sobreviver dentro de atmosferas adversas, asfixiantes, inóspitas.

Para 
ambos, 

a literatura foi não só um consolo, mas um instrumento de salvação.

Na 
vida, 

sentiam-se 
comandados; ali, no 

papel, podiam 

comandar, ou ter a ilusão

de 
comandar.

Edgar 

João, portanto, 

é um nome 

que 

se 

pode 

dar ao criador 

que,

prensado 

por 
densas zonas de obscuridades, sufocado e desprovido de

instrumentos 

para 

decifrar os enigmas 

que 

o cercam, apega-se à razão e aposta

tudo 
em seu nome. Passa a agir como se tivesse controle absoluto sobre o 

que 

faz;

como 
se as 

palavras, 

as imagens, as idéias, a imaginação, enfim, configurassem só

um 
objeto 

adestrado, ou a adestrar. Por sorte, as obras extraordinárias de Poe e

de Cabral 
são suficientes 

para 

desmentir tais construções fantasiosas. Em contraste

com 
a obra, a teoria fraqueja e falha. Em oposição aos 

poemas, 

ela se revela como

° 

que, 
de fato, é: uma idealização.

A 

"filosofia" 

de Poe assim como a 

"psicologia" 

de Cabral devem ser

encaradas, 

em conseqüência, como instrumentos de resistência, estratagemas 

que

o 

poeta 
(vamos 

continuar a chamá-lo de Edgar 

João) 

usa 

para 

impor limites,

proteger-se e aspirar ao controle do material com 

que 

trabalha. São 

palavras 

do

estrategista, 

não do 

poeta; 

são ideais 

que 

o 

poeta 

traça 

para 

si, em 

que 

se ampara

e sob 
os 

quais 

se apóia, servindo, sem dúvida, 

para 

encorajá-lo na tarefa incômoda

de lidar 
com o desconhecido. Todo escritor, mesmo aquele 

que (tomando para 

si

uma 

posição 
contrária) nega 

qualquer 

domínio consciente e aposta apenas no

impulso 

e na inspiração, todo escritor, dizíamos, dispõe de suas estratégias, age

segundo 
uma 

política, 

tem sua teoria 

pessoal. 

Ainda 

que 

essa 

política 

e essa

teoria 
sejam nomeadas como a ausência de 

política 

e de teoria.

Todo 

poeta, 

todo escritor, todo artista, 

para 

criar, 

precisa 

escolher uma 

(ou

várias) 

posição. 

Escolhe caminhos, elege seus ascendentes, nega outros, aposta em

tradições, 
renega outras tantas, aponta 

perspectivas, 

afasta e escolhe. E, ainda 

que

não 
tenha 

o hábito de trabalhar com esquemas, rascunhos, 

projetos 

etc., ainda

que 
aposte apenas na 

palavra 

"que 

jorra", 

trabalha todo o tempo com 

planos que,

Edgar 

João
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de alguma forma, se movem em sua mente. Lida com mitos, ideais, modelos,

ainda 

que 

seja 

para 

desmenti-los, ou 

para 

ultrapassá-los. Parte de algum lugar e

esse 

ponto 

de 

partida 

nunca está vazio. Mesmo 

que queira 

esvaziá-lo 

por 

com-

pleto 

e se apresentar depois como inteiramente 

"novo", 

ainda assim ali estará a

tradição a 

perturbá-lo, 

a desafiá-lo, a voltar e voltar. Mesmo contra a sua von-

tade, ou ainda 

que 

ele não 

perceba (ou 

não admita) isso.

Pelo menos três instâncias, 

que grosseiramente podemos 
chamar de

subjetivas 

(a 

relação do autor consigo mesmo), social 

(a 

relação do autor com os

outros) e cósmica 

(a 

relação do autor com a existência e seus aspectos obscuros),

estarão a agir. Mesmo contra sua vontade, o 

poeta 
está conectado ao cosmos, e

aos mistérios 

que 

ele carrega 

— 

já que 

tudo o 

que podemos 
saber é sempre muito

pouco. (Como 

disse W. R. Bion: o conhecimento é só um rápido clarão entre duas

escuridões.) Ainda 

que 

contra sua vontade, e mesmo 

que 

a ela se oponha, o 

poeta

está. submetido e moldado 

pela 

sociedade em 

que 

vive. Mesmo 

que 

não 

queira, 

o

poeta 

está definitivamente sozinho e não 

pode 

escapar de si, não 

pode 

deixar de

ser o 

que 

é. 

(Escrever, 

nesse sentido, é descobrir aquilo 

que 

se é. Como disse, certa

vez, Fernando Sabino: 

"Eu 

escrevo 

para 

saber 

por que 

escrevo.")

Edgar 

João, portanto, 

mais 

que 

o nome de um autor, é o nome de um

sistema defensivo. E aquela aparência, ou casca, ou máscara, 

que 

o 

poeta 
veste

ou empunha, e na 

qual 

se escora, 

para 

iludir-se a respeito de sua viagem e, assim,

menos amedrontado, atravessar o turbilhão 

que 

o espera. Porque a literatura é

um abismo, sem 

garantias, 

sem amparos, 

que 

oferece ao 

poeta 

apenas sustos atrás

de sustos, e nela Edgar 

João precisa 

vestir sua armadura 

para 

sobreviver.

José 

Castello é 

jornalista 
e escritor, autor

do romance Fantasma
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O imperador 
e o caranguejo

Rafael 
Argullol

Já 
idoso, 

Carlos Magno apaixonou-se 

por 

uma 

jovem 

alemã, mergulhando em

preocupações seus nobres e cortesãos, uma vez 

que 

relegava os assuntos do

Império. 

Como a 

jovem 

morresse de repente, os dignitários sentiram-se aliviados,

mas 

por pouco 
tempo: o imperador, cujo amor não se interrompera com a morte,

ordenou 

que 

lhe trouxessem a seus aposentos o cadáver embalsamado da 

jovem,

sem 

querer 
dele separar-se. O famoso arcebispo Turpin, alarmado, como os

demais 
dirigentes, suspeitou um encantamento; dispôs-se então a examinar o

cadáver. 

Com efeito, descobriu um anel, com uma 

pedra preciosa, 

sob a língua

da 
falecida. 

Ao ver o anel nas mãos de Turpin, Carlos Magno fez sepultar o

cadáver 

e transferiu seu amor 

para 

a figura do arcebispo. Para fugir de tão

embaraçoso 

amor, Turpin arremessou o anel no lago Constança. Carlos Magno,

então, 
apaixonou-se 

pelo 

lago e não 

quis 

mais abandonar suas margens.

Esta lenda, célebre e divertida, em torno de um anel mágico, circulou 

pelo

imaginário 

literário da Europa, desde Petrarca até Barbey d'Aurevilly, antes de ser

retomada, 

uma vez mais, 

por 

ítalo Calvino em seu livro 

póstumo 

Seis 

propostas para

o 

próximo 
milênio; na verdade, cinco conferências 

— 

a sexta 

jamais 

foi escrita 

- 

que

Calvino 
devia expor na Universidade de Harvard, um 

projeto 

interrompido com

sua 
morte 

em setembro de 1985, faz exatamente 15 anos.

Os cinco textos, no entanto, constituem um legado extraordinário, 

pois

neles 
Calvino 

pretendia 

expor os valores literários 

que 

deveriam manter-se no

próximo milênio. Confiava na magnitude de um tesouro 

que, 

não obstante, se via

ameaçado. 
O milênio 

que 

agora se encerra era, 

para 

Calvino, entre outras coisas,

o 
milênio do livro e ele atribuía a este fato um lugar 

privilegiado 

no horizonte

humano, 
mas compreendia, também, 

que 

o 

próximo 

milênio seria 

portador 

de

sombrios 

augúrios, embora fosse igualmente 

pleno 

de novas 

possibilidades

O imperador 
e o caranguejo
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criativas. Do mesmo modo 

que 

a lenda do anel, evocada 

por 

Calvino, a salvação

da literatura supunha necessariamente a sobrevivência do livro como objeto

mágico 

que 

transmite segredos de 

geração 

em 

geração.

A forma 

que 

este segredo de Polichinelo adquire é o 

problema que 

estimula

Calvino a realizar algumas 

propostas para 

o futuro 

que, 

de fato, constituem tanto

uma 

genealogia 

do 

passado quanto 

uma autêntica 

poética 

da 

própria 

obra. Do

mesmo modo 

que 

a história de Carlos Magno, a literatura 

pela qual 

Calvino

advoga conduz à leveza, à metamorfose, ao sortilégio.

O 

peso, 

a inércia, a opacidade do mundo, onde lhe coube viver, levam-no

a 

propugnar pela 

leveza. Não há dúvida de 

que 

uma vida vivida no interior

mesmo do século XX é uma vida 

que 

transcorreu entre 

paisagens petrificadas pela

Medusa. Na selva de 

pedra 

e horror, ítalo Calvino abriga a literatura sob o manto

de Perseu, o 

gênio 

alado, o corpo ligeiro, o herói nada ingênuo 

que porta, 

debaixo

do braço, a cabeça da Medusa, sem nunca se afastar de seu desejo de voar.

"Faz 

falta ser breve como o 

pássaro 

e não como a 

pluma", 

escreveu Paul

Valéry, e ítalo Calvino fez sua esta mensagem: 

perder gravidade 

e 

peso,

desmaterializar a matéria, alçar vôo, ainda 

que 

só na memória, no sonho ou na

imaginação. Lucrécio tinha obsessão com o aspecto compacto do mundo, 

pois 

o

peso 

da matéria 

podia 

acabar esmagando o homem. Apostou na dissolução, ao

contrário de Shakespeare 

que 

apostou no etéreo. A existência 

precisa 

respirar.

Assim, Calvino o compreende 

quando 

considera 

que 

escrever é livrar-se do 

peso:

das figuras humanas, das cidades, dos corpos celestes, da linguagem mesma.

Escrita é também concisão, despojamento, ritmo, duelo com o tempo e

contra o tempo. O anel mágico divide com a literatura a capacidade de

encantamento. Em A montanha mágica, Thomas Mann resume um mundo e, com

ele, o tempo, num ritmo lento, com freqüência exasperante. No extremo oposto,

Calvino aponta dois exemplos. Em um deles, milhares de anos transcorreram

velozmente, numa só linha, 

quando 

escreveu Augusto Monterroso: 

"Quando

despertou, o dinossauro ainda estava ali." No segundo exemplo, a vertigem

implica o 

próprio 

Deus, em um momento culminante do 

precioso 

relato de

Thomas de 

Quincey 

em 0 carro-correio inglês 

(The 

English Mailcoach): 

"O 

primeiro

passo 

tinha sido meu, o segundo correspondia ao 

jovem, 

o terceiro, a Deus."

O despojamento exige tensão e exatidão. Em um mundo dominado 

pelo

labirinto da 

produção 

e 

pelo 

consumo de massa, é importante 

que 

o escritor 

possa

ir do eu a Deus, em apenas três 

passadas. 

O mistério se faz repentinamente visível

e múltiplo. Ambas as condições 

pareciam 

absolutamente indispensáveis a Calvino.

Frente à avalancha niilista das imagens, frente ao 

perigo 

da 

poluição 

visual,

a literatura deve salvaguardar nosso 

poder 

de 

projetar 

imagens de olhos fechados.

A tela única do totalitarismo icônico, ítalo Calvino respondia oferecendo uma

escrita 

potencial, 

conjectural, múltipla. Nada 

poderia 

ser salvo, se não se salvasse
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a semente 
de todos os mundos 

possíveis. 

Gomo 

(se 

narra) naquela miniatura

chinesa: 
Chuang Tzu era um 

grande 

desenhista e 

quando 

o rei 

pediu-lhe que

desenhasse 

um caranguejo, respondeu 

que 

necessitava de cinco anos. Passados

aqueles 
anos, 

o desenho ainda não estava sequer esboçado. 

"Preciso 

de mais cinco

anos", 
disse Chuang Tzu. O rei concordou. No dia em 

que 

transcorreu o décimo

ano, 
Chuang 

Tzu 

pegou 

do 

pincel 

e em um breve instante, com um único 

gesto,

desenhou 

o caranguejo mais 

perfeito que jamais 

se houvera visto.

Rafael Argullol é filósofo, romancista,

dramaturgo, 

poeta 

e 

professor 

de Estética

e Teoria das Artes da Universidade

Pompeu Fabra, de Barcelona
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Decidido a construir aqui a cidade celeste, num universo sem fronteiras, Vieira se empenhou

pessoalmente, 

como missionário, no norte do Brasil 
(Gravura 

a buril de Lemaitre, Acervo FBN)
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Rio 
Amazonas,

imaginário 

e ação missionária

Luiz 
Felipe Baêta Neves

A 
multiplicidade 

da ação de Vieira é conhecida; atuou como ator 

político 

tout

court 
na Corte e no Brasil; aceitou 

(ou provocou...) 

missões diplomáticas na

Europa; 
ocupou, 

por 

mais de uma vez, funções de mando na Companhia de 

Jesus;

foi 
um exímio defensor de si mesmo diante da Mesa da Inquisição; batalhou,

jurídica e 

politicamente, pela 

liberdade dos índios 

(ou, pelo 

menos, 

pela

regulamentação 

legal da atividade escravista de negros e 

gentios). 

Enfim, a ação,

a missão 
de construir, em um universo sem fronteiras, a cidade celeste no mundo

marcou 
sua vida.

Vida 

que 

conheceu, 

polimorfo que 

era 

(é) 

nosso 

jesuíta, 

outras dimensões 

-

especialmente 
como escritor. É sempre curioso notar 

que 

se fala do Vieira escritor

como 
o autor de sermões célebres 

- 

peças 

destinadas à oralidade, 
pois, 

e 

que,

muitas 
vezes, só foram escritas 

e/ou re-escritas mais tarde, 

quando 

ele 

próprio, 

no

ostracismo, 
organizou e começou a editar muitos de seus 

papéis.

A análise 

que 

se segue 

procura 

comentar um momento 

privilegiado. 

De

1555 
a 1561, Vieira se empenha 

pessoalmente 

como missionário, 

ponto 

culminante

do católico 
atuante, no norte do Brasil.

Viajou, notadamente, 

pelo 

Amazonas e seu estuário e 

pela 

costa do

Maranhão 
e do Pará. Do missionário 

- 

escritor, das cartas 

que 

escreveu neste

período, é o 

que procuraremos 

agora observar, o mais 

possível 

detalhada e

prazerosamente.

***

A carta LXV, datada apenas de 1654, é dirigida ao 

padre provincial 

do

Brasil.

Rio 
Amazonas, 

imaginário e ação missionária
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A entrada, 

pelo 

rio Amazonas, enseja a seguinte significativa declaração do

signatário:

"(...) 

se Deus nos favorecia, 

podíamos 
lançar os mais firmes alicerces 

(...) 
de nossa

doutrina, e independentes de todo outro 

governo, para 
com eles 

penetrarmos 
os sertões

e levarmos a Cristo 

por 

toda esta imensidade de terras e mares, o 
que 

sem este 

primeiro

fundamento será impossível." 

(AZEVEDO, 
1970, 

p. 

344).

O trecho tem 

pontos que 

merecem detida atenção. O 

primeiro 

seria o de

uma certa 

"homologia" 

entre sua chegada ao rio Amazonas e a caudalosidade, o

volume, a infinitude de um 

projeto que 

não 

parece 

ver 

— 

ou 

querer 

ver ou

estabelecer margens. Para tanto, seria 

preciso 

um 

"populoso" 

núcleo inicial 

—

como uma nascente de rio 

— 

da 

qual 

sempiternamente 

jorraria 

a água benta da

expansão cristã, 

que 

a todos tocaria.

Tarefa infinda, do tamanho do mundo, e 

que 

— 

pelo 

menos 

quanto 

ao

núcleo inicial, sem dúvida se desenha com as tintas de autonomia. O 

grau 

de

tal autonomia variará de acordo com a interpretação 

que 

for dada à 

palavra

governo-, 

refere-se a 

poder poíítico (local 

e/ou metropolitano?) ou à ingerência social

(armada 

ou não, de leigos cobiçosos, 

por 

exemplo) ou à tutela da alta hierarquia

católica? Ou a tudo isto ao mesmo tempo? 

Qualquer que 

seja a interpretação sele-

cionada 

(e 

é 

provável que 

Vieira 

jogue propositadamente 
com a 

polissemia 

da

palavra), 

fica evidenciada uma 

paixão pela 

autonomia 

"aumentada" 
— 

ou, mesmo,

pela 

independência 

jesuítica, 

livre de todo entrave à sua Sagrada Tarefa.

Essa 

postulação 

de independência se articulava 

perfeitamente 

à suposição

dos inimigos da Companhia 

quanto 

aos 

"verdadeiros 

objetivos" dos 

jesuítas:

a construção de um 

grande 

império territorial com exploração econômica de terras e escravos

(naquele 

momento, índios).

As desavenças 

quanto 

ao tipo de tratamento a ser dado aos indígenas, traço

permanente 

da história das relações entre 

portugueses 

e inacianos da Colônia,

estão 

presentes 

na entrada de 

que 

se ocupa Vieira:

"(...) 

ao não 

quererem 

deixar suas terras uns homens 

que 

não são nossos vassalos se

chama 

por 

cá rebelião, e este crime se avalia 

por 

digno de ser castigado com 

guerra 

e

cativeiros" 
(idem).

O trecho é especialmente significativo. Toca em um aspecto 

jurídico-

político 

decisivo: 

quem, 

e sob 

que 

circunstâncias éticas, 

pode 

fazer 

guerra 

a 

quem?

Vieira afirma 

que 

há uma liberdade indígena; não são vassalos do rei de Portugal e,

portanto, 

não estão incursos em crime de rebelião 

por 

não 

quererem 

obedecer aos

ditames de 

governantes 

ou capitães-mores. A existência desta 

"independência

indígena" retira 

qualquer 

legitimidade 

"inata" 

dos leigos 

portugueses 

em suas
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práticas 
de 

guerra/apresamento/escravidão 

ao 

gentio.

Há razões legítimas 

para 

a 

guerra 

e a escravidão mas não são, na ótica

vieiriana, 
razões vindas de um direito e de uma economia infensos à doutrina

cristã. 
E apenas nesta 

que 

se 

podem 

encontrar motivos 

para 

a 

guerra justa 

e

segundo 
avaliação feita a cada caso. A 

justeza 

da 

guerra 

não é consensual entre

as ordens 
religiosas 

(no 

caso, Vieira menciona a ação nefasta de 

"um 

prelado 

de

certa 
religião"), 

o 

que 

faz desta disputa 

pela 

"correta 

aplicação do saber" um 

-

mais 
um 

— 

locus de disputa 

pelo poder.

Relações dignas e cristãs com os indígenas 

que 

não são uma superficial 

"figura

de retórica" 
ou um instrumento 

político 

de diferenciação dos demais coloniais ou

arma 
de retaliação a seus iguais de outras religiões 

(ordens):

"(...) 

No mesmo dia em 
que 

chegaram os índios novos, os mandou o capitão-mor 
que

nos viessem ver. Nós os festejamos e brindamos; e, 

posto que 

estranharam a aguardente,

que 
é o vinho da cana, 

que 

cá se usa, eles nos 

prometeram 

com muita 

graça que 

se

iriam 
acostumando, e nós o cremos" 

(op. 

cit., 

p. 

344-345).

Realmente, é inusitado saber de um Vieira 

— 

dito 

pelo próprio que

acolhe 
com alegria e brinda com cachaça um 

grupo 

de índios 

que 

não conhecia;

é um 
Vieira bem diferente daquele com 

que 

a tradição historiográfica 

(e 

a

"opinião") 

nos brindou... um 

"estrategista 

de Estado" e/ou um 

"grande

sermonista 
sacro", 

que 

aqui surge em sua cotidiana teia de comportamentos 
que

faziam 
a 

"vida 

real" da Cia. na Colônia.

Ao calor e 

franqueza 

deste 

primeiro 

encontro 

(que 

inclui um batizado

"cultural" 

pouco 

ortodoxo), Vieira contrapõe a 

prerrogativa 

e decepcionante

revelação 

de algo frio e dissimulado no comportamento do 

governador: (...) foi 

o

governador descobrindo os seus intentos 

que 

tinha nesta 

jornada, que 

eram totalmente opostos aos

nossos 

(...) (op. 
cit., 

p. 

345). Ou seja, ele 

pretendia 

ficar com os indígenas e, 

"com

o 

pretexto 
de não haver mantimento", reparti-los 

pelos portugueses 

e 

por

diversas 
ordens religiosas, sendo 

que 

os 

jesuítas 

seriam, segundo suas 

promessas,

os 
maiores 

beneficiados em tal distribuição 
(poderiam 

levar todos os 

que

quisessem).

Vieira não reage 

pelo 

caminho da indignação moral. Diz 

que gostaria 

de ter

consultado 
todos os 

padres 

sobre a situação mas, estando lá apenas ele e o 

padre

Sotomaior, 

pediram 

ambos a ajuda de Deus e resolveram três coisas. Em 

primeiro

lugar, 
não ficariam com 

qualquer 

indígena 

para 

evitar 

que 

se diga 

que 

tiravam,

para 
si, os escravos de outrem. Em segundo lugar, 

que 

não se responsabilizariam

nem 
deixariam o nome da Cia. ser ligado a tal repartição 

porque 

isto

desacreditaria 
os 

jesuítas junto 

aos indígenas. Em terceiro lugar, continuariam na

entrada
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"(...) 

porque 

em semelhantes mudanças sempre morriam muitas 

pessoas, 

a cujas almas

era bem 
que 

acudíssemos, e 

juntamente para 

não 

perdermos 

a 

posse 

deste rio, 
que

tínhamos 
por 

uma 
grande 

importância 
para 

nossos santos intentos" 
(.op. 

cit., 
p. 

346).

Note-se a importância atribuída 

por 

Vieira 

quanto 

à repercussão 

pública 

— 

de

portugueses 

e 

gentios 

— 

dos atos da Companhia de 

Jesus. 

E este é o tom da

passagem que 

enfocamos; nada de 

grandes 

diatribes morais contra o 

governador,

análise fria 

quanto 

à 

(imoral) 

oferta feita e suas conseqüências 

pràtico-sociais. 

Toda

a argumentação 
parece 

encaminhar-se 
para 

a verdadeira razão da frieza

vieiriana 
quanto 

à tentativa de corrupção intentada 

pelo governador: 

Vieira 

quer

permanecer 

na entrada 

pela 

importância 
geográfica, política 

e 

"demográfica" 

do Amazonas

para que 

seus 

grandes projetos 

tenham condição de se realizar 

(o governador 

é o chefe das

tropas 

que 

acompanhavam 
a entrada).

Vieira não 

quer, 

naquele momento, inimigos; 

precisa 

ao menos de uma

"neutralidade" 

dos leigos e uma 

"disponibilidade" 

dos indígenas, 

para que possam

ouvir a 

palavra 

do Senhor. Para sublinhar sua DIFERENÇA 

quanto 

aos cobiçosos

interesses em 

jogo 

e 

para 

refutar a desconfiança 

quanto 

à sua 

própria 

cobiça,

Vieira 

qualifica 

como 

"santos" 

os seus intentos. São os objetivos 

finais 

os 

que

permitem 

a 

qualificação 

de 

qualquer 

atitude humana; as semelhanças com atos

(políticos, 

econômicos etc.) heréticos, 

pagãos 

ou 

pecaminosos podem 

existir mas

são ilusórias.

Dentre os cristãos, Vieira diz sofrer especialmente com as atitudes das outras

ordens 

para 

com os 

jesuítas. 

Assim, a 

proposta (levada pelo governador) 

de 

que 

os

padres 

da ordem de Santo Antônio dividissem a missão no Amazonas com os

inacianos teve, destes, 

parecer 

contrário. Argumentam, nas razões contrárias

apresentadas, 
que 

não seria 

produtivo que 

duas ordens trabalhassem 
juntas (uma 

tiraria a

"liberdade" 

de outra; 
que 

"diferentes 

cabeças" 

gerariam 

a discórdia e

prejudicariam 

os efeitos colimados, ainda mais tratando com 

"gente 

tão suspeitosa

e tão vária como com os índios bárbaros"; 

que 

nenhum antonino sabia a

"língua 

da terra", o 

que 

impossibilitava 
qualquer 

efeito catequético naquela área).

Conclui, ironia e sabedoria 

política que

"(...) 

depois 
que 

aprendessem a língua, então 

poderiam 

fazer muitas entradas, e

empregar seu zelo nesses sertões, e, se o 

quisessem 

desde logo fazer, 
que 

nós lhe

tapávamos os rios, antes os serviríamos e ajudaríamos 
quanto 

em nós fosse 
possível"

(op. 

cit., 

p. 

347).

A opinião de nosso missivista 
quanto 

à opinião 

que 

"os 

outros",

portugueses, 

deles, 

jesuítas, 

teriam é marcada 

pelo 

humor do momento-, 

'"no 

fundo",

é como soubesse 

que 

são malvistos, mas ora registra apaixonadas aproximações,

ora firmes afastamentos de 

parte 

da 

população 

lusitana local.

* 

Denominação dos antigos religiosos da 
província 

dos capuchos de Santo Antônio.
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A 

"circulação 

de reputação" e o 

"regime 

social do segredo" 

permitem

compreender 
as diversas faces 

que 

os atores sociais assumem em um cotidiano

colonial 

"teatralizado" 

em 

que 

as 

"máscaras 

sociais" têm 

papel 

decisivo:

Mostrei ao capitão-mor do Camutá e à ordem de El-Rei e 
pedi-lhe que 

nos desse

alguns índios de remos: respondeu em 

público que 

os não tinha, e, tirando-me à 

parte,

deu causa de os não ter, 
que 

era estarem todos ocupados com os canaviais e tabacos

dos dois maiorais, secular e eclesiástico. Como a razão era tão 
poderosa, 

apelei 
para

Deus, donde só 
podia 

vir o remédio, assim como só dele vem o castigo" 
(op. 

cit., 
p. 

353).

A magnífica ironia de Vieira faz invocar... Deus 

para 

socorrê-lo das razões

político-econômicas, menores, injustas e 

pecaminosas, 

do capitão-mor. Este, 

por

sua 
vez, aparece em uma^ atitude bizarra: revela candidamente ao seu

interlocutor 

jesuíta 

"razões" 

que 

ele não só não tem 

qualquer prazer 

em ouvir

como 
desaprova 

(e 

mesmo combate). A epistemologia 

"topológica" 

do inaciano

certamente 
fora afrontada: o capitão-mor 

parece 

tê-lo tratado como um 

"igual",

como 
alguém 

que 

"compreenderia" 

seu segredo e as razões deste. Deus, como

aliado 
cotidiano dos missionários, é invocado 

para 

resolver a situação e 

punir 

os

culpados.

Nada disso, 

porém, 

surpreendia 
quanto 

ao caráter dos capitães-mores e/ou

governadores: 
(...) 

Nenhum 
governador, 

dos 

que 

até agora vieram ao Maranhão, tomou 

para

Portugal 
ou logrou o 

que 

ajuntou com o sangue destes miseráveis 

(...). 

Os mandatários em

questão 
não ofenderiam, 

portanto, 

apenas às leis de Deus, mas seriam 

graves

transgressores 
dos interesses régios.

Miseráveis 

(indígenas) que 

maravilham Vieira:

"(...) 

Pasmei de ver 
quão 

familiar é este nome de rei, e 
quão 

continuamente o trazem

na boca; e, 
querendo 

eu saber 
que 

conceito faziam da 

palavra, 

e o 

que 

cuidavam 
que

era rei, responderam: 
Jará 

omanó eyma, 
que querem 

dizer: senhor 
que 

não morre.

Explicamos-lhes 

que 

imortal era só Deus, mas, 
por 

este alto conceito 
que 

fazem entre

gentios 
do nosso rei, mereciam ao menos 

que, 

em 

prêmio 

da imortalidade 
que 

lhe

atribuem, os defendessem eficazmente de tantas violências." (op. cit., 

p. 

369).

Note-se como é descrito como 

generoso 

o erro dos indígenas; apesar dele

— 

ou 

por 

causa dele 

—, 

merecem a 

generosidade 

da conversão e da 

proteção

contra 
os inimigos. Inimigos 

que 

são os mesmos dos 

jesuítas 

e... aliados 

(o 

rei) 

que

são 
os mesmos dos 

jesuítas. 

Aliás, 

quanto 

à aliança com o rei, a 

presença 

da 

palavra

rei 
é 

providencial: 

faz dos indígenas ingênuos amáveis e desprotegidos aliados do

rei 
de Portugal, 

que, por 

certo, 

gostaria 

de ter notícia 

(o que 

Vieira, indiretamente,

propicia 
com sua carta) desta novel e surpreendente adesão.

Rio Amazonas, imaginário e ação missionária
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O terceiro vértice das relações sociais dos 

jesuítas pode 
ser, em seguida, sintetizado: 

(...)

O 

que 

muito me consolou foi ver 

que 

a nossa chegada era, 

para 

cada aldeia, como um

jubileu, porque 

três e 
quatro 

dias 
que 

nelas nos detínhamos 

quase 

todos se 

gastavam 

em

ouvir confissões, 
(...) [os jesuítas] 

ouviram eis lástimas e 
queixas 

dos índios, 

que, 

como

não têm outrem 
que 

se condoa de seus trabalhos e acuda de alguma maneira 

por 

eles

senão os 
padres 

da Companhia, em nós descarregam todas suas lástimas 
(...) 

e alcançar

ainda melhor 

que 

eles a muita razão 

que 

têm 
(...) {op. 

cit., 

p. 

375).

A chegada não é uma simples festa; a recepção 

festiva 

anuncia uma extensa

sessão de expiação de 

pecados (pela 

confissão). A cena é bem vieiramente construída:

a um momento de festa e 

júbilo 

se sucede rapidamente um outro de contrição e

introspecção. As mesmas cores fortes são vistas na imagem de uma tribo em

absoluta carência 

— 

de alegria, de cultura, de Cristo, de 

"tudo" 
— 

subitamente

"preenchida", 

saciada em sua falta, 

por 

algo vindo 

"de 

fora".

A Narrativa Ouvida 

parece 

ter a força do narrado. Vieira se impressiona

com o 

que 

ouve a 

ponto 

de não duvidar do 

que 

lhe é dito, mesmo 

quando 

a

situação lhe 

parece (quase) 

implausível. A começar 

pela 

ausência de

acompanhamento religioso 

(no 

sentido 

"concreto" 

de 

"feito 

religioso") e, 

portanto,

de sacramento 

(como 

vimos, de importância central na concepção do 

grande

epistológrafo). Grave, 

pois 

é

"(...) 

não receberem sacramentos em tanto tempo 

que 

saírem de suas terras tantos

homens cristãos, e 

para 

uma tal 
jornada, 

sem levarem consigo 

quem 

lhos administrasse.

Nenhuma comunidade de calvinistas, nem luteranos, nem ainda de turcos, 

partiram 

a

outra muito menor viagem, 
por 

mar ou 

por 

terra, 

que 

não levassem consigo os

ministros da sua seita 
(...)" {op. 

cit., 

p. 

396).

Tudo, aqui e nas 

peripécias prazerosamente 

descritas da 

jornada 

de tão

bizarros cristãos 

(assim, 

ainda os consideraria?), é superlativo, 

grandioso, 

contado

de forma maravilhada. O 

que 

não impede a 

paixão pela precisão: (...) 

Três anos e

dois meses 

puseram 

neste 

grande 

rodeio, 

que 

deram ao interior da América 

(...). 

No curioso

equilíbrio, feito 

por 

contraste, do discurso, 

para grande 

falta 

(de 

sacramentos, de

sacerdotes), 

grandes 

feitos.

Exemplo da confiança no 

que 

ouviu 

(ou. 

exemplo da confiança 

que 

tem em

que 

vai ser ouvido, não há como saber) é o 

que 

Vieira narra 

que 

lhe foi narrado,

sendo útil consignar 

que 

nosso narrador compara 

("associa") 

o 

que 

se segue ao

que 

tinha ouvido falar 

que, quando 

do

"descobrimento 

de 

Quito (...) pessoas 

dignas de fé'(...) viram 

(...) povoações 
como Lisboa.

Voltando ao Brasil, o em 

que 

falam os de S. Paulo, 

pela 

cousa mais notável 

que 

viram

neste 

gênero, 

foi um reino fechado, de uma e outra banda do rio, 

pelo 

meio do 

qual

atravessaram oito dias inteiros, e estavam e eram as 

povoações 

tantas e tão 
juntas que

quase 

não havia distância entre uma e outra" 
{op. 

cit., 

p. 

397).
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E relevante 
destacar a maneira como se imagina o desconhecido 

— 

, 
ao menos

este 

"desconhecido 

amazônico". Há um fertilíssimo casamento entre o estilo

grandiloqüente e 

"pictórico" 

de Vieira e o ambiente em 

que 

se encontra e do 

qual

ouve 
e repercute 

"casos" 
— 

ambiente homólogo em cores, variedade, riqueza ao

estilo 
do 

jesuíta. 
A região amazônica surge como algo 

que 

dá medo mas 

que, 

ao

contrario 

do 

que 

se 

poderia 

temer, é opulenta. Não há nenhum vazio absoluto a

provocar horror.

E fundamental 

que 

se tenha em conta 

que 

a divisão nítida e o antagonismo

entre 
o 

que 
hoje chamamos de 

"maravilhoso", 

como algo 

que 

escapa à 

"realidade

concreta", 

como uma exacerbação do imaginário, e aquilo 

que 

chamamos de 

"real"

ou 

"verossímil" 

não existe, tal divisão, na constituição do conhecimento em Vieira.

Os 

"meios 

de verificação da verdade" também não 

podem 

ser confundidos com

os 
nossos. 

Razão, 

fé 

e imaginário não se excluem necessariamente; testemunho visual

ou 
auditivo 

podem 
ser suficientes 

para que 

"verdades" 

se comprovem.

O cálculo, o 

gosto pela 

medida são sintomas desta união entre

maravilhoso" 

e 

"real". 

Eles não demandam o 

"real" 

para 

exercer suas tarefas;

podem-se aplicar ao inverossímil ou ao 

"maravilhoso", 

sem volteios. O 

que 

se vê

no 
trecho 

acima, em 

que 

são citados 

"oito 

dias" 

para 

atravessar a 

população

(medida 
de tempo) e 

"ausência 

de distância" entre as 

povoações (medida 

de

espaço). 

Se recuarmos um 

pouco 

na carta, teremos outros exemplos deste amor

pela 
medida:

"(¦••) 

E, 

posto que 

as 

jornadas que 

faziam cada dia eram breves, dando a cada um

somente dez léguas 

que 

é o menos 

que podia 

andar, indo tão ajudados de corrente, vem

a fazer o 

que 

navegaram mais de três mil léguas de rios 

(...)" (op. 

cit., 

p. 

396).

Em certo sentido, a medida aparece como 

paradoxal 

a nossos olhos: ela,

naquela 
circunstância, calcula 

- 

e comprova 

- 

algo duvidoso e imaginado. Não é

um 
instrumento 

de controle e 

"restrição", 

aqui; embasa a versão independente do

fato'' 
e, com isto, ajuda a construir socialmente tal 

"fato" 

ao dar-lhe foros de

verdade 

e azeitar sua circulação e 

propagação.

A associação entre cálculo e descrição 

"maravilhada" 

parece 

apontar, 

pelo 

menos

na 
situação 

geográfica/colonial que 

analisamos, 

para 

o interesse em conhecer ou,

melhor, 

"controlar" 

realidades superlativas, 

que parecem, pelo 

excesso, tender a

escapar 
da razão". O cálculo favoreceria, então, a inclusão de tais realidades 

—

reais" 
ou 

"imaginárias", 

não importa 

— 

no universo cultural cristão e ibérico.

Vieira reconhece a 

"grandeza" 

da viagem de seus inimigos 

— 

o 

que 

mostra

a importância 

que 

atribuía ao conhecimento 

que 

traziam 

— 

e lamenta seu 

(da

viagem) 

desaparelhamento:
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"(...) 

tornando 

que 
verdadeiramente foi uma das mais notáveis 

que 

até hoje se tem feito

no mundo, muito digna cousa fora de se saber em 

[que] 
alturas e 

por que 

rumos a

fizeram, mas só destes instrumentos iam faltos, e assim não sabem dizer cousa certa

É significativo notar 

que 

Vieira fala em 

"conservação" 

e 

"aumento" 

do

Estado. Para sua teoria do tempo, em 

que 

este é re-apresentado 

(a partir 

das cenas

bíblicas), nunca há exatamente a criação de uma coisa nova, como seria o caso 

—

para 

os nossos olhos 

— 

da 

geração 
de uma 

"novidade", 

o Estado brasileiro.

A carta LXXVI, de 

que 

só há fragmentos, tem como destinatário o 

padre

André Fernandes, bispo do 

Japão, 
e foi, 

provavelmente, 
escrita em 1656.

Tem belíssimo trecho:

Mil desesperações me escrevem os 

padres 
do Pará, vendo-se tão 

perseguidos 
de todas

as 

partes, 

sobre tantos 

perigos, 
trabalhos, misérias, fomes, sedes, caminhos, mares, rios,

e um 

perpétuo 

servir e lidar, e acudir a mil 

partes, 
sem momento de descanso, nem

sossego, 
que 

verdadeiramente é necessário um espírito e uma fortaleza de S. Paulo 

para

não desmaiar" 

(op. 

cit., 

p. 

441).

Itens da natureza e da cultura em uma corredeira mesclada em um incrível

torvelino 

que 

só extra-humanos 

(São 

Paulo e os inacianos) 
suportariam.

E a extraordinária veemência da carta 

persevera 
em:

"E 

se SM. 

julgar que 
se deve antes deferir a 

quatro 
homens degradados, e réus de tão

enormes delitos, rebeldes, desobedientes e suas leis, e aos conselheiros e 

pregadores 
e

movedores destes insultos, defira-lhes S.M., e deixe-os a ele ficar no Maranhão;

entregue-lhes o sangue e as vidas, e as liberdades e almas dos índios, e a nós deixe-nos

lançar S.M., ou lance-nos fora, 

que 

não faltará onde sirvamos a Deus e onde salvemos

almas, sem tanta 
perturbação 

e risco das nossas. 

(...) 
e triunfe o Demônio, a

gentilidade, 

a idolatria, a maldade, o escândalo, abominação, o Inferno 

(...)"

(op. 
cit., 

p. 

441-442).

E um verdadeiro repto lançado ao rei de Portugal 

por 

intermédio do bispo

do 

Japão. 

A impetuosidade é máxima no desafio 

que 

faz ao 

poder 

real; terá, este,

coragem 

para 

arcar com todas as conseqüências 

(múltiplas, 

horrendas) de uma

escolha infeliz? Infeliz escolha real 

que parece 

iminente e contra a 

qual 

Vieira se

volta, com a ambivalência 

que 

une as duas faces 

(virtualidade/realidade) 
do 

que

ainda desconhece mas 

já 

teme.

Há dúvida 

quanto 

à 

posição 

real 

que 

envolve um 

grave 

receio 

quanto 

à

possibilidade 

de continuação das missões 

jesuíticas 

no Brasil. E mais: há uma dúvida,

não explicitada, 

quanto 

à estratégia seguida 

pela 

Companhia. A aliança com o rei

— 

que 

tinha como instrumento 

preferencial 

de atuação na Colônia o texto legal

régio 

— 

parece 

frágil; o rei está longe, seus intermediários locais são, em regra,

no mínimo inconfiáveis; a Lei 

parece 

incapaz de corrigir usos e costumes

disseminados e 

que 

se arraigam mais e mais.
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A carta LXXX, a um 

provincial 

do Brasil, tem data de 10 de 

junho 

de

1658.

Em 

passagem 

significativa, a carta retoma a idéia de 

que 

a PRÁTICA de algo

indesejável 

pode 

transformá-lo em algo bom e 

produtivo. 

Assim, as dificuldades

consideráveis da faina missionária 

— 

tão apontadas e comentadas 

pelo jesuíta 

—

podem 

ser vistas com outros matizes:

"(...) 

ajuntaram os 
padres 

algumas dificuldades de menor consideração, do 

gênero

daquelas 
que 

se vencem com a 

paciência 

e com amor de Deus, 

que 

antes são 
para

desejar 
que para 

temer, 
pois 

não viemos cá buscar regalos, senão 

padecer

incomodidades e trabalhos 
por quem 

tanto 
padeceu por 

nós" 
(op. 

cit., 
p. 

456).

Aqui, a dificuldade é desejada: 

permite que 

os missionários compatibilizem

sua vida com a vida exemplar daquele 

que 

imitam; 

permite que 

a cena bíblica,

santa, 

primitiva 

e fundadora 

possa 

repetir-se em tão distante mundo novo.

Continuação do trecho supracitado:

"Destas 

dificuldades não fizeram caso os 

padres, 

e só o fizeram muito da 

que

experimentaram no caminho, 
por 

razão dos muitos lagos e rios com 
que 

é cortado, e

não haver neles comodidade de embarcação 
para 

a 

passagem, 

nem de 
paus grandes 

de

que 

fazer canoas, além de não ser muito seguro em certos 

passos, por 

razão dos

Tapuias, 
que 

algumas vezes o infestam 

" 

(idemO.

Note-se 

que 

se as dificuldades de 

que 

os 

padres 

"fizeram 

caso" são

materiais: 

geográficas, 

de transporte, 

presença 

eventual de tribos inimigas. São tais

dificuldades 

que preocupam 

do 

ponto 

de vista material; do 

ponto 

de vista

espiritual, estas e todas as outras são um beneficio 

que 

Deus oferece 

para que 

seus

filhos se 

provem 

e 

para que 

haja a homologia de cenas fundamentais 

para 

a

construção cristã.

Universo 

pletórico 

em 

que 

a natureza tem 

papel 

ativo; não está 

"morta" 

nem

é moldura 

para 

as ações humanas. As descrições de viagens transoceânicas,

expedições amazônicas 

(e 

de certas 

gentilidades...) 

ajudam a constituir o caráter

polifônico 

e 

grandioso 

de todo este teatro do mundo.

É fundamental, contudo, 

que 

se compreenda 

que 

toda esta 

grandiosidade

é inseparável da trama, do enredo cotidiano de seu aparecimento 

"real" 

e miúdo

de 

que 

a epistolografia vieiriana é fonte insuperável. O estudo 

que 

requer é, então,

o das 

práticas 

socioculturais 

que 

marcam e singularizam o realismo 

político 

e

pragmático 

desta Companhia ao mesmo tempo tão ciosa do saber e de seu

Código.

No fragmento inicial, descreve-se uma tribo e sua conversão:
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as nações dos Nhengaíbas 

(...) 

as mais belicosas da conquista, e 

que 

nunca 

pudemos

domar 

por 
armas 

(...) 
estas nações, senhor, vieram o mês 

passado 

a sujeitar-se à fé, e

vassalagem 
de S. M. 

por 

meio de sete embaixadores seus, sem mais empenho 

que 

uma

folha de 

papel, por 

ir firmada com o nome de 
Jesus 

num sinete da Companhia. Tanto

crédito tem conciliado com os bárbaros a fama e a experiência de 
que 

só os 

padres 

da

Companhia os defendem das opressões dos Portugueses e a 

promessa 

de 

quão 

hão de

viver debaixo do seu amparo, 

patrocínio 

e doutrina!" 

[op. 

cit., 

p. 

467).

O texto 

parece 

informar, 

quanto 

à realidade brasileira, um 

fidalgo 

de alta

posição 
na metrópole; é um anúncio desta realidade a alguém 

que 

desconhece e a

quem 
Vieira 

pretende 

impressionar duplamente. Em 

primeiro 

lugar, 

pelo

'"exotismo 

local" e, em segundo, 

pelo 

trabalho ali desenvolvido 

pela 

Companhia

de 

Jesus. 
Há toda uma saga selvagem, narrada em tons enérgicos e cujo

desfecho 
rapidíssimo mostraria a eficácia dos 

jesuítas 

em aliança com Deus. Afinal, é

o nome 
de 

Jesus que 

os convence à 

paz; 

é o simples, material e visível nome de

Jesus tal como aparece em uma folha de 

papel 

e sendo 

parte 

do... nome da

Companhia 

de 

Jesus. Jogo 

de espelhos inseparável entre os nomes, inamovível

remissão 

que 

constitui uma unidade 

que 

não 

pode 

ser 

partida: 

só a Cia. 

(com

Jesus) 
pode 

defender os 

gentios 

da opressão.

Deve-se observar 

que 

o estatuto de verdade da informação 

quanto 

à

realidade 

brasileira: nada se descreve das tribos 

("nações") 

Nhegaíba, apenas se

fala 
de sua reputação de ferocidade; o mito da imediata conversão, 

por 

vontade

própria dos indígenas, é relatado sem 

qualquer 

sombra de surpresa ou 

qualquer

caução. 
E um universo de discurso em 

que 

o convencimento do auditório se dará, em

muito 

(e 
o cuidado com a reputação 

pode 

ser 

prova 

disso), 

pela posição 

do

narrador. 
Este narrará aquilo 

que 

lhe foi contado segundo critérios culturais e

escolhas 

pessoais. 

A 

questão 

da comprovação 

— 

por 

documentos, testemunhos

etc. 
— 

não se constituiu no saber como a conhecemos hoje, além de não

podermos esquecer 

que, 

no caso 

que 

aqui nos interessa, as distâncias, 

perigos,

rarefação 

demográfica etc. dão aos vastos mundos 

que 

se 

passa 

a descobrir uma

''defesa" 

em relação à exclusividade da razão 

(tal 

como 

poderíamos, 

hoje,

reconhecê-la) 

e seus instrumentos 

(idem); 

o suposto, o desejado, o imaginado têm

lugar 
na construção do discurso, somados à doutrina, à fé e ao saber. Nesse

sentido, 
o discurso vieiriano é um momento de articulação específica de tais

elementos 

(que 

hoje, muitas vezes classificamos de inconciliáveis).

O maravilhoso, aliás, como 

já 

analisamos em outro momento, está no

cotidiano, 
não requerendo 

galas, 

sacralidade, suntuosidades, ocasiões culturalmente

determinadas 

para que 

surja:
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"Nem 

foi menor maravilha chegar a carta de VS.a em um correio 
que 

veio 

por 

terra

de Pernambuco ao Maranhão, 
passando por 

tantas nações bárbaras, 
que 

comiam a

quantos 

chegavam às 
praias 

daquela compridíssima costa, 

por 

estarem 
já 

todas

pacificadas por 

meio de dois missionários 
que 

temos na serra de Ibiapada, de 

que 

dou

conta a VS.a, 
pelo 

Conselho" 
(op. 

cit., 
p.468).

O 

percurso 

maravilhoso do correio é realçado 

por 

ter ele 

—, 

o 

que 

agora

é 

possível 

~ 

escapado de ser comido 

por 

canibais. A 

própria 

idéia de

"canibalismo" 

já 

recende a lenda, mito, exacerbação da imaginação; no episódio

narrado, há um 

"acúmulo 

de exacerbação", 

pois 

os canibais, voracíssimos,

comiam, no 

passado, 

todos 

que 

àquelas 

praias 

chegavam. Lembremo-nos de 

que

os canibais muitas vezes são apontados como um exagero e barbárie, como os

mais distantes da fé cristã.

Na apologia da 

"pacificação" 

(ou 

seja, a inclusão na 

paz 

cristã e a exclusão

da belicosidade bárbara), verifica-se um 

paradoxo 

curioso: dois 

padres (para

"tantas 

nações bárbaras") é número baixo, 

quase 

"inexistente", 

se comparado às

tarefas apontadas e tão bem cumpridas 

(o 

mesmo se 

poderia 

dizer 

quanto 

ao

relato dos sete embaixadores 

— 

de sete 

"nações" 
— 

Nhengaíbas). O maravilhoso

não exclui números nem 

precisão geográfica: 

compridíssima costa, serra do

Ibiapada. Nesta, se localizam os dois missionários 

(qual 

a distância entre a costa

e a serra?)

Se nos lembramos dos reiterados 

pedidos 

de mais missionários, feitos em

tantas cartas, 

passaremos 

a ficar em dúvida; os números 

(dois, por 

exemplo) 

-

sendo os mesmos, tendo a mesma 

"materialidade"(2) 
— 

são 

"aritméticos" 

e

"múltiplos" 

/maravilhosos.

A missão conquistadora e construtora é, 

por 

definição, móvel; deve-se

deslocar 

para poder 

desdobrar o manto sagrado, cobrindo novos 

povos 

e terras.

Pelo texto acima transcrito, a situação da Companhia não é 

grave 

apenas 

por

escassez de 

pessoal; 

é 

grave 

também 

porque 

não 

pode 

expandir-se e, mais 

que

isto, seus membros sequer 

podem 

deslocar-se sob 

pena 

de criar 

problemas 

novos

sem resolver definitivamente os 

que 

intentavam sanar.

Os 

gentios 

são valorizados, fala-se em armas e brenhas, 

grandes 

distâncias: o

inimigo não é frágil, tem espírito indômito e 

guerreiro, 

a natureza é aliada dos

bárbaros. Tudo isso realça a façanha 

portuguesa, 

dá encantamento à história

narrada, estimula a imaginação e a cumplicidade do leitor lusitano.

Os Nhengaíbas são, na verdade, como acontece com todos os 

gentios 

na

versão vieiriana, uma amálgama de 

"bárbaros", "cristãos 

em 

potencial" 

e 

"cristãos

recém-convertidos", a exata composição variando de momento a momento e de

acordo com o 

que poderíamos 

chamar de 

"conjuntura 

do discurso" da

epistolografia do inaciano.
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Uma 

palavra 

deve ser dita 

quanto 

à rapidez da conversão: é importante

notar 

que 

a apologia 

jesuítico-vieiriana 

da 

prática, 

da obra, da construção, do

contato 
edificante continuado e, 

portanto, 

do uso e do controle de um tempo

prolongado 
não impede a constituição no imaginário de 

"conversões 

fulminantes",

em 
um tempo brevíssimo. Tais conversões implicam não apenas uma aceitação

miraculosa 
da revelação divina mas, também, uma espécie de ultra-rápida

aprendizagem 

"cultural" 

de elementos 

que 

hoje classificaríamos como

histórico-antropológicos 
da sociedade cristã-portuguesa da época.

% ^ ^

Note-se 

que 

Vieira se vê como senhor daquele espaço: recebe e ouve

hóspedes. 
O 

que 

não impede de ser um senhor raro 

para 

o seu tempo e

circunstâncias 
ao reconhecer as diferenças 

para 

com os subordinados e não fazer

delas 
— 

pelo 

menos não de todas nem necessariamente 

— 

um obstáculo a ser

destruído 
a ferro e fogo. Na 

passagem 

citada, há mesmo um elemento de

curiosidade 
e 

prazer que 

faz solo comum a cristãos e 

gentios (sendo que 

o autor

fala 
de 

"nossas 

nações", substantivo 

pouco 

— 

ou nunca? 

— 

por 

ele usado na

"nossa" 

direção, referindo-se, em 

geral, 

a 

"bárbaros", "gentios" 

etc).

Há um destino a ser cumprido 

que 

é inescapável. Não há necessidade de

qualquer 
informação ou explicação; a idéia de uma destinação imperial de Portugal

é uma 
verdade 

"por 

si mesma", auto-evidente 

porque 

divina. O reino de Portugal

existe... 

para 

sair de si, de suas fronteiras flagrantemente inibidoras, senão

adversárias, 
de uma vocação 

que 

não é a da mera conquista de bem delimitados

territórios 
nesta ou naquela 

parte 

do mundo. Não há limites 

previstos 

ou

previsíveis 
porque 

Deus não conhece limites, nem em Si nem em Seu desejo de

salvar 
almas desgarradas.

O reino de Portugal é, nesta circunstância, visto como instrumento, como

meio 

para 
se alcançar algo muito maior e mais elevado 

que 

se consubstancia em

uma 
expansão 

político-militar-econômica que 

só 

pode 

existir legitimamente se não

esquecer 

que 

sua única razão de vida é a expansão religiosa, sua Missão.

Esta Missão existiu, existe e existirá independentemente dos ocupantes do

trono 
e, mesmo, da existência de um reino de Portugal. Os inacianos, 

que

acreditam 
e se batem 

por 

isso, se imaginam como os reiteradores dessa verdade

eterna, 
como seus 

guardiões 

e herdeiros, 

que 

têm como tarefa edificá-la. Sua

fidelidade 
básica é com Deus e com sua Missão.

sfc 
^ %
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A carta XC é remetida ao 

"índio 

Guaquaíba ou Lopo de Sousa" e datada

de 21 de 

janeiro 

de 1661.

Esta é a única carta de Vieira arrolada 

por João 

Lúcio de Azevedo sob a

rubrica 

"Tempos 

de missionário", do livro 

que 

utilizamos, dirigida a um

indígena.

íjí íjí

As causas da 

"necessidade" 
— 

palavra que 

sintetiza a situação de vida da

missão amazônica 

— 

são, 

para 

Vieira, em muito maior número e dizem respeito

a diferentes aspectos da realidade. A 

passagem 

é de extraordinária importância, o

que justifica 

a extensa citação 

que 

se segue:

"A 

primeira 

é o sítio da mesma terra, toda cortada e alagada de rios, com 

que 

o

comércio humano fica mui dificultoso, e de 

grande 

despesa havendo de ser todo 

por 

mar.

A segunda, irem faltando no mesmo sítio os mantimentos naturais, 

que 
com a

continuação do tempo sempre vão a menos, como é a caça e a 

pesca, 

de 

que 
este 

povo

se sustenta, cousa 

que 

é impossível durar, nem 

permanecer, 

e 

que 
sempre vai sendo mais custosa.

A terceira, a falta de 

governo político, 

não havendo 

praça 
nem açougue, nem outra

cousa de venda ou aluguer, com 

que 

necessariamente cada família há de ter o 

que 

tem

uma república; 

porque para 

a carne há de ter o caçador, 

para 
o 

peixe, pescador, para

o 

pano, 

fiandeiras e tecelão, 

para 

o 

pão, 

lavradores, e 

para 
os caminhos, embarcação e

remeiros, afora todos os outros serviços domésticos.

A 

quarta, 

a mudança e 
guerra 

do Reino, com 
que 

necessariamente cresceram os 

preços

a todas as mercadorias de fora e deram em baixa os açúcares e tabacos.

A 

quinta 

e muito notável, a vaidade, 

que 
cresceu 

grandemente 

nestes últimos tempos,

não se medindo os 

gastos, 

como antigamente com as despesas, senão com o apetite"

(iop. 

cit., 

p. 

557).

Quanto 

aos escravos 

gentios 

— 

e à escravidão em 

geral 

—, 

Vieira se

pronuncia 

em seguida:

"E, 

vindo ao remédio, 

que 

se aponta, os escravos do sertão, 

posto que 

eu o aprovo

muito e o solicitei com El-Rei, insistindo S.M. 

que 
todos fossem livres, vejo, 

porém, que

o dito remédio 

por 
si só não é suficiente; 

porque, por 

mais 

que 

sejam os escravos 

que

se fazem, muitos mais são sempre os 

que 

morrem, como mostra a experiência de cada

dia neste Estado, e o mostrou no do Brasil, onde os moradores nunca tiveram remédio

senão depois 
que 

se serviram com escravos de Angola, 

por 
serem os índios da terra

menos capazes do trabalho e de menos resistência contra as doenças, e 

que, por 

estarem

perto 

das suas terras, mais facilmente ou fogem ou os matam as saudades delas"

(op. 
cit., 

p.558).
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Vieira 

parece querer 

afastar os indígenas da escravidão 
por 

imaginar 

que

os sonhos de autonomização da missão só seriam realizáveis com os indígenas e

em territórios não ocupados econômica, 
política 

ou militarmente 
por portugueses

leigos.
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Meu desacordo crítico com

os críticos do Acordo

Mauro de Salles Vilíar

A 

propósito 

do 

quase 

esquecido Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro, é bom

lembrar 

que 

o 

português praticado 

em Portugal e aquele 

que 

utilizamos no Brasil

são variedades muito 

próximas, 
sendo na área da linguagem 

informal 

(calão, gíria,

tabuísmos etc.) e no campo dos tecnônimos 

que 

ocorrem as maiores diferenças,

mas 

praticamente 

sempre de ordem lexical. No nível culto da língua 

padrão, 

as

discrepâncias são realmente de 

pequena 

monta.

Não obstante isso, nossa língua tem dois cânones oficiais ortográficos, o de

Portugal e o do Brasil. Na década de 1940, delegados dos dois 

países

convencionaram um 

pacto 

ortográfico 

que 

nosso Congresso não ratificou. O Brasil

preferiu 

o critério anterior, de nossa Academia de Letras, enquanto Portugal

acatava o combinado. Foi como se criou o mostrengo dicéfalo das nossas duas

formas oficiais de 

grafá-la.

A variedade do 

português 

de Portugal é a norma dos 

países 

lusófonos da

África e do 

que 

restou da Ásia 

'"portuguesa", 

assim como 

prepondera 

na União

Européia, enquanto a do Brasil, utilizada 

pela 

maioria dos falantes, 

prevalece, por

exemplo, nas Nações Unidas. Mas a 

quem 

interessa tal dualidade? Certamente

não a Portugal, cuja Assembléia da República aprovou o novo Acordo 

por 

um

decreto legislativo, em 1991. Não, igualmente, aos 

países 

africanos 

que 

usam o

português 
como língua de cultura, 

pois 

até 

já 

se tinham decidido a aceitar como

norma ortográfica o 

que 

ficasse acertado entre Portugal e o Brasil. Pelo menos,

foi o 

que 

tinha ficado concertado desde 16 de agosto de 1990 

pelos 

representantes

dos executivos dos 

palop (Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e de

Portugal e do Brasil.

Ninguém 

pensa, porém, 

em uniformizar o 

português 

- 

absurdo temor de

tantos críticos do Acordo, nem tal coisa seria factível, como é óbvio. Os

brasileirismos de origem tupi, 

por 

exemplo, continuarão a não fazer sentido em
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Moçambique 
ou em São Tomé e Príncipe, assim como os inúmeros angolismos

de origem 
botânica ou zoológica não serão entendidos no Brasil ou no Minho,

região 

que, por 

sua vez, utilizará 

palavras 

de seu universo agrário específicas, fora

da 
compreensão 

de um lavrador 

paulista. 

O 

que 

se 

pretende 

com o Acordo é

simplesmente 

grafar 

de uma mesma forma, sob as mesmas regras, com normas

comuns 
a todos, as 

palavras 

da língua, sejam elas características do 

país que

forem, 
signifiquem 

o 

que 

significarem aqui e fora daqui, sejam 

pronunciadas 

como

forem 
em cada região.

E 

por que 

tal necessidade? No curso da história e no ensejo do seu

desenvolvimento, 

as línguas vêm 

periodicamente 

aprimorando-se, modernizando

as 
suas 

escritas. Muitos idiomas europeus, no século 

passado, 

introduziram

simplificações 

em sua 

grafia. 

Entre os filólogos da língua 

portuguesa, 

tal

preocupação, nascida no final do século XIX, só veio a consubstanciar-se no

trabalho 
de Gonçalves Viana intitulado Ortografia nacional, 

publicado 

em 1904 e

tornado 
oficial 

pelo governo português 

em 1911. Ali se eliminaram os símbolos de

etimologia 

grega que 

ainda se usavam no 

português (christallino, phantasma,

theísmo 
etc.). Outras reformas foram introduzidas ou sugeridas depois, nas

décadas 
de 1930, 1940 e, ultimamente, em 1971, com negociações 

que 

se

estenderam 
entre 1985 e 1990. A tentativa do atual Acordo é uma seqüência

natural 
desse 

processo.

E como outras línguas do mundo resolveram a diversidade de suas

variedades? 

Vejamos uns 

poucos 

exemplos.

Segundo dados do Linguasphere Register of the World's Languages and

Speech 
Communities, o espanhol é falado 

por 

cerca de 450 milhões de 

pessoas

(inclusive translíngües, ou seja, falantes 

que 

aprenderam duas ou mais línguas

geneticamente semelhantes ou um ou mais dialetos ou variantes de sua 

própria

língua) 
em 19 

países, 

onde é língua oficial. 

Quarta 

língua mais falada do mundo,

segundo 
o cômputo desse instituto, são inúmeras as suas variantes, mas os seus

utentes 
seguem um 

padrão 

escrito comum, uniforme. Só há uma forma oficial de

grafá-la.

O francês é língua de cerca de 125 milhões de 

pessoas (inclusive

translíngües) 
na Europa, África, América Central e Oceania. E língua oficial de

26 

países. 
Sua ortografia é arcaísta, refletindo 

preocupações 

etimologizantes

baseadas 
na 

grafia 

legal do francês medieval, codificado no século XVII 

pela

Academia 
Francesa. É extensa a lista das suas variedades dialetais, mas só há uma

forma 
de escrever o francês 

padrão 

em todo o mundo.

O inglês é a 

primeira 

língua de cerca de 1 bilhão de 

pessoas (inclusive 

uma

maioria 
de bilíngües); é língua oficial de 47 

países 

e a segunda língua de diversas

centenas 
de milhões de usuários, sendo utilizada como meio de comunicação

fundamental 
da comunidade internacional. Apesar da 

grande 

dificuldade 

que

representa 
a sua 

pronúncia (sem 

regras, com 

grupos 

consonantais 

que podem 

ser
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pronunciados 

de maneiras totalmente diversas) e das diferenças entre a língua

padrão 

da Grã-Bretanha e as formas dialetais mais importantes 

(Estados 

Unidos,

Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul), 

"o 

desejo de uniformidade é

tão 

grande que 

as variantes 

populares 

não são bem-vindas", anota o autor do

verbete dictionary da Encyclopaedia Britannica. Há algumas diferenças 

gramaticais,

mas o inglês é considerado uma língua una, sendo o seu 

padrão 

ortográfico

basicamente o mesmo 

para 

todos, com 

pequenas 

divergências 

(centre/center,

connexion/connection, 

gaol/jail, gaoler/jailer, 
kerb/curb, tyre! tire, waggon/wagon, 

-our/-or 
e

pouco 

mais). Além disso, a imprensa, as viagens, a música, as agências de notícias

e concorrentes afins vêm contribuindo 

para 

estreitar os usos.

Ortografia é a representação dos sons da linguagem 

por 

meio de símbolos

escritos ou impressos. Ela é normativa, com 

prescrição 

de regras, mas as suas

formas, apesar de sempre dependerem de uma história 

pregressa, 

são

convencionais. 
Por isso, 

pode 

ser modificada, modernizada e utilizada 

por grupos

dialetais diferentes dentro de uma língua 

— 

assim como os alfabetos 

podem 

servir

a línguas diferentes de uma mesma família ou até a línguas de famílias diversas.

Vejam-se os seguintes exemplos. O árabe é hoje a língua utilizada total ou

prevalentemente 

em 21 

países por 

cerca de 250 milhões de 

pessoas, 

informa o

citado Linguasphere. Claro 

que 

estas não se expressam no mesmo árabe. A

língua falada divide-se num bom número de diferentes dialetos, 

que 

se 

grupam

basicamente em três 

grandes 

áreas: uma oriental, uma ocidental e uma central.

É fácil de imaginar a sua diversidade. Isso não obstante, a língua oficial dos meios

de comunicação de massa em todo o mundo árabe é uma só, escrita do mesmo

jeito (o 

árabe moderno unificado ou comum), compreensível em todos os 

países

islamitas ou onde o árabe seja falado, e 

por 

todos os seus leitores. E a escrita árabe

é também utilizada 

pelo 

urdu e 

pelo persa; 

o turco e o malaio a usaram 

por 

longo

período, 

e até o espanhol, no 

passado, 

foi transcrito em caracteres arábicos.

A escrita cuneiforme,. inventada 

pelos 

sumérios, foi adotada 

por 

assírios,

babilônios, 

persas, 

elamitas, hititas etc., servindo de registro 

para 

variadas línguas

basicamente diferentes, 

por 

vezes nem indo-européias nem semíticas 

(o 

churrita,

por 

exemplo). Na escrita, devanágari, escrevem-se o sânscrito, o hindi, o marata e

o nepáli, assim como algumas línguas não indo-européias. Os exemplos seriam

variadíssimos, mas 

paro por 

aqui.

Se tantos e tão diversos 

povos, 

com óbices lingüísticos tão maiores do 

que

os nossos, conseguiram unificar as suas línguas escritas, 

por que 

não Brasil e

Portugal, com usos tão 

próximos?

Parodiando Bernard Shaw, 

poder-se-ia 

dizer 

que, 

atualmente, Portugal e

Brasil são dois 

países 

separados 

pela 

mesma língua. Todos sabemos 

que 

o atual

Acordo não se consubstancia numa consecução inefavelmente 

perfeita, 

nem 

pode

ser considerado o ideal ortográfico último do 

português. 

É, 

porém, 

o 

primeiro

passo 

conseguido num 

quase-século 

de tentativas de aproximação e
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parlamentações baldadas. Foi o 

que 

foi 

possível 

fazer-se. Ir mais longe naquele

momento, 
no dizer de Lindley Cintra, seria criar novos 

problemas. 

Comecemos

então 
mais humildemente, 

para procurarmos 

aprimoramentos depois de vencida

a inércia 
imobilista. 

Aperfeiçoar a nossa língua comum não é dilapidar 

patrimônio

cultural 
algum. As alterações hoje 

propostas parecem 

situar-se na casa de 2.500

ou 
2.600 

vocábulos ao todo, sendo cerca de 400 delas no 

português 

do Brasil

(o 
cálculo 

não é meu). O 

que 

é isto no inventário léxico do 

português, 

cujo

Vocabulário 

ortográfico da língua 

portuguesa, 

da Academia Brasileira de Letras, 

já

registra 
cerca de 360 mil 

palavras?

Portugal, 
no 

passado, 

não impôs em definitivo sua regra ao 

português 

do

Brasil 

porque, 
diferentemente do 

que 

se deu com o francês, o espanhol etc., não

houve, 
a 

partir 

do século 

passado, 

absoluta hegemonia 

política, 

econômica,

cultural 
e científica daquele 

país 

sobre sua antiga colônia. Além do mais, a mídia

vem 
implantando, 

na área lexical, elementos brasileiros no 

português 

de Portugal

(embora nenhuma ou 

praticamente 

nenhuma influência estrutural de outra ordem

se espere 
ocorrer com isso). E, todavia, uma aproximação dos vocabulários e uma

ponte 
para 

a intelecção dos dialetos brasileiros entre os 

portugueses 

- 

experiência

a 

que 
Lindley Cintra atribuía 

grande 

importância no sentido de estimular a

língua 
de Portugal.

Nesta sua última versão, o Acordo 

ponderou gentilmente 

sobre a língua

usada 
no Brasil, talvez levando em conta, como diria Mark Twain, 

que 

o

português é uma sociedade onde os brasileiros detêm a maioria das ações. Falta

apenas 
uma coisa 

para que passe 

a vigorar: 

que 

os chefes do Executivo de

Portugal 
e do Brasil assinem esse documento. No dia 18 de abril de 1995, o

Congresso 
Nacional, sob a Presidência de 

José 

Sarney, baixou o Decreto

Legislativo 
n° 54, aprovando o texto do Acordo Ortográfico assinado em Lisboa

em 
16 de dezembro de 1990. Tal decreto, assim como aquele, 

português, 

antes

mencionado, 
ao acatarem o texto do Acordo, autorizaram os chefes de Executivo

de 
lá como o de cá a sancionarem as aprovações legislativas respectivas,

transformando-o 
em lei nacional de Portugal e do Brasil. Foi isso, 

porém, que 

não

se fez ainda.

Vimos virar o ano 2000 e depois 2001, sem 

que 

a situação saísse do

impasse. 
São mais de 60 anos de tentativas malogradas. Seremos incapazes de nos

entender 
e dar o 

passo 

necessário na direção da unificação ortográfica, apenas

ortográfica, 
da língua, 

providência 

há tanto levada a efeito 

por 

outros 

povos?

Mauro de Salles Villar é diretor do

Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia,

co-autor do Dicionário Houaiss da língua

portuguesa 
e membro da Academia Brasileira

de Filologia
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Flagrante de Alexandre Eulálio, redator responsável 

pela 

Revista do Livro entre 1956 e 1966 

(Foto 

Arquivo RL)
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Alexandre 
Eulálio

Alberto 
Venancio Filho

Alexandre 
Eulálio Pimenta da Cunha 

(1932-1988), 

de nome literário Alexandre

Eulálio, 
foi redator responsável 

pela 

Revista do Livro de 1956 a 1966, 

período 

em

que 
trabalhava no Instituto Nacional do Livro sob a direção do 

grande 

amigo

Augusto 
Meyer.

A Revista do Livro conservou um alto nível literário, com excelente

apresentação 

gráfica, 

capa desenhada 

pelo 

saudoso Santa Rosa, e contando com

a colaboração 
de outro 

grande 

amigo, Brito Broca. Alexandre Eulálio 

preparou

numerosos 
textos como 

"O 

estouvado", de Lúcio de Mendonça, 

"Papéis 

avulsos",

de 

José 
Veríssimo, 

"Jornal 

de 

guerra", 

de d. Luís de Orleans e Bragança, 

"Coisas

do meu tempo", de Salvador de Mendonça, e cartas a Eduardo Prado e a Eça de

Queirós. 
Escreveu 

para 

a revista vários artigos entre os 

quais 

cartas a Eduardo

Prado, 
o 

"Último 

bom selvagem", 

"Cartas 

de Abdir a Irzerumo",

"C 

arranquinhas".

Mas não foi somente como redator da Revista do Livro 

que 

se destacou na

vida 
intelectual. Na verdade, realizou trabalhos de alta significação 

pela 

massa de

conhecimentos 

que 

armazenou e 

pelas qualidades pessoais que possuía.

Graças ao amigo e 

primo 

Sílvio Felício dos Santos, desde cedo se

enfronhou 
na leitura extensa da biografia estrangeira e brasileira, surpreendendo

a todos com a 

gama 

de conhecimentos 
que precocemente 

armazenara. Os

colegas 
do curso colegial se surpreendiam com esses conhecimentos, e 

para 

muitos

deles 
foi um 

guia 

seguro, encaminhando-os 
para 

as boas leituras.

Terminado o curso secundário, ingressou no curso de filosofia da Faculdade

Nacional 
de Filosofia, mas o interrompeu 

para 

não mais realizar estudos

sistemáticos, 
tornando-se assim autodidata, sem os vícios e defeitos do

autodidatismo, 

pois 

sua cultura era vasta e sistemática.

Alexandre 
Eulálio
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Aos 21 anos 

ganhou 

o concurso do Correio da Manhã, Prêmio Brito Broca

para 

ensaio sobre literatura brasileira, trabalho 

que 

revelava um 

grande

amadurecimento. Embora tivesse assegurado 

pela 

Livraria 

José 

Olympio a

publicação, quis 

sempre no desejo de 

perfeccionismo 
corrigi-lo e 

jamais 

o

publicou. 

A comissão 

julgadora 
do Prêmio Brito Broca era constituida 

por

Augusto Meyer, Fausto Cunha e Otto Maria Carpeaux.

Em cartão se declarou diletante, mas na verdade a expressão não se

aplicava, 

pois 

embora 

percorrendo 
vários campos do saber, sempre o fez com

categoria, 

profundidade 

e erudição.

Antônio Carlos Vilaça definiu com 

precisão:

"Alexandre 

Eulálio foi 

puramente 
um escritor. A literatura ele a concebia como um

catecismo. Era da raça dos 

grandes 
ensaístas, de ousada modernidade. Foi um scholar

elegantíssimo e sempre irônico. E tudo o atraía, rigorosamente tudo, a literatura, a

filosofia, o cinema, o teatro, a música, as artes 

plásticas, 
tudo."

Outro fato importante na vida de Alexandre Eulálio era a sua 

precoce

maturidade, 

pois 

ainda muito moço se igualava com as 

grandes 

figuras do seu

tempo. Foi assim amigo no mesmo 

plano 

de cultura de, entre outros, Rodrigo

Melo Franco de Andrade, Augusto Meyer e 

Jorge 

Lima, com 

quem 

conviveu

intimamente, a respeito do 

qual 

escreveu o artigo 

que 

é 

publicado 

neste número

da revista 

[.Verpág. 

191].

Comissionado em 1965 

pelo 

Ministério das Relações Exteriores, foi leitor

brasileiro 

junto 

ao Instituto Universitário de Veneza, depois Universitá degli Studi

de Veneza, onde 

permaneceu 

até 1972. Conciliou essa atividade com o magistério

em universidades norte-americanas, especialmente a Universidade de Harvard.

A 

propósito 

surgiu um episódio interessante: ao 

preencher 

o formulário enviado

pelo professor 

Francis Rogers daquela universidade, declarou, no item estudos

universitários, não os 

possuir, pois 

não concluíra a 

graduação.

Nos anos 

passados 

na Itália, desenvolveu atividade cultural extensa, apri-

morando a cultura, mas na base de conhecimentos adquiridos anteriormente no

Brasil. Amigo de Murilo Mendes, tornou-se também amigo da 

professora 

Luciana

Stefagno Picchio.

Em 1965, a convite do Departamento de Estado, visitou os Estados Unidos

e escreve 

para 

o 

jornal 

0 Globo, onde 

já 

colaborara com uma série de artigos com

o título 

"Matéria 

e memória", sobre os Estados Unidos.

Em 1975, o 

prefeito 

Olavo Setúbal, da cidade de São Paulo, criou a

Secretaria de Cultura, chamando Sábato Magaldi 

para 

a função, e este escolheu

Alexandre Eulálio 

para 

chefe de 

gabinete, que 

demonstrou ser um 

perfeito

burocrático, sem esquecer iniciativas culturais como exposições e o boletim

bibliográfico da Biblioteca Mário de Andrade.
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Foi 
autor 

de dezenas, senão centenas de artigos, mas o .espírito de

perfeccionismo só o 

permitiu 
escrever um único livro A aventura brasileira de Blaise

Cendrars, 

com apresentação 

gráfica 
original. Definiu o livro como 

"reportagem,

crônica, 

ensaio, 
álbum, seleta, registro de 

gravações, 

figuras, roteiro de filme,

documentário 

. Este livro foi reeditado recentemente, revisto e ampliado, 

pelo

amigo 

Carlos 
Augusto Calil.

Paia 
a Casa de Rui Barbosa, Alexandre Eulálio 

produziu 

três trabalhos:

Os 
dois 

mundos 
de Cornélio Pena", introdução ao catálogo da exposição sobre

a 

produção literária 
e 

pictórica 
do romancista, realizada em 1979, em

comemoração 

do aniversário de 

publicação 
de dois romances: 

JVico Horta e Repouso;

Cotidiano 

e Imaginário na obra Um Pintor Brasileiro no 1900 Européia",

prefacio ao catálogo de exposição sobre Henrique Alves Corrêa em 1981, do

romance 

Mocidade morta, de Gonzaga Duque.

Da 
ampla 

gama 

de trabalhos, 

podemos 
destacar o 

prefácio 

ao livro Memória

do 
Distrito 

Diamantino, 
de 

Joaquim 

Felício dos Santos, e vários outros trabalhos

sobre 

esse mesmo autor. Escreveu 

prefácios 

dos livros de 

Joaquim 
de Sales, Se não

me 

falha 
a memória, e de Heitor Lira, a História de Pedro II 

(1825-1831), , 
em três

volumes, 

para 
a 

qual publicou 
as notas e a iconografia comentada. Comentário

do 
mesmo 

nível 

preparou para 

o livro O 

palacete 
de Caminho Velho, de Afonso Arinos

de 
Melo 

Franco. 
Merece também registro o excelente 

prefácio 
escrito 

para 

o livro

de 
Gilda 

de Melo e Souza, O espínto das roupas, a moda no século XIX.

Com a morte de seu amigo Brito Broca, organizou a edição das obras

completas, 

tendo 

publicado 
três volumes. Sobre Machado de Assis, foram vários

os 
ensaios 

que 
escreveu, especialmente sobre o livro Esaú e 

Jacó.

Xos 
últimos anos obteve 

por 

notório saber a cadeira de Teoria Literária da

Fnicamp, 

onde estão depositados os seus livros e arquivos, constituindo o Centro

de 
Documentação 

Cultural Alexandre Eulálio.

Os trabalhos de Alexandre Eulálio foram reeditados 

postumamente 
no livro

Escritos, 

publicado 
pela 

Unesp 

(1992) 

e organizado 

por 

Berta Waldemar e Dantas,

e no 
volume 

Livro involuntário, editado 

pela 

Editora da Universidade Federal do Rio

de 

Janeiro e organizado 

por 

Carlos Augusto Calil e Maria Eugênia Boaventura.

Também 
em 1993 a revista Remate de Males, do Departamento 

de Teoria

Literária 

do Instituto de Estudo de Linguagem da Universidade 
de Campinas,

dedicou 

um volume especial, editado 

pelos 

mesmos organizadores, 
do Livro

involuntário.

Alberto Venancio Filho é escritor e

membro da Academia Brasileira de Letras

Alexandre 
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Tomás Antônio Gonzaga é autor do mais famoso 

poema 

de amor da língua 
portuguesa

(Ilustração 

Acervo FBN)
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Confronto 
entre Afonso Arsnos e

Rodrigues 
Lapa na leitura

da 

poesia 

de Gonzaga

Paulo 
Roberto Pereira

Os 
estudos sobre os 

poemas 

de Tomás Antônio Gonzaga demonstram 

que, 

desde

o início 
da segunda metade do século XIX, o seu 

progressivo 

conhecimento

convergia 

para 

um consenso. Marília de Dirceu, o mais famoso 

poema 

de amor da

língua 

portuguesa, 

nunca chegou a criar muita 

polêmica, 

exceto 

pelo 

considerável

número 
de edições.1 Exemplifiquemos, inicialmente, com a mais famosa lira de

Gonzaga, 
em 

que 

a 

posição 

de Lapa diverge de dois especialista, um crítico

português e o outro francês.

As 

quatro primeiras 

estrofes, 

pelo 

seu transcendente significado nativista,

traçam 
um retrato verista do cotidiano de trabalho dos escravos na mineração e

na lavoura, em 

que 

as liras marcam um trajeto da realidade socioeconômica de

Minas 
Gerais e deixam antever, no realismo das cenas, um 

profundo 

amor

localista 

pelo 

ambiente 

que 

havia acolhido o 

poeta 

mineiro-portuense.

Tu não verás, Marília, cem cativos

tirarem o cascalho e a rica terra,

ou dos cercos dos rios caudalosos,

ou da minada serra.

Não verás separar ao hábil negro

do 

pesado 
esmeril a 

grossa 
areia,

e 

já 
brilharem os 

granetes 
de oiro

no 

jundo 
da bateia.

1- PEREIRA, Paulo Roberto. 

"Gonzaga/Dirceu: 

o 
processo 

de uma confissão". In Revue 
Quadrant,

Montpellier, 13: 27-45, 1996.
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Não verás derrubar os virgens matos,

queimar 

as capoeiras inda novas,

servir de adubo à terra a 
fértil 

cinza,

lançar os 
grãos 

nas covas.

Não verás enrolar negros 
pacotes

das secas 
folhas 

do cheiroso 
fumo;

nem espremer entre as dentadas rodas

da doce cana o sumo.

As estrofes em causa são, no dizer de Rodrigues Lapa, 

"de 

mais acentuado

americanismo",2 
pois 

demonstram a integração e o conhecimento da realidade

brasileira 
pela 

figura multifacetada de 

juiz 

e 

poeta. 

Todavia, nem todos estão

concordes a respeito dessa interpretação, 

pois, 

segundo Fernando Cristóvão,

"o 

que 

o 

poeta 

não 

quer 

continuar a ver e 

que 

Marília não verá 

quando 

casar

com ele é a realidade tipicamente brasileira 

— 

a realidade recusada".'1 Roger

Bastide não fica longe dessa leitura de Cristóvão, 

pois, para 

ele, 

"o 

espetáculo dos

escravos suando e trabalhando nas minas e 

plantações (...) 

ameaça ofuscar a vista

desses 

preciosos 

e ternos amorosos",4 
pelo 

contraste realista 

que 

cria, uma vez 

que

para 

o crítico francês, 

"Tomás 

Antônio Gonzaga 

quer poupar 

à Marília a visão

do trabalho servil".5 O 

que 

estas duas leituras deixam de notar é 

que 

o

realismo da fealdade 

— 

no dizer de Rodrigues Lapa 

— 

constitui uma

característica do estilo 

gonzaguiano que 

se ressalta contrastivamente. Essas

interpretações literais dos versos relegam sua condição metafórica, 

pois 

não se

pode 

esquecer de 

que 

nos encontramos ante uma denegação 

que, 

como 

processo

retórico, nega 

para 

afirmar. Haja vista 

que 

o recurso ao 

processo 

anafórico

obsediante 

— 

a ênfase reiterativa no advérbio 

"não" 
— 

contém em si mesmo,

através da utilização intensiva dos adjetivos com significado 

positivo 
("rica 

terra";

"hábil 

negro"; 

"virgens 

matos"; 

"fértil 

cinza", 

"cheiroso 

fumo"; 

"doce 

cana"), a

inversão do 

pólo 

negativo 

pelo 

realce valorativo dado ao mundo brasileiro, de 

que

a 

própria 

Marília fazia 

parte, porquanto 

não se 

pode 

entender 
que 

Gonzaga, filho

e neto de brasileiros, desvalorizasse a terra da mulher a 

quem 

desejava

conquistar.

2- LAPA, M. Rodrigues. Nota 54, 
p. 

96. In GONZAGA, Tomás Antônio. Obras completas. Edição crítica de

M. Rodrigues Lapa. Rio de 
Janeiro, 

Instituto Nacional do Livro, 1957, vol. I: Poesias. Cartas chilenas

3- CRISTÓVÃO. Fernando. Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga ou a 
poesia 

como imitação e 
pintura.

Lisboa, IN-CM, 1981, 
p. 

111.

4- BASTIDE, Roger. 

"A 

incorporação da 
poesia 

africana à 
poesia 

brasileira". In Poetas do Brasil. Curitiba,

Guaíra /sd./ 
p. 

8.

5- Idem, 
p. 

9.
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Já 
as Cartas chilenas, 

quanto 

à autoria, 

produziram 

farta discussão, 

pois 

cada

intérprete, 

a começar 

por 

Francisco Adolfo de Varnhagen, identificava o autor

dessas 
sátiras mineiras ao sabor de uma conclusão muito 

particular.6 Quanto 

à

delicada 

questão 
da autoria das Cartas chilenas, as investigações dos eminentes

especialistas 

Afonso Arinos de Melo Franco e Manuel Rodrigues Lapa convergem

para 
o mesmo 

ponto 

de vista, o 

que 

não acontece a respeito da língua utilizada

pelo 
poeta 

nessas missivas satíricas. Enquanto Luís Francisco da Veiga, o seu

primeiro editor, e Afonso Arinos tentam manter o 

português 

corrente retratado

nas 
Cartas, 

Rodrigues Lapa faz acirrada crítica a essas duas edições, exatamente

poi 
não tomarem a língua utilizada 

pelo poeta 

sob a 

perspectiva 
do 

português

europeu.' 
Num simples exame dos manuscritos, verifica-se 

que 

a 

"linguagem

vulgar" 

da sátira 

gonzaguiana 
está impregnada de termos exclusivos da língua

falada 
no Brasil.

A data em 

que 

as Cartas teriam sido compostas também se tornou motivo

de 
celeuma 

por 

não haver 

granjeado 

consenso entre os estudiosos. No entanto, a

maioria 
absoluta dos especialistas concorda serem elas anteriores à 

prisão 

dos

inconfidentes 

mineiros. FIá os 

que 

acreditam terem sido compostas durante o

consulado 
de Cunha Meneses, até 

pouco 

depois de sua retirada do 

governo 

de

Minas, 
opinião agasalhada 

por 

Rodrigues Lapa: 

"Não 

pode pois 

haver dúvida de

que 
as Cartas até certa altura, 

pelo 

menos, até 

quase 

ao fim, foram escritas como

deviam 
ser 

— 

com Cunha Meneses 

presente."8

Outro 

grupo 

mais numeroso, do 

qual 

fazem 

parte 

Tito Lívio de Castro,

Aberto 
Faria, Afonso Arinos e Afonso Pena 

Júnior, 

acredita 

que 

Gonzaga só

redigiu 
sua sátira após a saída de Cunha Meneses do 

governo 

da capitania e havia

terminado 
de escrevê-la antes de 23 de maio de 1789, 

quando 

foi 

preso por 

ordem

do visconde 
de Barbacena. A respeito dessa matéria Afonso Arinos é textual:

As Cartas foram todas escritas depois da 

partida 

do 

governador 

Cunha Meneses,

isto 
é, depois de 

julho 

de 1788."9

Rodrigues Lapa e Afonso Arinos discordam também de alguns aspectos da

tópica 
caracterizadora da imagística 

poética gonzaguiana. 
Exemplifiquemos: um

particularismo do estilo de Gonzaga, denotador do seu tão comentado

sensualismo, 
é o uso sistemático do consistente substantivo beiços, 

palavra 
de

6- PEREIRA, 
Paulo Roberto. 

"Cartas 

chilenas: impasses da Ilustração na colônia". In PROENÇA FILHO,

Domício 

(Org.). 
A 

poesia 
dos inconfidentes. Rio de 

Janeiro, 
Nova Aguilar, 1996, 

p. 
769-786.

LAPA, M. Rodrigues. As cartas chilenas: um 
problema 

histórico e 
filológico. 

Rio de 
Janeiro, 

MEC/INL, 1958.

P- 
115-116.

8- Idem, 

p. 
137.

9" FRANCO, 
Afonso Arinos de Melo. Edição. Critilo. Cartas chilenas. Rio de 

Janeiro, 
Imprensa Nacional,

1940, 

p. 
14.
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origem obscura como ensina Antenor Nascentes,10 em vez do alatinado vocábulo

lábios. Por 

que 

o cantor de Marília em vez de escolher um termo mais delicado,

optou 

pela 

forma mais carnal ao descrever um detalhe físico de tanto realce na

composição do 

perfil 

feminino? As interpretações 

para 

detectar a opção estilística

do 

poeta 

feitas, respectivamente, 

por 

Afonso Arinos e Rodrigues Lapa, são

reveladoras da riqueza vocabular e do traço estilístico 

que 

marcam a obra

gonzaguiana, 

mas também indiciadoras de incômoda lembrança colonial não apa-

gada 

de todo. O surpreendente, como veremos mais adiante, é 

que, 

embora

Afonso Arinos e Rodrigues Lapa tenham criticado Gonzaga 

pelo 

emprego de beiços

devido ao forte sensualismo 

que 

o vocábulo conota, não chegaram a 

perceber que

Machado de Assis, 

que 

levara a língua 

portuguesa 

em 

prosa 

a atingir sua

moderna 

perfeição 

classicizante, empregou também o 

poderoso 

sentido lascivo

que 

o vocábulo beiços 

possui 

em vez do esmaecido lábios. Em Dom Casmurro,

capítulo XXXIV, sintomaticamente intitulado 

"Sou 

homem!", a 

personagem

Bentinho, 

quando 

começa a descobrir as 

primeiras 

sensações do amor, confessa

no seu sensualismo reprimido: 

"Outra 

vez senti os beiços de Capitu."11

O emprego do vocábulo beiços em lugar de lábios 

perpassa 

toda a obra de

Gonzaga. Tanto em Marília de Dirceu 

quanto 

nas Cartas chilenas encontram-se

numerosos exemplos do emprego reiterado dessa 

palavra, 

refletindo velada

ambientação erótica 

que 

este 

poeta, 

dominado 

por 

expressivo sentido do concreto,

sabia empregar sem ceder à tentação de descambar 

pela 

fímbria do 

pornográfico.

Muito 

pelo 

contrário, Gonzaga, nas seis vezes em 

que 

utiliza o vocábulo beiços 

por

lábios, em Marília, o emprega sempre com um valor extremamente expressivo,

deixando, 

porém, que 

o leitor desvende o significado maior, subentendido no

texto, como nesta 

passagem: 

"Pendente 

de teus beiços 

graciosos,/ambrosias

chupam, chupam mil feitiços/nunca fartos amores."12

Mais de um ensaísta 

já 

ressaltou o sentido 

pictórico 

e visual da obra

gonzaguiana.13 

Não se 

pode 

negar essa reiteração do mundo natural na obra do

poeta, que 

se formara na Universidade de Coimbra sob o domínio do

pombalismo 

ilustrado, em 

plena 

adesão aos 

postulados 

racionais da felicidade

terrena, embora anterior à reforma de modernização 

pela qual passará 

o ensino

coimbrão. Em Gonzaga, o olhar constrói o universo 

que 

lhe abrange os sentidos,

10- NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico resumido. Prefácio de Celso Ferreira da Cunha. Rio de

Janeiro, 
Instituto Nacional do Livro/MEC, 1966, 

p. 
94.

11- ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Texto estabelecido 
pela 

Comissão Machado de Assis. Rio de

Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1975, 

p. 
118.

12- GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu e mais 
poesias. 

Edição de M. Rodrigues Lapa.. Lisboa, Sá

da Costa, 1937, 
p. 

22.

13- CRISTÓVÃO, Fernando. Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga ou a 
poesia 

como imitação e 
pintura.

Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1981.
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como no seguinte trecho: 

"Vejo 

a sua cor de rosa,/vejo o seu olhar divino,/vejo

os seus 

purpúreos 
beiços,/vejo o 

peito 

cristalino.'"4 E como se fosse uma idéia fixa

a descrição 
visual no emprego do vocábulo beiços, em 

que 

o 

poeta, 

é bom insistir,

deixa 
ao leitor a conclusão última: 

"Para 

pintares, 

Glauceste,/os seus beiços

graciosos,/entre 
as flores tens o cravo,/entre as 

pedras 

a 

granada,/e para 

os olhos

formosos/a 
estrela da madrugada.'"5 A descrição do rosto feminino é uma

constante 
na obra 

gonzaguiana. 

O atributo 

que 

o 

poeta 

mais 

privilegia 

é, como

assinalamos, 
a boca, em especial os beiços. Diz ele: 

"Na 

breve boca/vejo

enlaçadas/as 
finas 

per'las/com 

as 

granadas; 

a 

par 

dos beiços,/rubis da índia/tem

preço 
vil.'"6 O 

próprio professor 

Lapa, na sua 

primeira 

edição de Marília de Dirceu,

já 
notara 

"o 

que 

havia de sensual" no emprego da variante beiço 

por 

lábios 

quando

examinara 
a estrofe a seguir: 

"Lisas 

faces cor de rosa,/brancos dentes, olhos

belos,/lindos 
beiços encarnados,/pescoço e 

peitos 

nevados,/negros e finos

cabelos.'"7

Nas Cartas chilenas, acompanhando as observações de Afonso Arinos e

Rodrigues 
Lapa, sentimos 

que 

as análises resultam 

por 

interagirem o objeto

artístico 
com o fato 

político. 

Vejamos mais um exemplo colhido nos versos dessa

sátira 
colonial, em 

que 

a expressão 

"grossos 

beiços" motivou entendimento tão

divergente: 

"São 

pérolas 

mimosas os seus dentes,/As 

gengivas 

rubis, e os 

grossos

beiços/Estão 
cobertos dos cheirosos cravos."18

Diz Afonso Arinos: 

"Grossos 

beiços, em se tratando da descrição de uma

moça, 
é uma expressão inesperada, lúbrica, 

quase 

brutal. Mostra a sensualidade

materialista 
de um solteirão maduro, mas ainda viril.'"9 Pode-se considerar esta

uma 
leitura 

perfeita, 

de 

que 

é 

quase 

impossível discordar. Adiante no seu texto,

porém, 
o crítico mineiro desvia o foco da 

palavra que 

embeleza e realça os

atributos 
físicos da mulher, ressaltando uma concepção de valor estético 

que 

tem

mais a ver com o imaginário colonial do 

que 

com a verdade artística. Afirma ele:

"Cláudio 

e Alvarenga, cheios de brasileira doçura, nunca empregariam esta

expressão, 

que podemos 

considerar lusitana, 

pela 

sua rude vivacidade."20

14- GONZAGA, 
Tomás Antônio. Marília de Dirceu e mais 

poesias. 
Edição de M. Rodrigues Lapa. Lisboa, Sá

da Costa, 1937, 

p. 
41.

15- Idem, 

p. 
77.

16- Idem, 

p. 
132.

17- Idem, 

p. 
164.

18- GONZAGA, 
Tomás Antônio. Obras completas. Edição crítica de M. Rodrigues Lapa. Rio de 

Janeiro,

Instituto 
Nacional do Livro, 1957, vol. I, 

p. 
301.

19- FRANCO, 
Afonso Arinos de Melo. Cartas chilenas, Rio de 

Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1940, 

p. 
101.

20- Idem, ibidem.
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Rodrigues Lapa tece o seguinte comentário: 

"Grossos 

beiços. Neste

pormenor 

de sensualidade 

quase 

brutal se acusa a mão de Gonzaga, 

para quem

as mulheres tinham beiços e não 

propriamente 

lábios."'" Tal leitura se 

pode

considerar excelente, 

pois, 

como a 

primeira 

de Afonso Arinos, se ateve

exclusivamente a analisar a opção estilística do vocábulo selecionado 

pelo poeta.

Contudo, ao 

publicar 

o estudo 

que 

consideramos definitivo sobre a autoria da

famosa sátira 

— 

As cartas chilenas. Um 

problema 

histórico e 

Jilológico 

—, 

o crítico 

português

retomou a 

questão 

do emprego de beiços 

por 

lábios, desviando-se do seu tão

característico 

processo 

de colocar a verdade extraída do texto acima de 

qualquer

particularismo 

nacional. Essa leitura 

posterior, 

bem como a segunda de Afonso

Arinos 

pecam 

também 

por 

desviar-se da análise exclusiva do realce estilístico do

vocábulo 

para pôr 

em 

questão 

uma não resolvida herança atávica entre as

relações colonizador-colonizado. Assevera o mestre Rodrigues Lapa: 

"O 

certo é

que 

Gonzaga, familiarizado com as mulheres da Bahia, achou no termo beiços

muito mais força visual e sugestão voluptuosa do 

que 

no incolor, 

pretensioso 

e

alatinado lábios,"22

Reparemos com atenção: 

para 

Afonso Arinos, Gonzaga, ao empregar beiços

por 

lábios, demonstrava forte herança 

"lusitana, 

pela 

sua rude vivacidade". Forma

diferente de traduzir sua visão sobre os 

poetas 

nascidos na sua 

pátria que, 

segundo

o seu ufanismo tão explícito, eram 

"cheios 

de brasileira doçura", o 

que 

certamente

justificava 

o emprego, em seus versos, do suave sentido 

que 

o vocábulo lábios

possuía.

Na leitura de Rodrigues Lapa a expressão beiços é oposta à do crítico

brasileiro: 

para 

o filho de Anadia, Gonzaga utilizava beiços em vez de lábios 

por

influência do meio brasileiro 

- 

pois que 

o 

próprio poeta já 

confessara em seus

versos como a sua adolescência fora marcada 

pelos 

trópicos americanos 

—:

23

"Pintam 

que 

os mares sulco da Bahia,/onde 

passei 

a flor da minha idade." Esse

período 

do início da maturidade em 

que 

Gonzaga vivera no Brasil, certamente,

para 

o ensaísta lusitano, marcou o escritor definitivamente, devido ao fato de 

que,

em sua 

juventude, 

estivera 

"familiarizado 

com as mulheres da Bahia". Portanto,

para 

o 

professor 

Lapa, a sensualidade erótica 

que, 

desde o Brasil Colônia se

divulgava aos 

quatro 

ventos ser apanágio típico das mulheres baianas, teria

epidermicamente sido transmitido a Gonzaga. Daí a 

"sugestão 

voluptuosa" e o

langor feminino 

que 

marcariam 

para 

sempre a sua obra 

poética por 

valorizar esse

atributo físico 

que 

torna a mulher 

gonzaguiana 

mais feminina.

21- LAPA, M. Rodrigues. Edição. Obras completas de Tomás Antônio Gonzaga, I. Rio de 
Janeiro, 

Instituto

Nacional do Livro, 1957, 

p. 
301.

22- LAPA, M. Rodrigues. As cartas chilenas. Um 
problema 

histórico e 
Jilológico. 

Rio de 
Janeiro, 

Instituto Nacional

do Livro, 1958, 
p. 

55.

23- GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu e mais 
poesias. 

Edição de M. Rodrigues Lapa. Edição de

M. Rodrigues Lapa. Lisboa, Sá da Costa, 1937, 
p. 

145.
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A crítica contemporânea, ao acompanhar as interpretações literárias, com

importante 
fundo 

pessoal que 

marcou vigorosamente a formação desses dois

msignes 
mestres de Portugal e do Brasil, 

pode 

tirar hoje alguma ilação das visões

divergentes 
sobre um 

pormenor, 

analisado na obra de Gonzaga, uma vez 

que 

os

dois 
importantes 

conhecedores do setecentismo mineiro induzem o leitor

desavisado 
a cogitar 

que 

os 

poetas 

brasileiros e 

portugueses 

não deixariam de

empregar 
o suave e delicado significado de lábios 

pelo 

viril e erótico de beiços,

mormente, 
como ressaltou Rodrigues Lapa, se for na 

"escandalosa 

sugestão

sensual 
do adjetivo 

grossos".24 

Pode-se dizer, então, 

que 

nenhum estudioso está

isento 
de 

que 

os tabus de sua formação 

possam, 

sub-repticiamente, interferir na

exegese, 
mesmo 

que 

sejam ensaístas do 

porte 

de Afonso Arinos e de Rodrigues

Lapa, 
exímios conhecedores do sentido erótico 

que 

a 

poesia 

em língua 

portuguesa

poderia adquirir em determinados momentos de sua história, ao exaltar o corpo

feminino. 
O veto moral 

pelo 

emprego de um vocábulo de raiz 

popular, 

como

beiços, 
não deveria ser motivo 

que 

valesse a 

pena para 

divagações 

que quase

beiram 
a ressentimento 

patriótico. 

Talvez com outra leitura sem tanto

nacionalismo, 
oriundo do clima da 

guerra 

fria 

que 

deixou 

profundas 

marcas em

intelectuais 

empenhados 

politicamente 

como Rodrigues Lapa e Afonso Arinos,

poder-se-ia interpretar o sentido de beiços em outra direção, valorizando uma

Marília 

gonzaguiana que 

começa a desvelar-se aos olhos do leitor sublimada em

Afrodite, 
e um Gonzaga transfigurado, 

pelo 

desejo carnal, num Eros tropicalizado.

Paulo Roberto Pereira é doutor em Letras 

pela

UFRJ, 

professor 

de Literatura Brasileira na

UFF, autor da tese 

"O 

século XVIII no Brasil:

o intelectual e a cultura 

(1768-1799)" 

e

curador da exposição 500 Anos de Brasil na

Biblioteca Nacional

24- LAPA, M. Rodrigues, 1958, 
p. 

56.
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A 

propósito 

dos aniversários

de Drummond e da Semana de 22:

da interação entre texto e ilustração

na criação de livros de arte

Pedro de Niemeyer Cesarino

Deixemos acaso 
que 

a 
poesia 

vibre aberta, e ela

excitará nosso amor ou dobrará nosso 

joelho... 

Deixemos

que 
a 

gravura 
e o desenho corram abertos nas mãos e

nos olhos todos, e eles armarão nosso braço,

dirigirão nossa vontade, 

farão 
com 

que partamos.

(Mário 
de Andrade)'

Numa carta do dia 29 de dezembro de 1924, Mário de Andrade dizia ser, 

"não

mais modernista, mas sim moderno"2 como seu amigo Manuel Bandeira, Parecia

refletir sobre o amadurecimento da Semana de 22 na segunda 

geração

modernista, encabeçada 

pelo próprio 

Bandeira, mas também 

por 

Drummond,

Murilo Mendes e 

Jorge 

de Lima. Parecia diagnosticar a 

passagem 

de uma

expressão estética de vanguarda 

para 

uma 

poética 

consolidada3 nessas 

quatro

vozes 

que, 

cada uma à sua maneira, vêm desde então traçando caminhos férteis

para 

a literatura brasileira contemporânea. Era todo o contexto cultural 

que

acompanhava as mudanças nos rumos literários: a criação do Instituto Nacional

do Livro se dava no mesmo instante da estruturação do mercado editorial

brasileiro a 

partir 

da década de 30, centrado em editoras 

profissionais 

como a 

José

Olympio, a Companhia Editora Nacional e a 

gaúcha 

Globo, 

que 

vinham ocupar

o espaço das antigas edições de autor, impressas 

por 

conta 

própria4 

em 

gráficas

como a Typographia do 

Jornal 

do Commercio, 

que 

circulavam 

pelos 

meios

restritos das intelligentsias antropofágicas.

1- ANDRADE, M. de, in Lasar Segall. Mangue, 
p. 

9.

2- ANDRADE, M. de, citado 
por 

Schwartz, 2001, 
p. 

149.

3- SCHWARTZ, 2001, 
p. 

149.

4- Cf, BANDEIRA, Manuel, 1996, 
p. 

74, 75.
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Mas se havia uma marca comum às duas 

gerações 

modernistas 

— 

e é essa

marca 

que 

nos interessa aqui, como se verá adiante esta era a existência de

uma intensa comunicação entre a literatura e as artes, articulados 
que 

estavam no

projeto 
de reflexão sobre a identidade brasileira, sobre uma estética e um

pensamento 
que 

dessem conta das faces eclipsadas do Brasil e da 

própria

subjeti\idade 
humana3 

que, 

na esteira das vanguardas européias, se espelhava no

primitivismo 
como via de acesso ao inconsciente:

"As 

vanguardas do início deste século fizeram do 
primitivismo 

um conceito 
polêmico.

Usaram-no, via de regra, no sentido de traduzir o máximo afastamento da arte nova

em relação às tradições e convenções do 
passado. 

Representou 
por 

isso a tendência 
para

buscar os elementos originários da arte nos sentimentos ou na descarga de emoções,

condicionados a necessidades de caráter instintivo ou na franqueza de visão, na

simplicidade formal, como fonte de 

possibilidades 

à expressão 
plástica pura, que 

os

cubistas foram encontrar tanto na arte africana 
quanto 

no douanier Rousseau.

A investigação sobre as expressões culturais recônditas do 

país,

acompanhada 
da velha dicotomia ocidental entre natureza e cultura, dizia

desvelar 
as expressões regionais do 

povo 

e da negritude, tendo em vista a reflexão

sobre 
a tensão entre o local e o cosmopolita 

para 

a construção de uma teoria

social7 
da cultura brasileira. Ainda 

que 

dividida em sua vertente ufanista, 

que 

fazia

da herança indígena o substrato do espírito nacional8 e em sua vertente

antropofágica 

que, 

no 

pensamento 

oswaldiano, reúne o horizonte futurista do

frenesi 
moderno ao legado 

primitivista, 

é 

para 

a tensão entre o homem natural e

seu 
contexto industrial 

que parece 

convergir o 

projeto 

modernista. 

' 

Do homem

cordial 
de Gilberto Freyre, Prado 

Jr. 

e Sérgio Buarque de Holanda ao herói sem

nenhum 
caráter de Mário de Andrade,10 reinava a tentativa de compreensão do

Brasil 
e do brasileiro autêntico, distantes todavia tanto da exotização 

que 

o olhar

europeu 
havia outorgado ao além-mar, 

quanto 

da mordaça 

jurista 

e 

gramática

que 
limitavam a intelectualidade brasileira anterior aos sarcasmos antropofágicos.11

A renovação da língua, a tentativa de conciliar a floresta à escola no 

projeto 

de

autonomização da cultura nacional, o esforço de incorporação da 

"realidade

natural 
e 

'neológica' 

da língua 

portuguesa 

falada no Brasil" à criação literária,

bem 
como a exaltação dos supostos 

"valores 

mágicos e alógicos da imaginação

primitiva12", 
eram componentes essenciais do modernismo, ao menos em sua

5- Cf, NUNES, 1990, 
p.26.

6- Idem, 

p.9.

7- Cf. 
idem, 

p.13.

8- Cf.,.idem, 

p.27.

9- Cf, idem, 

p.26.

10- Cf, 
SCHWARTZ, op. cit., 

p. 
148.

11- Cf., 
NUNES, op. cit., 

p.ll.

12- Idem, 

p.13.
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primeira 

fase. Não é de se espantar 

que 

tal interesse das intelligentsias 

pela 

idéia de

um Brasil recôndito, concomitante às intensas mudanças modernas, 

pareça 

ter, em

seus contrastes entre natureza e cultura, civilização e barbárie, 

permeado 

a obra

Mangue de Lasar Segall, sobre a 

qual 

um crítico escreveu as seguintes linhas:

"Nesse 

sentido, uma leitura mais atual nos 

permitiria 
afirmar 

que 
o olhar europeu de

Segall sempre identificou o negro brasileiro com o mundo da 

pobreza 
e da natureza; e,

tomando a 

perspectiva 
do clássico binômio civilização/barbárie, 

poderíamos 
interpretar

que 
tal identificação se inclina 

para 
a 

'barbárie'.'"3

Ora, as diretrizes 

que 

se encontravam envolvidas de modo implicito ou

explícito na 

produção 

modernista estavam, como vemos, distribuídas não apenas

pela 

literatura e sociologia, mas também 

pelas 

artes 

plásticas 

e, em muitos casos,

na colaboração entre os diversos 

gêneros 

tendo em vista uma criação cultural

integrada, como no clássico exemplo da dupla Tarsila do Amaral e Oswald de

Andrade. Vejamos como surgia, de início nas efervescentes décadas de 1920 e

1930, mas também depois em outros momentos, uma intensa colaboração entre

as diversas artes, no caso específico da conjugação entre artes visuais e literatura

na 

produção 

de certas obras consagradas daquele 

período.

*

A abordagem da articulação entre a ilustração e o texto nas obras de

Drummond, Bandeira, Murilo Mendes e 

Jorge 
de Lima nos levará 

para

caminhos distintos, tanto de uma 

possível 

historiografia da 

produção 

editorial e

artística no modernismo, 

quanto 

de uma 

gênese 

dos 

pressupostos 

intelectuais e

filosóficos de tais obras. Para tanto, trata-se de se concentrar em obras específicas

de 

quatro poetas principais 

da 

geração 

de 1930, nos 

quais 

surge em estado

privilegiado 

a colaboração entre o ilustrador e o escritor, tendo em vista a criação

do livro de arte, isto é, aquela obra 

que 

ultrapassa o horizonte da.

13- SCHWARTZ, op. cit., 
p.152 (a 

tradução é minha). Provavelmente uma constante 

que 
atravessa

diversos autores e artistas modernistas, o distanciamento 

quase 
etnográfico do intelectual 

que pretende

conhecer 

"o 

negro", o 

'índio", 

e outras 

"entidades 

folclóricas" brasileiras, 

pode 
ser encontrado em Manuel

Bandeira, sem deixar de lado, entretanto, a sua fina ironia inscrita nos 

próprios 
trejeitos da língua, 

quando

o 
poeta 

visitava, acompanhado de um certo sociólogo americano, uma casa de candomblé do Rio de

Janeiro. 
Ao observarem a mistura de ingredientes desagradáveis 

que 
o 

pai-de-santo 
trazia em um alguidar,

Bandeira relata a observação do sociólogo: Are 
you going 

to eat it? 
que, 

em bom 

português 
brasileiro, brinca

o 
poeta, poderia 

ser dito da seguinte forma: Seu mano, você vai comer essa 

porquera? (Bandeira 
in Bandeira &

Drummond, 1951.) Um bom exemplo dessa incursão culta ao universo dos terreiros 

pode 
ser encontrada em

uma reunião recente dos antigos escritos e ilustrações de Cecília Meireles sobre o samba e a macumba no

Rio de 
Janeiro, publicada 

em 1983 

pelo 
Instituto Nacional do Folclore, Funarte.
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reprodutibilidade 
e da mera divulgação, levando em conta a sua consolidação

como 
documento artístico e intelectual à 

parte 

da 

produção 

editorial de massa.

Mas a reflexão sobre tal espécie de obra nos levará inevitavelmente a uma

indagação 
- 

não de todo distante das 

preocupações 

antropofágicas 

- 

acerca do

próprio 
estatuto de tais livros de arte, bem como de uma breve reflexão sobre a

articulação 
entre o ilustrador e o escritor ao longo das efervescentes décadas de

1920 
e 1930. Em 

que 

medida a reprodutibilidade técnica 

- 

sobre a 

qual

dispomos 
de um clássico ensaio de Walter Benjamin 

- 

permite 

a compreensão do

livro 
enquanto livro de arte? Em 

que 

medida é 

pertinente 

o conceito

benjaminiano 
de 

"aura" 

para 

a compreensão de tal 

problema? 

E, 

por 

fim, de 

que

forma 
se distinguem tais livros daqueles destinados à circulação comercial corrente

- 

hoje, no caso do legado modernista, multiplicados em enormes edições 

que

refletem 

justamente 

sua apropriação enquanto referências clássicas e, na medida

em 

que 

clássicos, submetidos ao sistema de consumo 
que 

sua 

produção 

editorial

possibilita, 
ao lançá-los e vendê-los como 

principais 

nomes de nossa literatura?

Em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, de 1955, Benjamin

formulava 
novos conceitos na teoria da arte úteis, segundo ele, 

para 

a

"formulação 

de exigências revolucionárias na 

política 

artística".14 Entre estes

conceitos, 
encontra-se o consagrado conceito de aura, isto é,

"uma 

figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de

uma coisa distante, 
por 

mais 

perto que 

ela esteja. 

"Observar, 

em repouso, numa tarde

de verão uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um 
galho, que projeta 

sua

sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desses 
galhos".1'

Mas em 

que 

repousa tal noção, 

que parecia para 

Benjamin ser colocada

em xeque no advento histórico das técnicas de reprodução, tais como a litografia

e a fotografia? Benjamin dizia inexistir, na reprodução, o 

"aqui 

e agora" da obra

de arte:

"O 

aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela se enraíza

uma tradição 
que 

identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo aquele objeto,

sempre igual e idêntico a si mesmo. A esfera da autenticidade como um todo escapa à

reprodutibilidade técnica, e naturalmente não apenas à técnica.""'

14- BENJAMIN, 
1987, 

p. 

166.

15- Idem, 

p. 
170.

16- Idem, 

p. 

167 

- 

grifos 

no original.
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"Quintessência 

de tudo o 

que 

foi transmitido 

pela 

tradição'"7, a

autenticidade da obra de arte, seu valor único, sempre repousou, segundo

Benjamin, em um fundamento teológico. Ora, é 

justamente 

esse fundamento

teológico 

que 

se 

perde 

na era da reprodutibilidade: 

"... 

com a reprodutibilidade

técnica", escrevia o filósofo, 

"a 

obra de arte se emancipa, 

pela primeira 

vez na

história, de sua existência 

parasitária, 

destacando-se do ritual."18 A doutrina da

arte 

pela 

arte havia sentido a influência das técnicas de reprodução e, dessa forma,

formulou uma 

"teologia 

negativa da arte, sob a forma de uma arte 

pura, que 

não

rejeita apenas toda a função social, mas também 

qualquer 

determinação

objetiva."19 A função social da arte se transforma 

portanto: 

é a 

práxis política que

dará lugar agora à sua antiga fundamentação ritual. Com o dadaísmo, surgia a

destruição voluntária da aura de suas criações 

que 

visavam não ao recolhimento

lírico, mas ao escândalo, ao choque 

público.20 

Daí a exposição máxima de tal

fenômeno no cinema 

que, para 

Benjamin, era o responsável 

pela 

"liquidação 

do

valor tradicional do 

patrimônio 

da cultura",21 tendo em vista seu acesso ao 

grande

público 

- 

na direção oposta da 

pintura 

- 

e sua estreita vinculação com os

interesses nacionais 

que 

essa comunicação de massa trazia consigo. A

desproporção entre o valor de culto e o valor de exposição acompanha esse

processo: quanto 

mais se torna acessível aquilo 

que 

outrora se encontrava restrito

à esfera secreta do culto, menos sobrevive o sentimento mágico 

que 

rodeava a

obra de arte.22 A 

paulatina 

emancipação da técnica via nas antigas fotografias o

"último 

aceno da aura, na expressão fugaz de um rosto" das antigas fotos e seu

culto da saudade.23 Depois disso, diz Benjamin, a obra de arte associa-se à

perfectibilidade, 

como se vê na complexa 

produção 

dos filmes, 

que 

testemunharia

o desaparecimento da aura. Com o cinema, é todo o aparelho 

perceptivo que 

se

transforma, dada a velocidade e violência dos cortes 

- 

é todo o contexto do

recolhimento e do segredo do culto, enfim, 

que 

desaparece no auge da exposição

da obra de arte à técnica e às massas.

Mas se havia no Modernismo brasileiro um 

processo 

de reacomodação

cultural,24 e se em tal 

processo 

a reflexão sobre a experiência do universo da

máquina, da comunicação e informação de massa, da velocidade urbana e

industrial, da crise da criação artística, tendo em vista as técnicas de reprodução,

se viram acompanhadas da explosão impressionista e cubista dos racionais

17- Idem, 
p. 

168.

18- Idem, 
p. 

171.

19- Ibidem.

20- Cf., idem, 
p. 

191.

21- Idem, 
p. 

169

22- Cf, idem, 
p. 

72-3.

23- Idem, 
p. 

174.

24- Cf, Nunes, op.. cit., 
p. 

12.
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modelos 
aprendidos, deformados 

pela 

fragmentação do caos voluntário,23 nem 

por

isso 
a nova construção da 

poesia 

e da cultura 

— 

realizadas 

por 

exemplo em Oswald

de 
Andrade 

— 

deixaram de absorver o horizonte da técnica em suas influências e

exaltações 
futuristas.26 Exaltação essa 

que, 

diga-se de 

passagem, 

era 

para

Benjamin, 
no contexto de sua expressão européia, o sintoma de auto-alienação da

art 

pour 
1'art, na medida em 

que 

vivia 

"sua 

própria 

destruição como um 

prazer

estético 
de 

primeira 

ordem".27

Entretanto, a colaboração entre as artes visuais e escritas se dava 

justamente

no 
contexto 

dessa reprodutibilidade técnica 

que, para 

Benjamin, teria

desencadeado 
o 

processo 

de destruição da autenticidade da obra de arte e de sua

politização. Ainda 

que 

não caiba aqui discutir a 

pertinência 

e atualidade das

análises 
de Benjamin, nem desenvolver uma discussão especializada sobre seu

pensamento, cabe verificar entretanto em 

que 

medida as artes 

gráficas 

se

empenharam, 

em certas obras de nosso modernismo, na criação da obra de arte

que 
fosse 

permeável, 

não apenas às técnicas de reprodução 

que 

se encontravam à

disposição 
das artes visuais, mas também à sua adequação aos diversos moldes nos

quais 
elas se encontram, desde cartazes de exposições até capas de livros ou

mesmo, 
como veremos adiante, na criação conjunta dos livros de arte

propriamente ditos. Cabe verificar 

portanto 

se havia, em meio ao horizonte

vanguardista 
e ao surgimento da 

produção profissional 

de livros, alguma arte 

que

não 
fosse, como 

pretendia 

Benjamin, a mera denúncia 

pública, 

a exposição

escancarada 
às massas, tendo em vista a estetização da 

política 

e a destruição do

valor 
tradicional da cultura.28

As artes visuais marcaram 

presença 

na 

produção 

modernista desde seu

início. 
Vejamos brevemente alguns casos de intensa colaboração artística entre o

ílustrador 
e o escritor, em obras anteriores ao advento do 

grande 

mercado

editorial 
a 

partir 

da década de 1930. O 

primor 

artístico, fortemente marcado nesse

período 
pela 

ebulição modernista, 

pode 

ser verificado em edições antigas, como

as capas da edição de 1931 de Cobra Norato, de Raul Bopp, ilustrada 

por 

Flávio

de Carvalho, 
ou ainda na obra Legendes, croyances et talismanes des indiens de 1'Amazonie,

de Vicente do Rego Monteiro, ilustradas 

pelo próprio 

autor em 1923, de acordo

com 
o espírito 

primitivista que 

trespassava a época. A capa de O losango caqui, de

Mário 
de Andrade, havia sido criada em 1926 

por 

Di Cavalcanti 

que 

ilustraria

também 
o famoso catálogo da exposição da Semana de 22, o livro Martim Cererê,

de Cassiano Ricardo 

(1928), 

a História do Brasil, de Murilo Mendes e, mais tarde,

a revista 

Joaquim, 

de 1947. Em 1927, surgia A estrella de absyntho, de

Oswald 
de Andrade, com uma capa ilustrada 

por 

Victor Brecheret.

(Continua 
na 

página 

158)

25- Cf, 
ibidem.

26- Cf. 
idem, 

p. 
10.

27- Benjamin, 
op. cit., 

p. 
196.

28- Cf, 
ibidem.
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Primor artístico: Di Cavalcanti criou em 1926 a capa de 0 losango cáqui, de

Mário de Andrade 
(Arquivo 

RD)
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a

estrella 
de

absyntho

A estrella de absyntho, com capa de Victor Brecheret: artes visuais marcaram

presença 
desde o início do movimento modernista 

(Arquivo 
RL)
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OSWALD 
DE ANDRADE

Memórias 
Sentimentaes

de João Miramar

Ilustração em estilo naif 

para 

Memórias sentimentais de 
João 

Miramar compunha a

estética de Tarsila do Amaral 

(Arquivo 

RL)
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As famosas capas da revista Klaxon, de 1922, 
propunham 

um rompimento com

a sintaxe, em conformidade aos ideais modernistas 
(Arquivo 

RL)
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Modernista de 

primeira 

hora, Bandeira criou a inusitada composição da capa de

seu livro Libertinagem, lançado em 1930 

(Arquivo 
RL)
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Contrastes entre natureza e cultura, civilização e barbárie, 
permeiam 

a obra Mangue, de

Lasar Segall 
(Arquivo 

RL)
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MURILO MENDES

A POESIA EM 
PÂNICO

COOPERATIVA CILTUB.VL GUANABARA

Fotomontagem surrealista na capa de A 

poesia 
em 

pânico, 

de Murilo Mendes:

profissionalização 

no mercado editorial, a 

partir 
de 1930, não reduziu a 

qualidade

artística dos livros 

(Arquivo 

RL)
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"Vens, 

toda fria do diluvio, com dois 
peixes 

na mao." Ilustrafao de Portinari 

para

As metamorfoses, de Murilo Mendes 
(Arquivo 

RL)
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Lembrando uma 

pictografia, 

ilustrações de Poty 

para 

Primeiras estórias, de Guimarães Rosa, são

belo exemplo de conjugação entre dois 
gênios 

artísticos 

(Arquivo 

RL)
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Extrapolando as condições da comercialização editorial, ilustrações de Portinari 

para 

Dom

Quixote 
adquirem 

permanência 
como obras de arte 

(Arquivo 

RL)
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A capa de Memórias sentimentaes de 

João 

Miramar, 

publicada pelo 

mesmo autor em

1924, havia sido ilustrada no estilo naif 

que 

compunha a estética de Tarsila do

Amaral, cujas ilustrações aparecerão também em Pau-Brasil, do mesmo Oswald de

Andrade, 

publicado 

em 1925. As famosas capas dos números 1 e 2 da revista

Klaxon, de 1922, traziam um rompimento com a sintaxe 

que 

ressoava com a capa

da edição de 1930 do livro Libertinagem, de Manuel Bandeira, embora esta última,

criada 

pelo próprio 

autor, não teria tido 

qualquer 

"intenção 

de escola ou de

originalidade."29 Vale lembrar também da atividade de ilustradores como Penna,

Santa Rosa e Belmonte, 

que 

nesse 

período 

fizeram as capas de livros de 

Jorge

Amado, 

José 

Lins do Rêgo, Graciliano Ramos e Gassiano Ricardo.

A 

partir 

da década de 30, surgem edições como A 

poesia 

em 

pânico, 

de

Murilo Mendes 

(1936), 
com uma fotomontagem surrealista conjunta com 

Jorge 

de

Lima. De Murilo, vale lembrar também a 

primorosa 
edição de 

Janela 

do caos,

editada em 1949 e ilustrada 

por 

Francis Picabia, assim como a clássica edição de

As metamorfoses de 1938, ilustrada 

por 

Portinari, sobre a 

qual 

nos deteremos mais

adiante. Se é verdade 

que, 

nos anos 30, o Brasil se 

provia 

aos 

poucos 

de um

mercado editorial 

profissional, 
nem 

por 

isso as edições de literatura 

que 

se

encontravam envolvidas em tal mercado 

perderam qualidade 

artística. Um

clássico exemplo é a coleção Sagarana, editada até 

pouco 
tempo atrás 

pela José

Oympio Editora, 

que 

teve nos livros de Guimarães Rosa ilustrados 

por 

Poty um

belo exemplo de conjugação entre dois 

gênios 

artísticos. As antigas edições das

Primeiras estórias traziam no índice ilustrações de Poty 

que 

mais se assemelhavam a

uma 

pictografia, 

na 

qual 

se reproduzia e apresentava, como 

que 

em equações

fantásticas, a trama não menos mágica dos contos. A antiga capa de Grande sertão:

veredas distribuía o imaginário 

perturbado 
de Riobaldo em figuras e criaturas

protéicas, 

homens-mulheres, aparições do demo, cangaceiros e cobras, todas

expressões das figuras do sertão 

que, 

aliás, se encontrava mapeado, como 

que 

em

eco às misteriosas cartografias 

que pululam 
no texto, na ilustração 

que preenche

as orelhas de uma certa edição do livro.

29- Escrevia Manuel Bandeira, a 
propósito 

da capa de Libertinagem: Em 1930 

publiquei 
a minha 

quarta 
coleção

de 
poemas: 

Libertinagem. Edição de 500 exemplares, impressa em São Paulo, Pongetti & Cia. mas custeada 
por 

mim.

Para de certo modo disfarçar o 

que pudesse parecer 
cínico no título, compus a capa seccionando a 

palavra 
em três linhas.

Naturalmente houve muita 
gente que 

visse nisso intenção de escola ou de originalidade, senão mesmo de escândalo. Ora, eu 
fui

sempre tímido e 
jamais fiz qualquer 

coisa com o 
propósito 

de chamar atenção. A capa de Libertinagem 

foi 
de invenção

minha, como 
já 

haviam sido as de Cinza das horas e Carnaval. 
(BANDEIRA, 

1996 

[1958], p.74-75) 
Este

trecho nos deixa entrever, não apenas uma certa humildade do autor 

- 

de cujo 
papel 

em 
polêmicas 

bem

se conhece 

pela 
história de seu 

poema 

"Os 

sapos" 

-, 

mas também certos aspectos da 
produção 

editorial do

primeiro período 
modernista: edições de autor autofinanciadas, impressas 

por 
conta 

própria 
em 

gráficas,

em tiragens 
pequenas, 

em 

produções 
concebidas 

pelo próprio 
autor.
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Casos como estes mencionados anteriormente 

poderiam 

ser interpretados à

luz 
do heterodoxo 

ideário modernista 

- 

sua influência das vanguardas, filosofias,

artes 
e literaturas 

européias, seus dogmas nacionalistas, seu engajamento, entre

outras 
diretrizes 

passíveis 

de ser deslindadas via uma análise das imagens. Mas é

quando se examina um certo 

grupo 

de obras criadas 

quase que 

à 

parte 

do

contexto 
de ebulição das décadas de 1920 e 1930 

que 

a 

questão 

se refina: obras

como 
o Dom 

Quixote, 
de Cervantes, ilustrada 

por 

Portinari e 

poetizada por

Drummond, 

ou ainda do mesmo Drummond uma edição especial intitulada Amor,

sinal 
estranho, 

com ilustrações de Enrico Bianco, e mais duas edições raras, uma de

As 
metamorfoses, 

de Murilo Mendes, ilustrada 

por 

Portinari, outra das Aparições, de

Jorge de Lima, ilustrada 

por Jorge 

Sued, 

parecem 

afastar-se do mero diagnóstico

de 

pressupostos 
escolares infiltrados na 

produção 

artística.

Embora restritas a edições de luxo, com tiragens reduzidas 

que 

se

encontram 

confinadas em bibliotecas e coleções 

particulares, 

tais obras, a despeito

de 
seu destino elitizado, 

parecem 

extrapolar as condições em muitos momentos

adversos 
da reprodutibilidade e da comercialização editorial, tendo em vista sua

permanência como obras de arte. É um 

paradoxo 

o fato de ser a 

própria 

lógica

da restrição 
a mesma 

que 

acaba 

por possibilitar 

a criação de tais livros, em meio

ao 
maremoto 

comercial: 

processo 

de 

produção 

notavelmente distinto, todavia,

daquele 
outrora realizado 

por 

William Blake 

que, 

em suas iluminuras, conciliava

em 
si mesmo não apenas o 

gênio 

literário ao 

gênio 

artístico, mas, digamos, a

própria figura do editor e do 

produtor 

de seus livros, confeccionados à mão um

a um 
com minúcia de ourivesaria. Mas não nos encontramos também tão

distantes 
de tal ideal, 

pois, 

mesmo em meio ao confmamento dos tesouros, os

tesouros 
são criados de modo a nos fornecer testemunhos de virtuose na

cooperação 
entre criações artísticas 

que 

são encontradas, não apenas no

modernismo 
e em seus representantes, mas também em outros momentos da

literatura 
brasileira contemporânea.

Embora seja exceção às outras 
.obras 

que 

examinaremos adiante, 

por 

ter

sido 
editada especificamente em meio ao contexto histórico de 

produção

modernista, 
As metamorfoses, de Murilo Mendes, são um bom exemplo de

conjugação 
entre texto e ilustração. As ilustrações de Portinari desenvolvem o

texto 
e como 

que 

o ampliam. Em um verso, o 

poeta 

escreve:

''Vens, 

toda fria do dilúvio, com dois 

peixes 
na mão.

Es 

grande 
e flexível, na madrugada acesa 

pelos 
arcos voltaicos.

Tua 

posteridade 
danou-se e foi expulsa dos templos serenos

Onde atualmente só se ouvem castigos de 

guerra 
e 

pregações 
do inferno ..."30

( p. 

16 de As metamorfoses 

- 

acervo FBN)

30- 
MENDES, Murilo, As metamorfoses, 

p. 
32.
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O eco dos versos nas imagens 

pode 

ser ouvido também nas seguintes

linhas do 

poema 

"Cavalos":

É a 

grande 

campina deserta 

passam 
os cavalos a 

galope.

Aonde vão eles? Vão buscar a cabeça do Delfim 

que 

rola nas escadarias.

Os cavalos nervosos sacodem no ar as longas crinas azuis.

Um segura nos dentes a branca atriz morta 

que 

retirou das águas,

Outros levam mensagens do vento aos exploradores desaparecidos,

Outros carregam trigo 
para 

as 

populações 

abandonadas 

pelos 
chefes...3I

(p. 
64 de As metamorfoses 

- 

acervo FBN)

Como 

que 

em devaneio enevoado, as figuras do 

poema 

surgem nas

imagens, concretizando aquilo 

que 

Mário de Andrade havia escrito sobre a

relação entre a 

poesia 

e o desenho, na abertura à obra Mangue, de Lasar Segall:

"...porque 

se o fim 

precípuo 

da 

plástica 

é se aninhar em nosso corpo, como força

de beleza sensorial, o desenho se 

prolonga 

em nosso espírito. Deriva disso o

caráter talvez mais necessário dele, o de ser um fato aberto como a 

poesia."32

Dessa íntima relação entre o desenho e a 

poesia, 

desse 

"limite 

interior do

desenho", de sua 

"liberdade 

lírica"33 e do universo do texto 

poético, 

encontramos

um exercício magistral na obra conjunta de Portinari e Drummond, Dom 

Quixote,

impressa em 1972 

para 

a comemoração do 70° aniversário do 

poeta. 

Se em

devaneios se constrói a trama das imagens em As metamorfoses, é na obra 

que 

tem

a 

própria 

miragem como essência 

que 

a simbiose do escritor e do ilustrador

encontra solo fértil, oferecendo à imaginação um banquete completo. Drummond

escreve:

Indaga a este macaco teu 
passado

e ele dirá o certo e o imaginado. .

O 

que 
te aconteceu na estranha lura

jamais 

vista de humana criatura.

Foi delírio ou concreta realidade,

visão inédita ou só 
pela 

metade?

Como aferir, em cada ser, a 
parte

que 

tem raiz nessa insondáoel arte

(de 
Deus ou do Tinhoso) 

que 

transforma

o banal em sublime, o sonho em norma?

31- Idem, 
p. 

64.

32- Mário de Andrade, in SEGALL, Lasar, Mangue, 

p. 
5.

33- Idem, 
p. 

5.
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Tudo isto e muito mais, 
por 

uma 
pataca

Saberás, consultando este macaco. 

31

(p.59 
de Dom 

Quixote 

- 

acervo FBN)

Umas às outras, as imagens em suas distintas esferas se entretêm a 

ponto

de tornarem as esferas não tão distintas assim: 

"em 

delírio ou em concreta

realidade" 
é como se aos 

poucos 

o livro se dissolvesse de seu suporte 

para 

se

amalgamar 
na experiência da imaginação. Matsuo Bashô dizia 

que 

o haikai deixa

de existir no instante em 

que 

é escrito. Talvez fosse 

possível 

dizer 

que 

o haikai

existe apenas como experiência de imaginação 

- 

no espírito daquele 

que 

o

compõe 
ou daquele 

que, 

ao lê-lo, o faz despertar de seu sono de tinta e 

papel,

para 
que 

ascenda novamente ao estado vivo da experiência 
poética. 

Parecem

assim fazer das \icissitudes do registro material ou mesmo, onde é o caso, de sua

reprodutibilidade, 

parafraseando 

Wittgenstein, como 
que 

escadas 
que 

serão depois

jogadas 
fora. O escritor e o ilustrador, 

qual 

Sancho Pança e Dom 

Quixote, 

se

combinam a tecer miragens, como no 

poema 

''Disquisição 

da insônia 
, 

de

Drummond:

Que 
é loucura: ser ccwaleiro andante

ou segui-lo, como escudeiro?

De nós dois, 
quem 

o louco verdadeiro?

0 

que, 

acordado, sonha doidamente ?

O 

que, 

mesmo vendado, vê o real e segue o sonho

De um doido 
pelas 

bruxas embruxado?

Eis-me, talvez, o único maluco,

E me sabendo tal, sem 
grão 

de siso,

Sou 

- 

que 

doidera 

- 

um louco de 
juízo?*

(p.49 

de Dom 
Quixote 

— 

acervo FBN)

O cavaleiro e seu escudeiro, ilustrador e escritor, dupla fiel a criar moinhos

imaginários, aparecem novamente em conflito criativo em uma antologia de

poemas 
de Drummond, em cujas ilustrações se vislumbra o atrito criativo das

imagens escritas e litografadas, 
prolongando 

o 

poema 

" 

Entre o ser e as coisas :

Onda e amor, onde amor, ando indagando

ao largo vento e à rocha imperativa

e a tudo me arremesso, nesse 
quando

amanhece 
frescor 

de coisa viva.

34- ANDRADE, C.D de., Dom 
Quixote, p. 

59.

35- Idem, 

p. 

49.
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As almas, não, as almas vão 
pairando,

e, esquecendo a lição 

que já 
se esquiva,

tomam amor humor, e vago e brando

o 

que 

é de natureza corrosiva.

N'àgua e na 
pedra 

amor deixa 

gravados

seus hieróglifos e mensagens, suas

verdades mais secretas e mais nuas.

E nem os elementos encantados

sabem do amor 
que 

os 

punge 
e 

que 
é, 

pungindo,

uma 
fogueira 

a arder no dia 
findo.1''

( 

ilustr. 

que 

acompanha a 

p.28 

de Amor, sinal estranho 

- 

acervo FBN)

Mas é lá onde a estética visionária 

predomina, 

como em As metamorfoses ou

no Dom 

Quixote, que 

a dialética entre texto e imagem 

"nos 

fazem 

partir", 

como

dizia Mário de Andrade na epígrafe 

que 

abre este texto, 

para 

os recintos

protéicos 

da imaginação. A edição especial de As aparições, de 

Jorge 

de Lima,

ilustrada 

por Jorge 

Sued, é um bom exemplo disso, como 

podemos 

ver 

pelas

seguintes 

passagens 

e suas reverberações na água-forte:

Vi-me a 
girar 

em torno à 
própria 

ilha

(ó 
coréia medonha e derradeira!)

dentro da confusão 
prodigiosa,

no 
pólen 

estelar de estranha rosa,

a sofrer tanto em mim o mesmo 
giro,

a vertigem tremenda sempre acesa,

a agonia a rondar-me 
procelosa,

(eu 
culpado da vida vitoriosa),

que 
a coréia 

girando pelejada

com mil arcos de lume, mensageiros,

com milícias bailando, com cavalos

de 
fogo 

circunsoantes, com essa roda

danada e deliciosa, era tão viva,

e tão extraordinária, 

que 

eu nasci

(p.75 
de As aparições 

- 

acervo FBN)

E como se renascêssemos todos nessa 

'confusão 

prodigiosa', 

na vertigem

desse carrossel de imagens, cuja evocação encontramos nestes consagrados versos

das Aparições:

36- ANDRADE, CD. de, Amor, sinal estranho, 
p. 

28.

37- LIMA, 
Jorge 

de, As aparições, 
p. 

74.



Vinde ó alma das coisas, evidências,

cinzas, certezas, ventos, noites, dias,

rosas eternas, 

pedras 

resignadas,

que 
eu vos recebo à 

porta 

de meu limbo.

Vinde esquecidos seres e 
presenças

e coisas 

que 

eu não sei de tão doimidas.

Graças numes eternos: vai-se a tarde

E as corujas esvoaçam nas estradas..™

(p.14 
de As aparições 

- 

acervo BN)

Mas não é apenas na 

produção 

de 

poetas 

como 

Jorge 

de Lima, Murilo

Mendes 
e Drummond 

que 

encontramos as afinidades entre duas criações

artísticas 

que 

se voltam 

para 

a composição desses livros de arte. Também em um

clássico 
da 

poesia 

marginal dos anos 60 a harmonia entre as artes, ainda 

que

perturbada 
pelo 

desejado caos, 

podia 

ser encontrada na confluência do olhar

fotográfico 
de Wesley Duke Lee com a imagética surreal de Roberto Piva, 

que

compunham 
o livro Paranóia e sua celebração dos mestres e amigos modernistas

alargadores 
de horizontes:

Foi no dia 31 de dezembro de 1961 

que 

te compreendi 
Jorge 

de Lima

enquanto eu caminhava 
pelas praças 

agitadas 
pela 

melancolia 
presente

na minha memória devorada 
pelo 

azul

eu soube decifrar os teus 
jogos 

noturnos

indisfarçcwel entre as 
jlores

uníssonos em tua cabeça de 

prata 

e 
plantas 

ampliadas

como teus olhos crescem na 

paisagem Jorge 

de Lima e como tua boca

palpita 

nos bulevares oxidados 
pela 

névoa

uma constelação de cinza esboroa-se na contemplação inconsútil

de tua túnica

e um milhão de vagalumes trazendo estranhas tatuagens no ventre

se despedaçam contra os ninhos da Eternidade

é neste momento de 

fermento 

e agonia 
que 

te invoco 
grande 

alucinado

querido 

e estranho 
professor 

do Caos sabendo 
que 

teu nome deve

estar como um talismã nos lábios de todos os meninos 

''1

Exemplos de extrema fertilidade artística como os 

que 

examinamos aqui

podem 
auxiliar na avaliação do 

que, 

desde a efervescência modernista, se tem

produzido 
de melhor nas letras e artes brasileiras 

- 

exemplos 

que 

indicam

38- Idem, 

p. 

15.

39- PIVA, Roberto, Paranóia, 
p. 

85.
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também as limitações de análises em demasia 

pessimistas 

da equação entre as artes

e suas formas de reprodução, transformação e execução nos moldes 

gráficos 

e

editoriais 

que, 

desde o início do século XX, vem revolucionando a concepção dos

livros e das artes visuais. Embora a era do outdoor e da informação digital sufoque

cada vez mais o interesse 

pelo 

livro, e sobretudo 

pelo 

livro 

que 

se digere

lentamente na apreciação do diálogo entre as artes, nem 

por 

isso se deve deixar

de esperar 

que 

a cooperação criativa, exatamente a 

partir 

da crescente 

gama 

de

recursos técnicos cada vez mais disponíveis ao artista, 

produza 

novas obras dignas

de surpreendentes contemplações.

Pedro de Niemeyer Cesarino é 

graduado

em Filosofia 

pela 

USP, mestrando em

Antropologia Social 

pelo 

Museu Nacional,

editor da revista Azougue e 

poeta, 

autor de

Oceanos.
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Henryk Sienkiewicz, autor de 
Quo 

vadis?, foi agraciado com o Prêmio Nobel em 1905 

(Foto

Arquivo RL)
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O resgate de Henryk Sienkiewicz

Tomasz 
Barcinski

Poucos leitores brasileiros tiveram o 

prazer 

de ler os livros de Henryk

Sienkiewicz, 
além do 

Quo 
vadis?, 

pelo qual 

recebeu o Prêmio Nobel de Literatura,

em 1905. No entanto, esta não é a maior obra deste escritor 

polonês, 

nem mesmo

a mais 

popular 

em seu 

país 

e nos demais 

países 

eslavos. Este mérito cabe à Trilogia,

publicada 
inicialmente em folhetim, em 1883.

Cada 

parte 

da Trilogia narra as aventuras de um elenco de 

personagens 

das

guerras que 

a Polônia travou no século XVII: contra os cossacos da Ucrânia

(A ferro 
e 

fogo); 

contra a invasão sueca 

(O 

dilúvio); e contra os turcos, 

quando 

as

tropas 

polonesas, 

sob o comando do rei 

Jan 

Sobieski, salvaram a Europa da

ameaça 
otomana 

(Pan 

Wolodyjowski).

Henryk Sienkiewicz nasceu em 1846, estudou direito, medicina e,

sobretudo, literatura, mas não chegou a concluir nenhum dos cursos 

por 

falta de

recursos financeiros. Iniciou a sua carreira 

jornalística 

escrevendo 

para 

a imprensa

positivista, 
muito em voga na Polônia na segunda metade do século XIX.

O 

positivismo polonês 

- 

tão caro aos brasileiros na mesma época 

—,

embora fundamentado na filosofia 

positivista 

de Auguste Comte, era mais ligado

aos utilitaristas ingleses, 

principalmente 

Herbert Spencer e 

John 

Stuart Mill.

Também foi influenciado 

pela 

teoria de evolução de Charles Darwin. Os

positivistas poloneses 

acreditavam 

que, 

se a natureza evolui 

progressivamente, 

o

mesmo 

princípio poderia 

ser aplicado à sociedade e, 

por 

conseqüência, a

sociedade evoluiria naturalmente, sem 

precisar passar por 

revoluções radicais.

Em 1876, o 

jornal 

Gazeta Polska envia Sienkiewicz aos Estados Unidos 

para

cobrir a Exposição Centenária de Filadélfia. A viagem foi também um 

pretexto

para 
uma outra missão: um 

grupo 

de escritores e artistas de Varsóvia havia

decidido emigrar 

para 

a América e fundar um falanstério, uma experiência de

vida comunal. 

Já 

haviam definido 

que 

seria na Califórnia e caberia a Sienkiewicz
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encontrar o lugar ideal. O lugar escolhido foi Aneheim 

(atual 

localização da

Disneylândia), mas a comunidade resistiu 

por pouco 

tempo. Cansado de 

plantar

laranjeiras e de viver na 

penúria, 

o 

grupo 

se dispersou.

Sienkiewicz 

passou 

dois anos viajando 

pelos 

Estados Unidos e enviando

artigos 

para jornais poloneses, 

o 

que 

serviu 

para projetar 

o seu nome. Ao retornar

à Polônia, escreve Contos americanos, os 

quais 

deixam os leitores com sentimentos

dúbios: excelentes do 

ponto 

de vista 

jornalístico, 

mas exagerados em

sentimentalismo, a 

ponto 

de chegarem a ser kitsch. O mais conhecido destes

contos, 

"O 

faroleiro", chegou a ser traduzido 

para 

o 

português.

Em 1878, Sienkiewicz 

passa 

alguns meses em Paris e, em seguida, fixa

residência na Galícia, no sul da Polônia, regressando a Varsóvia em 1882. Rompe

com os 

positivistas, 

assume o ideário conservador e funda um 

jornal, 

Slowo

(A 

Palavra), com um espírito de 

"conservadorismo 

esclarecido". Em sua opinião,

o objetivo da literatura é o de confortar os corações e dar aos leitores aquilo 

que

eles desejam, e não algo 

que 

alguns intelectuais achassem ser o mais adequado.

Considerando o 

profundo patriotismo 

dos 

poloneses, 

e o 

geral 

interesse 

pela

história heróica do seu 

país, 

Sienkiewicz inicia a 

publicação 

da Trilogia, sob a

forma de folhetins, 

publicados 

diariamente nos 

jornais.

O sucesso foi imediato e Sienkiewicz se viu bombardeado 

por 

cartas de

leitores implorando 

que poupasse 

de 

qualquer 

dano os 

personagens 

mais

admirados. Os leitores menos sofisticados se identificavam com os 

personagens, 

a

ponto 

de não acreditar 

que 

eles fossem fictícios. Chegaram a encomendar missas

de sétimo dia 

pela 

alma de alguns 

personagens que 

Sienkiewicz 

"matou" 

nos

campos de batalha!

Logo, os folhetins foram transformados em livros, 

que 

se tornaram leitura

quase que 

obrigatória 

para 

todos os 

poloneses. 

As 

peripécias 

dos heróis da Trilogia,

e também de alguns dos seus vilões, são discutidas 

por 

todos. No 

primeiro 

volume

— 

A 

ferro 

e 

fogo 

- 

Bohun, um dos líderes dos cossacos, apaixonado 

perdidamente

pela 

heroína do livro, tornou-se o 

"príncipe 

encantado" de todas as adolescentes

polonesas. 

Os leitores vibram 

quando 

Longinus Podbipieta, um cavaleiro lituano

de dois metros de altura, 

que 

havia feito um voto de castidade até conseguir

cortar as cabeças de três inimigos com apenas um 

golpe 

do seu espadão, logra o

seu intento. 

Quando 

Pan Zagloba, um nobre 

gordo 

e caolho 

- 

uma espécie de

FalstafT 

polonês 

—, 

consegue escapar de uma armadilha, 

graças 

à sua esperteza, ou

ainda 

quando 

Pan Michal Wolodyjowski, o maior espadachim de todos os tem-

pos, 

aplica um 

golpe 

de mestre no seu adversário. O impacto dos 

personagens 

da

Trilogia na memória dos 

poloneses 

é de tal ordem 

que 

durante a ocupação nazista

da Polônia, 

portanto 

60 anos após a 

primeira 

edição da obra, os

combatentes da 

guerrilha polonesa 

usavam os seus nomes como codinomes

dentro da sua organização.
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O husarz, 

guerreiro 

da antiga Polônia, é 
personagem 

recorrente da Trilogia de Sienkiewicz

(Ilustração 
Arquivo RL)
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A Trilogia é traduzida 

para 

várias línguas, inclusive 

para 

o francês, com

grande 

sucesso editorial, 

principalmente 

o segundo volume, 0 dilúvio, 

que, por 

se

tratar de uma 

guerra 

com um 

país 

"menos 

exótico" 

(a 

Suécia), despertava maior

interesse entre os leitores de 

países 

não eslavos.

A 

primeira 

edição existente na Biblioteca Nacional no Rio de 

Janeiro 

data

de 1931. Trata-se, exatamente, de 0 dilúvio, na tradução de Sadi Cabral, editada

pela 

Livraria Editora Marisa.

A 

primeira, 

e aparentemente única, edição completa da Trilogia data de

1943 e fazia 

parte 

da série Redescobrimento da Vida, editada 

pela 

Epasa 

-

Editora Pan-Americana S.A. 

(É 

legítimo supor 

que, 

com o advento da II Guerra

Mundial, a Polônia 

passou 

a ser mais conhecida 

pelos 

brasileiros.) O 

primeiro

volume, Ogniem i mieczem 

(A ferro 

e 

fogo), 

traduzido 

por 

Roberto Furquim, o

segundo, Potop 

(0 

dilúvio), com tradução de R. Magalhães; e o terceiro, Pan

Wolodyjowski 
(A 

cruz e o crescente), com tradução de Ricardo Werneck de Aguiar.

Fazia 

parte 

da série Redescobrimento da Vida, editada 

pela 

EPASA 

- 

Editora

Pan-Americana S.A. Em 1964, as Edições Paulinas 

publicam 

A 

ferro 

e 

fogo, 

com

tradução de Vicente Pedroso.

Tudo indica 

que 

todas estas traduções não foram feitas diretamente do

polonês, 

e sim do francês, 

já que 

é improvável 

que 

os tradutores em 

questão

conhecessem a língua 

polonesa 

e 

que 

o título original constante no volume

A cruz e o crescente ser Pan Michael 

(o 

da edição francesa) e não Pan Wolodyjowski, do

original em 

polonês.

Sienkiewicz escreveu também alguns romances contemporâneos:

Bez dogmatu 

(Sem 

dogma) em 1891, Rodzina Polanieckich 

(A família 

Polaniecki) em 1895

e W 

pustyni 

i w 

puszczy (-No 

deserto e na selva) em 1911. Este último, direcionado ao

público juvenil, 

trata das aventuras de duas crianças 

que 

se 

perdem 

na África e

tornou-se, a exemplo da Trilogia, leitura obrigatória dos adolescentes 

poloneses 

e

foi 

publicado 

no Brasil, na, 

já 

anteriormente mencionada, série Redescobrimento

da Vida^ da Epasa.

Mas é no romance histórico 

que 

Sienkiewicz revela o seu maior talento. Em

1896, 

publica Quo 
vadis?, 

pelo qual 

recebe o Prêmio Nobel de Literatura em 1905

e 

que 

lhe dá 

prestígio 

internacional. Traduzido 

para 

mais de trinta idiomas e com

várias edições em 

português 

no Brasil, figura como um dos livros mais vendidos

de todos os tempos nos anais das 

publicações 

francesas. O romance dá uma visão

panorâmica 

da Roma dos tempos de Nero, demonstrando o contraste entre a

loucura do imperador e o ceticismo do elegante Petronius, com a conduta

virtuosa e a força espiritual dos 

primeiros 

cristãos.

Em 1900, Sienkiewicz escreve o seu último romance histórico, Krzyzaçy

(Os 

cavaleiros da cruz). Desta vez, a ação se 

passa 

no século XV, 

quando 

o império

constituído 

pelo 

reino da Polônia e 

pelo grão-ducado 

da Lituânia estava ameaçado
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pela 
ordem teutônica, 

que, 

sob o 

pretexto 

da evangelização, 

pretendia 

expandir o

domínio 

germânico. 

O romance atinge seu ápice com a batalha de Grunvald e

Tannenberg 
de 1410, na 

qual 

os arrogantes cavaleiros teutônicos são derrotados

e compelidos 
à vassalagem.

Sienkiewicz 

passa 

os últimos anos da sua vida na Suíça, onde 

junto 

com o

pianista 
e futuro 

primeiro-ministro 

da Polônia, Ignacy Paderewski, organiza um

comitê 
de ajuda às vítimas 

polonesas 

da I Guerra Mundial. Morre em 1916, em

Vevey, 
e, em 1924, os seus restos mortais são transferidos 

para 

a Catedral de

Varsóvia.

Por 

quais 

razões a literatura 

polonesa 

e, em 

particular, 

as obras de

Sienkiewicz, 
são tão 

pouco 

conhecidas dos leitores brasileiros?

Sem dúvida, a falta de conhecimento do idioma é uma delas. O 

polonês,

de origem eslava, é uma língua complexa e difícil e são 

poucos 

os tradutores 

que

a dominam. A 

grande 

maioria das obras de escritores 

poloneses 

foi traduzida de

outras línguas, especialmente do francês, com o 

que 

certamente 

perdeu 

algo na

retradução.

Uma outra razão seria o relativo desconhecimento da história 

polonesa

pelos 
brasileiros, mais interessados nas histórias da França ou da Inglaterra. E uma

pena, 
pois 

a Polônia foi uma das maiores 

potências 

no século XVI e os seus

magnatas foram os mais ricos e 

poderosos 

da Europa.

O extraordinário 

poder 

dos magnatas foi o motivo da decadência do seu

país. 
Temendo 

que 

uma monarquia hereditária 

perpetuasse 

o domínio do 

poder

em uma só família, instituíram a monarquia eletiva: ao morrer um rei, o seu

sucessor não seria o seu descendente, mas um membro da nobreza eleito 

por 

ela

mesma. E mais ainda: diante da rivalidade existente entre as famílias da nobreza

polonesa, 
os eleitos eram, freqüentemente, escolhidos entre os membros de

nobreza de 

países 

estrangeiros. O resultado deste inusitado sistema não 

poderia

ter sido 

pior: 

a Polônia sofreu diversas 

partilhas 

e, simplesmente, 

"sumiu 

do

mapa". A 

partilha 

definitiva ocorreu em 1795, 

quando 

o seu território foi

dividido entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, situação 

que perdurou 

até 1918,

quando, graças 

ao Tratado de Versailles, voltou a ser um estado soberano e

independente.

A independência durou apenas 20 anos. Em 1939, foi ocupada 

pelos

alemães e 

permaneceu 

sob ocupação nazista até o fim da II Guerra Mundial, em

1945. Pelo acordo de Yalta, firmado entre Roosevelt, Churchill e Stalin, a Polônia

transferiu-se 

para 

a esfera de influência da União Soviética e, embora

independente, 

passou 

a ser considerada como 

"um 

dos 

países 

da Cortina de

Ferro", não despertando maior interesse nos brasileiros, salvo 

por 

ocasião da

criação do movimento Solidarnosc e da eleição do cardeal Wojtyla como 

papa

João 
Paulo II.
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Com a 

queda 

do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética, a

Polônia voltou ao convívio com as nações européias, hoje, 

já 

faz 

parte 

da Otan e

deverá, em breve, ingressar no Mercado Comum Europeu.

Embora a Polônia não tenha existido como um 

país 

de 

facto 

no século

passado, 

ou, exatamente 
por 

isto, a sua 

produção 

literária floresceu

extraordinariamente 
nesse 

período. Quatro 

dos seus filhos foram agraciados com

o Prêmio Nobel de Literatura: Henryk Sienkiewicz em 1905; Wladyslaw Stanislaw

Reymont em 1924; Czeslaw Milosz em 1980; Wislawa Szymborska em 1996.

A bem da verdade, 

pode-se 

afirmar 

que 

foram cinco, 

já que 

Isaac Singer, Prêmio

Nobel de 1978, embora escrevesse em ídiche e residisse nos Estados Unidos desde

1935, nasceu na Polônia e toda sua obra é nitidamente impregnada 

pela 

cultura

judaico-polonesa.

Nada é mais apropriado 

que 

a seguinte 

passagem 

do discurso 

proferido por

Sienkiewicz na cerimônia da entrega do Prêmio, em Estocolmo: 

"Tão 

apreciada

por 

todos, 

quanto 

mais valiosa deve ser esta honra 

para 

um filho da Polônia! Foi

declarada morta e eis uma das milhares de 

provas 

de 

que 

está viva!"

Mas, finalmente, os leitores brasileiros terão a oportunidade de conhecer a

Trilogia. A Editora Record encomendou a tradução da 

primeira parte 

-

A 

ferro 

e 

fogo 

- 

diretamente do original em 

polonês. 

O trabalho 

já 

foi iniciado e o

lançamento do livro está 

previsto para 

2003.

Tomasz Barcinski, divulgador da literatura

polonesa 

no Brasil, traduziu 
para 

o 
português

Querido 
Franz, de Anna Bolecka, O 

pianista, 

de

Wladyslaw Szpilman, e Ebano, de Ryszard

Kapuscinski
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A redenção 

pela palavra:

leitura 
de um conto de Dostoiévski

Deonísio 
da Silva

As narrativas curtas de Dostoiévski, se lidas com 

pressa 

e apenas como

entretenimento, 

podem possibilitar 

ao leitor bons momentos de 

percepção 

de uma

literatura 

que 

levou o exame da condição humana a limites 

que poucos 

ficcionistas

ousaram atingir. Porém, uma leitura assim haverá de impedir o leitor de

entender em 

profundidade (e 

mesmo fruir) os conteúdos essenciais de sua ficção,

assim como a construção sofisticada 
que 

Dostoiévski com freqüência ediíica com

o fim de inventar o seu modo de narrar, original 

por 

muitas razões, mas

sobretudo 

pela 

forma como dá a 

palavra 

a seus 

personagens.

A leitura 

que 

empreende um analista da ficção deste autor, conquanto

inclua o entretenimento e aquilo 

que 

Barthes denominou de 

prazer 

do texto, não

pode 

militar-se ao conhecimento do enredo e à verificação das atitudes dos

personagens, 

dois dos itens 

que 

tipificam mais claramente a 

primeira 

leitura. As

armadilhas são muitas e somente uma visão armada, a modo daquela de 

que 

nos

fala Hyman, haverá de tornar 

proveitosa 

a análise empreendida e 

pretendida.

Neste caso, é indispensável um 

procedimento 

metodológico adequado ao exame

que 

se 

quer 

fazer.

A narrativa da 

qual 

me ocupo aqui 

— 

A árvore de Natal na casa do Cristo 

-

por 
exemplo, numa 

primeira 

leitura aparenta ser um texto comum, raso de

significados maiores, um texto abaixo da média, 

já que 

enredos como esse

infestam a 

produção 

literária de 

qualquer país 

em 

qualquer 

tempo, mas sobretudo

no século XIX, na vigência do 

que 

se denominou de naturalismo. Produzido hoje,

não escaparia a um crivo crítico 

que 

o relegaria a narrativa de segunda classe,

levando, de 

quebra, 

o carimbo do anacronismo histórico-literário e, 

quem 

sabe,

também o do temático.
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Com efeito, não é difícil encontrar histórias de fracos e indefesos 

que, 

não

tendo como salvar-se, dependem de 

procedimentos 

extraordinários, de um deus ex

machina 

que 

os retire do limbo onde nada 

podem 

fazer 

por 

si mesmos e onde não

encontram 
quem 

se disponha a fazer 

qualquer 

coisa 

por 

eles. O céu, então, lhes

é dado no texto e o autor 

passa 

a ser o seu redentor.

Ora, 

quem 

lesse desse modo o conto de Dostoiévski incorreria em erro

fatal, exatamente 
por 

limitar a significação do texto ao enredo 

que 

lhe serve de

suporte narrativo. A literatura de Dostoiévski, com efeito, não é 

pródiga 

em

enredos extraordinários. O 

que 

o elevou à categoria de 

gênio 

- 

por 

todos é

proclamado 

assim 

- 

não foi o arsenal de enredos 

que 

armou.

E, 

pois, 

deste mirante 

que 

ouso contemplar o texto aludido. Privilegio o

modo escolhido 

pelo 

ficcionista 

para 

narrar sua história, mais do 

que 

o 

que 

nos

conta. Não desconheço, 

porém, que 

a acomodação de enredo e modo de narrar

em. seções separadas, cômoda 

para 

a teoria, ajeita-se 

quase 

sempre mal na 

prática.

Contudo, hoje 

já 

não resta outra opção 

para 

o analista de texto, se 

quiser 

tentar

interpretações 
que 

não sejam redundantes, rebarbativas. Se, 

porventura, quiser

insistir no mesmo caminho, 

poderá 

até, se for inventivo, dizer as coisas de outro

modo, mas não deixará de repetir o 

que 

os outros 

já 

disseram a 

propósito 

do

analisado. Em caso assim, a 

paráfrase, 

se 

possível, 

não é optativa; é compulsória.

Não sei se evitarei os 

perigos 

de 

que 

advirto os outros. 

"Macaco, 

olhe o

rabo", 

poderá 

alguém me dizer. Mas estou interessado em tentar um exame das

opções estéticas do escritor. Vejamos.

O conto dá a impressão de uma história trivial. Na Rússia czarista, uma

criança morre de frio, 

junto 

com a mãe, numa noite de natal 

qualquer 

na segunda

metade do século XIX. Outras 

personagens 

funcionam como figurantes. Umas,

da mesma condição dos dois 

que 

morrem; outras, contrastando com seu fausto a

miséria de 

que 

são vítimas as 

primeiras.

O conto é narrado na terceira 

pessoa 

do singular e o narrador dá a idéia

de 

que 

sabe tudo a respeito dos eventos, isto é, apresenta-se como terceira 

pessoa

onisciente. Além do mais, deixa entrever também 

que 

sabe tudo a respeito do

menor abandonado, 

pois 

chega a saber até mesmo o 

que 

acontece 

para 

além de sua

morte e da morte de sua mãe.

É neste momento 

que 

é 

preciso 

estar atento. A terceira 

pessoa 

em 

questão

às vezes é a terceira 

pessoa; 

mas às vezes não. Às vezes sabe muito a respeito do

périplo 

da criança abandonada; às vezes sabe 

pouco. 

É certo, 

porém, que 

nunca

sabe tudo a respeito de seu biografado como nos fazem crer aqueles ficcionistas 

que

se servem deste tipo de narração.

O narrador 

que 

abre o conto não é o mesmo 

que 

intercepta o evento no

segundo 

parágrafo. 

O indicador de mudança da voz não é o de troca de cenário.

Com efeito, 

quem 

narra e descreve o tempo 

presente 

da criança, mais
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especificamente, os seus últimos momentos de vida, ao remeter o leitor 

para 

a

cidadezinha do interior, de onde viera o menino, ao tempo 

que, 

de 

passagem,

alude às migrações internas e ao êxodo rural clássico, acompanhado das desilusões

das luzes da cidade, opera a transformação do estilo em 

passe quase 

mágico.

O tempo verbal 

passa 

do 

passado para 

o 

presente, 

ou 

por 

outra: 

para 

falar

do 

presente, 

o tempo verbal escolhido é o 

passado; 

ao trocar de cenário e de

tempo e falar do 

passado, 

o narrador opta 

pelo presente, 

como se 

pode 

verificar

nas transcrições abaixo, onde a indica abertura do conto e b refere a mudança

aludida no segundo 

parágrafo.

a) Havia num 

porão 

uma criança, um 

garotinho 

de seis anos de idade, ou menos ainda.

Esse 

garotinho 

despertou certa manhã no 

porão 

úmido e frio. Tiritava envolto em seus

pobres 

andrajos. Seu hálito formava, 
ao se exalar, uma espécie de vapor brando; ele,

sentado num canto em cima de um baú, 
por 

desfastio, ocupava-se em soprar esse vapor

de boca, 
pelo prazer 

de o ver se envolar. 
(...) 

Tinha se aproximado do catre, onde 
(...)

jazia 

a mãe enferma. 
(...) 

A 

patroa que 

alugava o 

porão 

tinha sido 

presa 

na antevéspera

pela polícia. (...) 
No outro canto do 

quarto gemia 

uma velha octogenária...

b)(...) De lá de onde vinha era tão negra a noite! Uma única lanterna 

para 

iluminar toda

a rua. As casinhas de madeira são baixas e fechadas 
por 

trás dos 

postigos; 

desde o cair

da noite não se encontrava mais ninguém fora, toda a 

gente permanece 

bem enfurnada

em casa, e só os cães 
(...) 

uivam, latem durante toda 
-a 

noite. Mas em compensação lá

era tão 

quente, 

ao 

passo que 

aqui...

As frases são, então, mais curtas 

quando 

o narrador opera a mudança à

que 

aludi e o 

parágrafo 

é 

povoado 

de exclamações, reticências, interjeições, súpli-

cas e até alguns arremedos de 

jaculatórias.

Senhor! 

Que grande 

cidade! De lá de onde vinha era tão negra a noite! 

(...) 

Meus Deus!

Se ele ao menos tivesse alguma coisa 

para 

comer!

No terceiro 

parágrafo, 

o escritor optou 

por 

estratégias narrativas 

que 

levam

o discurso a uma 

pontuação 

do tipo 

fade 

in/fade out, fusão, corte etc. Sirvo-me da

tradução 

para 

a língua 

portuguesa, 

de onde 

passo 

a recolher exemplos concretos

desta linguagem dita cinematográfica. Antes, 

porém, 

um esclarecimento 

que 

fixa

melhor,o uso do 

que 

se chama de linguagem cinematográfica.

Apesar dos 

jogos 

de sombras 

projetados pelos 

chineses no século II a.C., da

câmara escura de Leonardo da Vinci, no século XV; da lanterna mágica de

Athanasius Kirccher, no século XVIII; do fenaquistiscópio, de Plateau; do

praxinoscópio, 

de Reynaaud; do fuzil fotográfico, de Etienne Marey; do
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cinetoscópio, de Thomas Edison; os três últimos inventados nas duas últimas

décadas do século XIX, o 

que 

se entende entre nós 

por 

linguagem

cinematográfica remete o leitor comum 

para 

um contexto metafórico 

que 

tem

início com a 

primeira 

sessão de cinema, obra dos irmãos Lumière, realizada em

Paris, a 28 de dezembro de 1895.

Divago, mas nem tanto e nem sem motivo. O olhar do leitor interessado

no deslindamento do 

processo 

narrativo 
.escolhido 

pelo 

ficcionista russo,

radicalmente diverso daquele do chamado leitor comum, 

precisa 

levar em conta

que 

a linguagem cinematográfica, 

que 

dá a ilusão do movimento, entre outros

disfarces, é uma conquista da literatura 

(e 

do teatro) 

que 

antecedeu o evento de

que 

a 

palavra 

cinematográfica 

pareceu 

fazer-se derivar.

Aludo a outra 

passagem 

e 

passo 

a identificar alguns recursos narrativos.

E a 

que 

está no segundo 

parágrafo, 

aparecendo assim:

a) Há um 

plano geral 

da cidade de onde veio o menino, vista do lampião 

que 

ilumina

toda a rua, 

pontilhada 
de 

pequenas 
casas de madeira, baixas, de cujas 

portas 
até os

postigos 

estão fechados, enclausurando os habitantes 

que 

o narrador não mostra,

limitando-se a aludir aos cachorros 

que 
uivam na noite escura; em outro 

plano geral,

alternado, oferece o narrador imagem rápida da 

grande 
cidade, em oposição à anterior,

já que 

nesta segunda, e maior, há muita 

gente, 
carruagens, e a trilha sonora das

algazarras contrasta com o 

jogo 

silencioso e lúgubre da cidade anterior 

que, 
em vez da

algaravia humana comum às cidades, apresenta tão-somente o som agourento dos uivos

dos cachorros.

b) Onde, 
porém, 

não há luz, nem 

gente 
na 

(s) 

rua 

(s), 

há alimentação 

para 
o menino,

que 

também é 
protegido 

do frio. Lá era tão 

quente: 
davam-lhe de comer. Através de corte

rápido, o narrador 
põe 

o menino, 

personagem principal 
de sua história, em 

posição 
de

relevo, em close, destacando-o do 

plano geral.

c) O 

procedimento 

é semelhante na abordagem da outra cidade, a maior, aquela em

que 

ele agora sofre, sobretudo de fome e de frio, as duas carências 

que 

o ficcionista

achou 

por 

bem reiterar como são atendidas, deixando ao alvedrio do leitor o entendi-

mento das outras: a falta de carinho e de amor, e todas as outras carências óbvias,

comuns a um menor abandonado à 
própria (falta 

de) sorte, sendo a falta da mãe a

maior delas:

Meu Deus! Se ele ao menos tivesse alguma coisa 

para 

comer!... E o 
frio, 

ah! este 
frio!

d) Dado o 

plano geral 

da 

grande 

cidade, de novo o destaque 

para 

o menino 

que, 

aqui,

sofre muitíssimo. A agonia dele está 
próxima, poderá pressentir 

o leitor, 

pois 

caminha

desagasalhado em meio a um frio tamanho 

que 

"gela 

em filamentos nas ventas dos
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cavalos". Sofre mais do 
que 

os cavalos este menino, 

pois 

sua condição implica ser mais

vulnerável ao frio do 

que 

cavalos e, além disso, está coberto de andrajos e descalço em

sua miséria, 

que 

contrasta com a riqueza das carruagens 
puxadas por 

cavalos bem

calçados: Através da neve 
friáoel 

o 
ferro 

dos cascos tine contra a calçada.

Através dos 

pares 

a x b e c x d, anuncia o ficcionista os resultados de uma

operação 
dialética, 

que 

caracteriza o modo dostoievskiano de narrar, 

presente 

em

especial 
maiêutica, em 

que 

o narrador fez apenas o 

parto 

e 

que pode 

ser vista,

resumida, 
em seus efeitos, no seguinte: onde há mais 

gente, 

o menino está só; onde

há mais fartura, o menino 

passa 

fome; onde há mais recursos contra a crueldade

do inverno, o menino está mais desabrigado diante do frio.

As opções narrativas seguintes consagram ainda mais a declaração de

Dostoiévski, 

plenamente 

veiculada em metáfora e sutilezas muito bem elaboradas

em sua ficção, a 

ponto 

de sua fala de cidadão diminuir diante das vozes

narrativas 

que 

freqüentemente levam o leitor a convencer-se da sua verdade

literária.

A declaração antes aludida é a seguinte. Disse o cidadão Dostoiévski:

.Nos ambientes mais mesquinhos encontrei as maiores 

provas 

da espiritualidade humana.

Diz-nos 
o narrador com uma freqüência 

que 

dá bem a idéia desta sua convicção,

quase 
uma obsessão narrativa: onde deveria haver amor, há ódio, 

pois 

o filho

mata o 

próprio pai 
(Os 

irmãos Karamazóvi); onde deveria existir misericórdia 

para

os velhos, os novos os trucidam sem 

piedade (Crime 

e-castigo)', de 

quem 

não se 

pode

esperar 

que 

venha bondade, o bem emerge de um 

jogo 

tese-antítese-síntese, cujo

resultado final será um bom ladrão 

(0 

ladrão honrado)', o Estado, apresentado 

para

proteger 
e defender a sociedade civil, engendra um aparelho fatal 

que 

haverá de,

através de 

práticas 

burocráticas totalitárias, reificar o cidadão 
(0 

crocodilo).

Se referências assim factuais de sua 

produção 

ficcional ainda não são

suficientes como argumentos 

parciais, 

vale ressaltar, aqui, duas 

grandes 

linhas do

ficcionista 
e de sua ficção: esta, no 

geral, 

insiste numa operação entre contrários,

de modo a extrair daí um novo veredicto 

para 

a condição humana: ninguém é

bom, ninguém é mau, a 

priori. (Grandes 

ficcionistas brasileiros intuíram isso 

por

meios diversos. Paulo Honório, 

personagem 

de São Bernardo, romance de

Graciliano Ramos, de 1930, diz: 

"Fiz 

ações más 

que 

me deram lucro e ações boas

que 

me deram 

prejuízo." 

Machado faz morada 

para 

o ciúme na 

própria 

narração

de Bentinho e não 

propriamente 

na instabilidade afetiva de Capitu; ou antes, faz

o sentimento alterar seu 

percurso, 

deixando o leitor em confusão, ou, 

pelo 

menos,

com sua inflexibilidade ética seriamente avariada; Guimarães Rosa faz de um

jagunço 
um 

grande 

letrado e o maior filósofo de seu texto. Etc.etc.etc.)

Contudo, o 

paradoxo 

das formulações de Dostoiévski vai um 

pouco 

além

da contradição bem x mal, veradeiro x falso. Em sua ficção, não há apenas as
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antíteses fatais da dialética, mas um 

jogo 

de espelhos 

que 

refletem, ora uma, ora

outra faceta da condição humana e, não raro, muitas delas ao mesmo tempo em

reflexos diversos.

Daí o outro recurso narrativo o 

que 

altera táticas de 

prosa 

efetuadas no

jogo fade 

in/fade out. Na 

primeira, 
o 

personagem 

cresce diante de nossos olhos,

aparece, transparece, enfim, emerge com suas características 

próprias, 

a 

partir 

de

um 

quase-vazio 

do enredo; na segunda, o 

personagem 

vai desaparecendo aos

poucos, para que 

outros fenômenos 

(vozes 

narrativas, novas angulações de

abordagem, outras 

perspectivas, 
melhor desenvolvimento do argumento) ocupem

o 

palco 

onde são apresentados os eventos e as reflexões do narrador.

Esta dialética 

peculiar 

encontra na biografia do escritor o 

paroxismo 

maior.

O cidadão reacionário é um escritor revolucionário; sua obra está cheia de mortes,

de 

patologias, 

de crueldade, de dor, mas o 

que 

lhe cobre 

por 

inteiro é o lençol da

sátira-menipéia 

que 

faz do cômico um trágico e da tragédia uma comédia, tudo

misturado em 

porções 
bem medidas, 

que 

somente um ficcionista 

que 

sabe

inclinar-se 

por 

tais ou 

quais 

opções estéticas é capaz de realizar.

Deonísio da Silva é escritor, 

professor 

da

Universidade Federal de São Carlos e

autor, entre outros, do romance

Avante, soldados: 

para 

trás
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Caro 
amigo:

as 
cartas e a construção da

identidade 
moderna

Ronaldo Lima Lins

"Refugos 

sonoros e visuais me fazem companhia. São o 

que 

"deles" 

me resta de mais

direto. Dois, 

puramente 

verbais 

(de 

noticiários do rádio, suponho): fracassa seqüestro

de avião da Olympic Airways, uma 

garota 

foi violentada a bordo. 
(...)

A memória involuntária não dispõe de outra coisa, e essas lembranças flutuam vagas

e insistentes."

Guido Morselli.1

A implantação do conceito de eficácia, mudando a 

psicologia 

do comportamento

social, 

permitiu que 

o 

princípio 

da inventividade, uma das nossas capacidades,

cedesse ao vôo da imaginação e transformasse a face do 

planeta. 

Os deuses em

nosso 
tempo não cantam ou dançam em homenagem à natureza. Não 

propõem

retornos. A inspiração 

que provocam 

é de um tipo 

que 

se 

projeta para 

a frente,

alimentando-se no futuro e no 

que 

será. São deuses 

que 

nos falam de ciência e

tecnologia, e aos 

quais 

recorremos cada vez 

que 

a nossa fragilidade se manifesta,

apesar das desconfianças 

que 

nos despertam, com seus ruídos de metal e de

engrenagens. Perigosos, como todos os deuses, constroem e destroem. Deles

dependemos hoje até 

para 

o mais insignificante dos movimentos, o despertar e o

caminhar 

para 

o trabalho; o lazer e a saúde; a comida e a bebida; o bem-estar e

o mal-estar...

Que 

tenhamos criado, com esses deuses, um modo de vida e de visão do

mundo, não espanta. Espanta 

que, 

materializados como imagens do sucesso, fruto

do exercício da criatividade, estejamos mais sós do 

que 

antes 

- 

e mais

desprovidos de esperança, como se uma 

parte 

do nosso ser houvesse morrido.

A inventividade, como não se ignora, contribuiu 

para ganhar 

a 

guerra, 

mas não

1- MORSELLI. Guido. Dissipado H. G. Trad. Maurício Santana Dias. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001,

p. 
15.
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para 

defender a 

paz. 

Melhorou a 

qualidade 

da dominação. Não a solucionou nem

extinguiu, em nenhum nível, nem entre as nações nem no interior delas.

De tal maneira nos sentimos estranhos às vezes nesse universo de

artificialismos 

que 

o impossível, uma interioridade estruturada e inteira, uma

identidade 

perfeita 

e uniforme, o 

que jamais 

aconteceu, 

projeta-se 

como devaneio,

contraposta 

por 

um 

passado 

fictício contra um 

presente 

fragmentado e

desfigurador.

O 

princípio 

da identidade se contrapunha ao da diversidade. Pensando

nisso, Leibniz enfatiza a 

participação 
da consciência no indivíduo, mas não de

forma absoluta. Ele reconhece a força das aparências, capazes de enganar a

pessoa. 

Uma circunstância ou uma doença, se o ser está sóbrio ou embriagado,

afirma, 

podem 

alterar a noção do 

que 

se é ou não é. Outras variáveis interferem

no 

processo, 

como a memória, sem a 

qual 

não me identificaria com o meu

passado 

ou com a minha maneira de ser. Dentre as variáveis, incluem-se os

desejos, as fantasias, as opiniões minhas em contraste com as demais. Uma

alteração num dos instrumentos de informação basta 

para 

modificar o 

quadro 

do

que 

suponho ou acredito em 

que 

me constituo. A verdade resvala de um lado 

para

o outro. Daí haver sempre sido escorregadio o conceito de identidade 

quando 

se

trata de cultura ou nacionalidade. O 

que 

sou depende do 

que 

imagino. 

Quanto

a isso, não há e não houve nunca nenhuma estrutura 

precisa que 

me forneça um

certificado de 

garantia. 

As técnicas de 

persuasão 

levam em conta o fenômeno,

certas de 

que, 

bombardeando uma consciência, obtêm dela o necessário.

Felizmente, existe a inteligência e a crítica, sem as 

quais 

estaríamos 

perdidos.

Leibniz introduz a intervenção do tempo na esfera do 

problema:

"Com 

efeito, o corpo organizado não é o mesmo além de um momento; é apenas

equivalente. E se não remetemos à alma, não haverá a mesma vida nem união vital.

Assim, esta identidade só seria aparente."2

Apesar do disparate em se falar em 

"identidade 

plena", 

a noção se insinua

com freqüência como o 

parâmetro para pensar 

os fatos e a novidade do 

que

apresentam:

"Tentar 

mapear a história da noção de sujeito moderno é um exercício extremamente

difícil. A idéia de 

que 

as identidades eram 

plenamente 
unificadas e coerentes e 

que

agora se tornaram totalmente deslocadas é uma forma altamente simplista de contar a

história do sujeito moderno. Eu a adoto aqui como um dispositivo 

que 
tem o 

propósito

exclusivo de uma exposição conveniente."3

2- LEIBNIZ, G. W. Nouveaux essais sur Pentendement humain. Trad. Pierre Goste. Paris: Gf-Flammarion, 1990,

p. 
181. A tradução é nossa.

3- HALL, Stuart. A identidade cultural na 
pós-modemidade. 

Trad. Tomaz Tadeu Silva e Guacira Lopes Louro.

Rio de 
janeiro: 

DP&A Editora, 2001, 
p. 

24.
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A hipótese da 

"morte 

do sujeito" se sustenta, então, como se 

percebe, 

sobre

um 
alicerce corroído, no 

qual, 

examinados os materiais, faltam solidez e

consistência.

Como 

partir 

de uma identidade unificada se dela nunca se usufruiu?

A análise da subjetividade, desde a sua construção como uma substância do

cidadão moderno, mostra um conceito marcado 

pela 

dilaceração, onde a 

perda 

se

associa 
com o 

ganho, 

num relacionamento 

problemático 

com a exterioridade

antagônica 
e hostil. Foi esta a leitura 

já 

realizada do comportamento burguês,

aquele indivíduo em conflito entre uma alma 

que 

aspira 

por 

uma salvação

inatingível 
e um 

pensamento que 

trabalha 

para 

afirmar e conquistar um lugar

ao sol.

Na 

gênese 

do 

personagem, 

oculta-se a idéia de eficácia, uma espécie de

\írus 
salvador 

que, 

ao implantar-se 

junto 

com a saúde, dissemina a doença.

Como motor de desenvolvimento, a eficácia criou um novo tipo de

inteligência. 
Criou também um mundo marcado 

pelo 

brilho da inventividade no

qual 
se mudou tudo: a 

paisagem 

e o modo de encará-la. As formas de vida se

mantiveram 
basicamente iguais 

por 

séculos e séculos: o cavalo como meio de

transporte, 
as mãos como ferramentas de trabalho, a natureza como fonte de

sabedoria 
e controle da sociedade, a força física como fonte de 

poder. 

De repente,

como se houvessem 

guardado 

um vulcão dentro de si, com o advento do 

primeiro

instrumento 
científico de observação 

— 

a luneta de Galileu 

— 

explodem em

energias inimagináveis.

As descobertas de Galileu mostraram 

que 

a estabilidade repousava sobre

erros 

que 

deviam ser corrigidos. Hoje se tem noção apenas vaga do impacto 

que

a 

quebra 

de certos 

princípios 

ocasionou na mentalidade das 

pessoas. 

As discussões

realizadas 
ocupavam os intelectuais, mas o escândalo, irradiando-se, terminaria

por 
atingir 

qualquer 

um. A reação contra as idéias 

que 

entravam em curso, 

pelo

seu volume, demonstra o 

grau 

de sofrimento implícito na aceitação de concepções

revolucionárias 
sobre a vida e os seus hábitos. Em dado instante, a veemência dos

antagonismos entre os 

que 

fincavam 

pé 

na tradição e os contestadores, ainda 

que

no âmbito de um círculo fechado, adquiriu componentes 

políticos. 

Certos debates

pareciam 
de tal maneira vagos, a despeito do caráter concreto 

que possuíam, que,

atrás de apoios, os 

participantes procuraram 

retirá-los da esfera 

privativa 

da

teologia 

para 

o teste do senso comum.

Numa época em 

que 

não havia o 

que 

denominamos de 

"opinião 

pública"

(o público que 

interessava resumindo-se aos 

próximos 

da nobreza), sem órgãos de

difusão de informações, a carta representou o recurso 

para 

a veiculação dos fatos.

Por meio dela, 

pegava-se 

um dispositivo dos letrados 

para 

adotá-lo como

instrumento de comunicação.
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Este sistema 

guardava 

afinidades com a literatura, como é de se 

prever.

As cartas darão forma e sabor a ficções filosóficas 

(Cartas persas, 

de Montesquieu),

romances 

(Ligações perigosas, 

de Choderlos de Laclos) e até hoje, embora 

quase 

em

desuso, ressurgem aqui e ali 

garantindo 

dimensão 

peculiar 

a 

problemas que,

expostos de outra maneira, talvez não despertassem atenção. Mas, acima de tudo,

escrever cartas 

para pensar 

foi, a seu tempo, uma formidável invenção. E nada se

opunha a semelhante exercício. Uma vez dominado o estilo, servia como

exercício de inteligência e de sensibilidade. 

Juntava, 

como 

que por 

acaso, a

poesia 

e a ciência.

Descartes reconhece a importância da 

poesia 

enquanto reduto da

verdade, ainda 

que 

a separe da filosofia e dê a esta uma ênfase como atividade

de estudo.

"Pode 

parecer 

surpreendente 

que 

os 

pensamentos profundos 

se encontrem mais nos

escritos dos 

poetas 
do 

que 

nos filósofos. A razão está no fato de 

que 

os 

poetas

escreveram sob o império do entusiasmo e da força da imaginação. Existem em nós

sementes de ciência, como num sílex; os filósofos as extraem 

pela 

razão; os 
poetas 

as

arrancam 

pela 

imaginação; elas brilham mais então."4

Pascal, seu 

jovem 

contemporâneo, desenvolve um talento 

próprio para 

a

filosofia, como se sabe, 

por 

meio de um debate de idéias. Também se vale do uso

das cartas. Utilizou-as, na 

polêmica 

sobre o Augustinus, o livro de 

Jansenius, 

sem

se dar conta de 

que 

serviam 

para 

o riso e 

para 

o sério, 

para 

os outros e 

para 

si

mesmo. E notou, não sem surpresa, o 

papel que poderiam 

desempenhar no

desenho e no desenvolvimento de suas 

próprias 

concepções.

É ainda descontraído, mesmo engraçado, o Pascal 

que 

se inicia nas

Provinciales. Logo surgirá o trágico. As cartas ajudaram então, de fato, a compor

retratos da individualidade 

problemática 

do século XVII. No século XVIII,

torna-se 

patente 

o 

parentesco que possuem 

com a expressão literária, a 

ponto 

de

se 

justificar 

a ironia: 

"Brinckmann 

é realmente divino, os amantes escrevem

cartas 

por 

causa do amor, mas ele ama 

por 

causa das cartas."5 Escrevia-se muito

—, 

e bem, havendo aqueles cuja 

perícia 

na abordagem dos assuntos 

permitia 

o

aprofundamento de situações nas 

quais, 

fruto do choque cada vez mais brutal

entre o interior e o exterior, a 

personalidade 

crescia como 

ponto 

de atrito, mas

também de dor e de aspiração.

4- DESCARTES, René. Cogitationes 
privatae. 

In Discours de la méthode. Paris: FG-Flammarion, 2000, 
p. 

36.

A tradução é nossa.

5- Carta a Pauiine Wiesel do 
príncipe 

Louis Ferdinand. Brinckmann, o embaixador sueco em Berlim,

explicita Hannah Arendt, é 

"conhecido 

por 
suas cartas a Schleiermacher e a Gentz, cartas repletas de

retratos literários conhecidos, de mexericos e casos com mulheres". In Rahel. Trad. Antônio Trânsito Gernot

Kludasch. Rio de 
Janeiro: 

Relume Durnará, 1994, 
p. 

31.
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Intelectuais firmaram nome 

pelo 

modo de se colocar no mundo, como

exemplos 
de força e de admiração, sem nunca terem 

propriamente 

escrito nada

além 
de 

— 

cartas. Graças à correspondência de Rahel Varnhagem, estudada 

por

Hannah Arendt, hoje 

podemos 

acompanhar com interesse a sutileza filosófica dos

dramas 
e da efervescência ou do choque de idéias 

que 

fizeram a 

glória 

e os

dissabores 
do século XVIII. Valendo-nos do conceito de identidade, não 

parece

temerário arriscar a hipótese segundo a 

qual 

as cartas, nessa fase da 

gestação 

da

sociedade 
de classes, não obstante antes dela, ajudaram a decifrar individualidades

incertas 
de si mesmas, com um 

pé 

no 

passado 

e outro no 

presente. 

O exercício

dispunha as coisas com impressionante clareza, 

permitindo que 

o 

processo 

de

auscultação coincidisse com o desejo atravessado 

pela 

impossibilidade e o estado

de revolta inerente ao impasse. Não fosse o uso das cartas e 

provavelmente 

a

Europa não teria criado um dos marcos da filosofia moderna 

que 

é o conceito de

subjetividade.

Diante de si mesmos, no silêncio do 

papel, 

logo riscado 

por 

frases e

palavras, 
homens e mulheres esgrimiam buscas e viagens 

por 

sua interioridade e

por 
suas opiniões, 

protegidos pelo 

segredo da correspondência. Tímidos se abriam;

ousados esmiuçavam limites. E um conjunto de material humano aguçou

processos psicológicos 

e utopias.

O mundo moderno 

praticamente 

abandonou o 

gênero, 

ainda 

que 

certa

literatura recorra a ele aqui ou ali, como no caso de Boquitas 

pintadas, 

de Manuel

Puig, no 

qual 

a troca de missivas se 

presta para 

dar conteúdo ou 

grandeza 

a um

universo melodramático de uma 

pequena 

burguesia asfixiada 

pela 

falta de

dinheiro e de otimismo, na era do rádio e do cinema. Também 

poderíamos 

citar

o exemplo mais recente de Amós Oz, com A caixa-preta, bela confirmação de 

que

o 

gênero pode guardar 

vitalidade, mesmo sob o refluxo, 

quando 

a 

pressa 

e as

tecnologias da atualidade empurram este tipo de comunicação 

para 

o 

passado.

Ainda aceitamos na arte o 

que 

a realidade desestimula e reduz.

A filosofia ou os estudos de historiografia apreciam o 

gosto. 

Sabe-se a

função 

que 

exerceu no sentido de exibir sensibilidades e dilemas. E ainda 

que 

a

correspondência 

possa guardar 

segredos, na formalidade do modo de dizer, ficam

as 

pistas, 

de 

próprio punho, 

do 

que 

foi a biografia ou o universo de alguém.

Não convém subestimar, com efeito, a importância do impacto causado 

por

rupturas tão 

graves 

no edifício do conhecimento como a história impôs. Parte

desse sofrimento se revela na filosofia, não só 

pelos 

cuidados tomados 

pelos 

autores

envolvidos, como também 

pela 

contradição 
que 

se experimentava entre a vontade

de avançar e o desejo de deixar como estava. Uma epopéia se redige assim no

plano 

das idéias semelhante ou mais recheada de 

peripécias 

do 

que 

a de Homero.

Que 

epopéia é essa 

(não precisamos 

citar 

Joyce), 

é uma 

pergunta 

cuja resposta se
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estampa mais flagrantemente no volume das artes 

(plásticas, 

literárias ou

cinematográficas) como as criamos, com uma obsessão desconcertante.

O 

problema 

da 

poesia, para 

Descartes, 

gira 

em torno da necessidade de

precisão. 

Estamos aqui no terreno da clareza, do esforço de seccionar e dissecar

área 

por 

área, separando apenas o 

que 

se mostra útil dentro do 

projeto. 

É o

esforço 

que justifica 

os conselhos de 

prudência, 

mesmo motivo 

pelo qual 

o

pensador, 

depois de concentrar-se na leitura das ciências ocultas, retira-se delas

certo de 

que 

lhe convém trilhar 

pelos 

caminhos da razão, nos 

quais 

a matemática

dirige.

"(...) 

quanto 
às más doutrinas, 

pensei já 
conhecer bastante o 

que 
elas valem, 

para 

não

ser mais sujeito a ser enganado, nem 

pelas promessas 
de um alquimista, nem 

pelas

predições 

de um astrólogo, nem 

pelas 
imposturas de um mágico, nem 

pelos 

artifícios ou

arrogância daqueles 

que 

fazem 

profissão 
de saber mais do 

que 
sabem.

Na verdade, uma explosão semelhante à do átomo, embora menos

indiscreta e sufocada nos seus ímpetos, tomou conta dos dias e fragmentou as

aspirações em mil 

pedaços, 

tornando-as 

quase 

irreconhecíveis. Toda a capacidade

que 

se mobilizou 

para 

inventar e criar, não bastou 

para 

entender e decifrar os

sintomas do 

que 

se fez.

A diferença entre a identidade de antes e a de hoje não está na dilaceração,

como se uma se apresentasse livre dela e a outra não. Se diferenças se mantêm,

sustentam-se na intensidade do fenômeno, sempre o mesmo e, de repente,

diferente, diante da 

quantidade 

de 

possibilidades 
e impossibilidades em 

que 

nos

sabemos mergulhados.

A maestria na escrita decifra e devora. A devoração, no caso, funciona

numa estrada de mão dupla. Não se revela apenas negativa na forma de consumir

e destruir 

personalidades. 

Graças a ela, conclusões 

que 

não teriam sido 

possíveis,

por 

falta de coragem ou de energia, despertam forças adormecidas. O aspecto

negativo diz respeito ao risco da exposição e suas conseqüências. Por outro lado,

letrados desprovidos de tempo ou de vontade 

para 

utilizar a escrita mutilam-se,

como os analfabetos, de uma 

parte 

de sua visão. Também é verdade, como

assinalaria Adorno, 

que 

os atos de escrever e de ler, assemelhando-se, 

geram

confusão, como se um substituísse ou complementasse o outro do 

ponto 

de vista

do 

psiquismo. 

Trata-se de uma confusão 

que pode 

ser usada, e é, no mercado de

trocas típico da 

pós-modernidade 

cultural. Assim, num lance de mágica,

fornecendo-se uma mercadoria em lugar da outra, estaríamos diante de um

indivíduo dócil cuja atenção, ensimesmada ou 

perdida, permanece 

indiferente a

um confronto maior consigo mesmo. A teoria sabe 

que 

esta é uma fatia da

humanidade refratária às dificuldades do 

pensamento 

e seus benefícios,

incluindo-se na massa dos 

que 

se limitam a votar sim.

6- DESCARTES, René. Idem, 

p. 
38.
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A colocação do eu como fonte de interesse, em última análise como sede

do conhecimento, transformou-se, depois, numa 

*busca 

concentrada na definição

sobre as coisas, o mundo e o indivíduo. Por essa maneira, discernia-se uma

pergunta 
no meio social implicando saber o 

que, 

enfim, seria o homem. O foco

de atenção, 

que 

se transferia de Deus 

para 

um mortal, representava uma mudança

cujas repercussões, nos seus 

primórdios, 

não se 

podia 

avaliar. O eu, 

que 

servira

para 
um encontro com a 

graça 

e o divino, trazia de súbito a marca de

preocupações que, 

das 

grandes 

às 

pequenas, 

incluindo seus mistérios,

limitavam-se ao âmbito 

prático 

da vida e suas dificuldades. Daí não sairíamos.

A intensidade com 

que 

Rahel Varnhagen se expressa nas cartas 

- 

e a

possibilidade 

de fazê-lo 

- 

como se abrisse uma cortina, numa cena teatral, dão a

medida do mundo 

que 

tomará lugar no século XIX. A liberdade antecipa, mais

do 

que 

um amor á verdade, uma ânsia de saber, tímida, mas crescente,

inesgotável. A falta de hábito de um 

processo 

de auto-auscultação não 

permite 

um

mergulho brusco dentro de si à 

procura 

de um sentimento 
pessoal 

forte 

para 

fazer

face à sociedade e seus 

padrões. 

Permite, no entanto, um movimento de

contestação 

que, 

entre outras coisas, criará um indivíduo 

que 

não se acomoda ao

que 

lhe dizem e verifica, 

por 

moto-próprio, 
por 

onde deve 

perseguir 

a linha da

interpretação dos fatos.

Em 18 de fevereiro de 1794, a 

propósito 

de uma cena ocorrida com

crianças 

(elas 

teriam rabiscado o nome 

judaico 

Levin na 

parede 

de seu vestíbulo e,

interrogadas 

por 

isso, recorreram à dissimulação e à mentira), Rahel escreve sobre

o fato 

perguntando-se 

sobre a 

propriedade 

de se 

proibir 

a dissimulação 
quando

esta 

parece 

necessária, considerando-se os modos de vida e de relacionamento.

Vejamos o 

que 

diz:

"Eis 

que 

volto novamente às minhas crianças. Por 

que 

não lhes ensinamos a mentir,

negar e usar 

pretextos 

como um mal necessário, e ao mesmo tempo mostramos isso

como outra tarefa difícil, 
que 

deixamos de lado 

por 

nós mesmos 
quando 

dele não temos

necessidade, 

para poupar-nos 

do desgaste..., 
pois 

assim cuidaríamos de nossa consciên-

cia. Terrível moral, com tanta inquisição esclarecida, a minha reputação 
poderia 

ao

menos ser assada devagar?"

A época é sempre maior do 

que 

as 

pessoas. 

Em algumas circunstâncias, no

entanto, a individualidade aumenta de tamanho. Adquire uma dimensão fora do

comum, irreal em relação aos termos da situação e 

possível 

como uma espécie de

antecipação do 

que 

não ocorreu.

As mentiras de Rahel funcionam dentro de uma exata simetria com as

mentiras do universo exterior. Entre o eu e os outros, uma vez 

que 

a sinceridade

nada consegue contra a vontade dominante, algo tem de ser desenvolvido 

para
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que 

um tipo de 

proteção possibilite 

a continuação da vida. Este é o substrato do

que, 

não sem incômodo ou constrangimento, 
demonstra àquela intelectual do

iluminismo alemão um anteparo onde 

proteger-se. 
A despeito da 

posição 

moral

discutível, ela, na carta, mostra-se verdadeira.

Cabe assinalar, 

por 

outro lado, como, ao lado de uma razão 

que 

reivindica

a 

prova 

e a exibição da verdade, o nível dos sentimentos 

parece 

de tal ordem 

que

quase 

sufoca o 

princípio 

da lógica. Só isto basta 

para 

enfatizar a radicalidade das

disputas e a violência com 

que 

se desencadearão. O cruzamento da razão e dos

sentimentos constitui a mistura explosiva com a 

qual, 

nos dois séculos de

afirmação da modernidade, ainda 

que 

costumemos ver, dissecado, o raciocínio frio

de uma dominante específica, a sede de lucro, o mundo levou suas discussões até

os mais 

perigosos 

limites. Cumpre ressaltar como o método, implantado em todas

as áreas de atividade como condição da 

produtividade, 
desde Descartes,

associou-se à 

presença 
dos sentimentos igualmente orientando e conduzindo as

opções com o maior calor.

Nunca nos libertamos das 

paixões, 
mesmo 

quando 

imaginamos 

que 

as

havíamos 

posto 

de lado. A mais calculista das ações, mesmo essas 

guardavam, 

na

sua obsessão de separar-se ou 

passar por 

cima das emoções, um desprendimento

suspeito, carregado de uma coloração típica das determinações sagüíneas.

Os sentimentos, é um achado do século XVIII, não tinham de ficar

represados, fingindo-se de inexistentes, 

por 

uma 

questão 
de etiqueta. Se a dor fosse

grande, 

não obstante a repugnância da sociedade 

quanto 

à sua exibição, haveria

um lugar 

para 

exprimir-se nas bordas ou laterais do relacionamento humano. Daí

motivo 

pelo qual 

Rahel Varnhagen declara, 

palmilhando 
o terreno com

cuidado, mas como desbravadora, uma bandeirante atravessando as selvas:

"O 

sentir é algo mais fino 

que 
o 

pensar: 
o 

pensar 
tem o 

poder 
de explicar a si mesmo;

o sentir não o consegue e é nosso limite. Esse limite somos nós 

próprios; 
o sentimento

somente sabe 

que 
existe. Tudo 

poderia 
ser definido com esses limites; e esse limite 

que

não mais 

permite 

isso abrange nosso 

próprio 
ser e é 

por 
conseqüência uma 

parte 
de si

mesmo."7

E curioso como os dois elementos, da razão e dos sentimentos, numa fase

que 

aparenta 

privilegiar 

a inteligência em lugar das emoções, de fato caminham

lado a lado, erguendo os 

postulados 

da cultura moderna.

Não é afinal a razão, olhando-se a 

posteriori, quem promove 

a demolição dos

antigos sistemas de organização. São os sentimentos. O sofrimento 

proveniente 

do

regime de 

privilégios 

da nobreza, associando-se a uma energia de caráter

temerário, realiza a combinação 

que promove 

a reviravolta dos valores e a

implantação da chamada sociedade burguesa.

7- VARNHAGEN, Rahel. Diário. In ARENDT, Hannah. Rahel. Trad. Antônio Trânsito Gernot Kludasch.

Rio de 
Janeiro: 

Relume Dumará, 1994, 

p. 
194.
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Há um nome isso: Romantismo.

As cartas, enquanto 

gênero, 

não ofereceram aos seus usuários somente um

meio 
de exibir e desenvolver afetividades. Como um instrumento do 

pensar,

desdobraram-se 
em modos de ser, como se, além do outro, a 

quem 

se

endereçavam, 
fosse 

possível, 

ademais, dirigir-se a si mesmo. Na solidão de um

diálogo 
de uma só voz, frente ao 

papel, 

antes 

que 

o outro respondesse, o discurso

abria veredas não esperadas e fascinantes.

Lugar e sentido idênticos tiveram os Diários, em 

que 

a exposição desenha e

cria, inclusive 

para 

o autor, um 

personagem 

no 

qual 

limites se verificam e se

testam. Muitas vezes 

geraram 

informações 

preciosas, 

confrontadas mais tarde

pelos 
estudiosos. Geraram, além disso, enredos e intrigas. Eram facas de dois

gumes. 
Nas mãos de 

gente 

inescrupulosa, 

puseram 

em risco a segurança e a

reputação. 
Para cercear abusos e os malefícios do hábito, uma ética se salientou:

a inviolabilidade do correio e da intimidade como redutos de uma 

privacidade 

a

ser defendida, 

privacidade que 

representou uma reivindicação da burguesia a

crescer 

pouco 

a 

pouco 

antes 

que 

se consagrasse como um 

princípio jurídico.

Vemos 

que 

há um tripé na implantação da hipótese da subjetividade, como

passamos 
a entendê-la, dentro e fora do ambiente literário. As cartas e diários

convergem 

para 

a 

privacidade 

como um dos direitos da individualidade, direitos

que 
antes ninguém reconhecia, nem as famílias, nem os de fora.

No surgimento do mundo com 

que 

a individualidade sonhava e 

que, 

até

certo 

ponto, 

realizou, as cartas, os diários e a 

privacidade guardam 

uma

correlação. Dois séculos adiante, 

graças 

aos veículos de difusão das idéias, 

quando

as modalidades de manipulação e controle assumiram estilos 

que 

o século XVIII

não concebia, tais elementos 

guardam 

uma 

pátina 

do tempo, como se fossem

anacrônicos. Os esforços na linha do horizonte dos sistemas de vigilância

pressupõem 

a invasão da 

privacidade, 

se 

possível 

da interioridade, 

quer por 

via de

câmeras, como instrumentos da segurança 

pública, quer pela possibilidade 

de

"entrar" 

na vida das 

pessoas, 

com a ajuda, inclusive, de decisão 

judicial. 

Isso 

para

não falar nas escutas telefônicas e nas tecnologias de espionagem.

The Conversation, o filme de Francis Ford Coppola, de 1974, com Gene

Hackman, como 

primeira 

alegoria de vigilância, a 

propósito 

do episódio de

Watergate, eqüivale hoje a um conto de fadas, diante dos sistemas disponíveis ou

postos 

em 

prática.8

Contudo, os diários ofereceram à expressão dos conflitos uma saída

8- Só 

para 

refrescar a memória, no filme de Coppola, o 
personagem 

de Hackman, Harry Gaul, ocupa-se

com a espionagem de um 
jovem 

casal, contratado 
por 

um tal de M. C., um homem misterioso. Logo

descobrirá 

que 
os dois correm 

perigo. 
Desesperadamente, tenta compreender o 

que 
os ameaça. Em crise

de consciência, verifica 
que 

suas fitas foram roubadas. No hotel onde o crime devia ser executado, cai na

armadilha. Ha\ia interpretado mal as suas 
gravações.
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espetacular. Na intimidade da 

página 

em branco, não 

provocavam 

nenhum tipo

de censura. Não eram feitos 

para 

serem 

publicados 

e, sim, redigidos como uma

conversa do eu consigo mesmo. Tudo em nome de uma subjetividade 
que, 

sem

espaço 
para 

organizar-se 
em nível da exterioridade, experimentava as condições

de 

que 

dispunha, com recursos 

pessoais, para 

expandir-se e aliviar as tensões.9

Para 

Jean-Jacques 

Rousseau, As confissões serviram 

para 

sufocar os rumores

a respeito da sua biografia 

pessoal, 

envolvida em névoas dentro das 

quais 

algumas

coisas escandalizavam. 
Brandindo a bandeira da verdade como um escudo de

proteção, 

diz Michel Launay, 

procurava 

resgatar uma dignidade 
que 

os boatos

comprometiam 
e contestavam. 

Em Santo Agostinho, nas Confissões, também se

tratava de um resgate, só 

que 

em nome da 

graça 

e da revelação. Rousseau

ascendeu o 

gênero 

à condição de expressão moderna, laica, a 

principal 

das

nossas expressões, 
no sentido de 

que, 

remexendo na sua interioridade, com a

coragem 
que 

se lhe reconhece, somou-se a 

preocupações que 

a época 

perseguia,

aberta aos diários e às intimidades.

Ao contrário da burguesia, a nobreza, nos códigos de comportamento,

obedecia a modelos militares fundados nos ideais de contenção e retidão. Ainda

que 

não se tratasse de um comportamento a ser obedecido sem falhas, os hábitos

que 

daí se criaram exercitavam um modo de ver as coisas 

que 

se imprimiu nas

atitudes, cerceando formas alternativas de manifestação. Para romper com eles,

uma revolução de costumes, antes da revolução 

política, 

teria de se realizar.

Nunca é demais lembrar, em contrapartida, o 

papel 

do 

pensamento 

como

instrumento de emancipação. Surgiu com disposição 

para 

não se deter diante de

nada. Logo não haverá áreas de reserva 

para 

o novo sistema, tudo se mostrando

interessante e revelador. Velhas atitudes se desfiguraram, assim, através de um

processo que 

se sustenta na individualidade. Nas bagagens acomoda-se uma

ferramenta 

que, 

além da filosofia, 

quase 

não se utilizava: a teoria. Refletir sobre

algo ou sobre um comportamento significava 
questionar 

e criticar, ainda 

que, 

com

freqüência, da abstração à 

prática, 

o caminho se mostrasse tão longo 

que 

as novas

opiniões não se sustentassem ou se sustentassem com dificuldade. Acoplado à

teoria, o 

pensamento 

se oferecia ao usuário como uma espécie de mágica, cujos

efeitos, no entanto, ficavam ao acesso de 

qualquer 

um. E o 

que 

explica a moda

dos salões nos 

quais 

nobreza e 

gente 

da burguesia se reuniam 

para pensar. 

E não

eram só os 

grandes 

cérebros 

que 

se ocupavam disso. Estávamos diante de uma

possibilidade 

cada vez mais democratizada, 
embora, antes de desaparecer no

século XX, se reduzisse a artistas e intelectuais, dispostos a continuar teorizando

e criticando, sobre o mundo, as ações e os valores, 

já que 

os outros, as 

pessoas

sérias, não desfrutavam de tempo ou ócio 

para 

tanto.

Em alguns casos, conceitos disseminados 
como verdades chocaram-se com

9- Muitos diários vieram depois, como o dos irmãos Goncourt, o de Gide ou o Cahiers de la drôle de 
guerre,

de Sartre. Buscam igualmente fincar um 
pé 

na interioridade e outro na exterioridade. Têm a consciência,

como Rousseau, de 
que 

o 
público 

os lerá, o 
que 

representa, é claro, uma diferença.
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a realidade e mesmo com o caráter dos homens, antes de ruir como hipóteses

inexeqüíveis. Certas teses de Rousseau, no centro de um legado de valor

indiscutível, fazem 

parte 

dessas convicções 

que 

só circularam 

para provar que 

não

se sustentavam. É o caso da bondade natural e da valorização da educação

postos 
em termos absolutos, 

postulados que 

o século XX comprometeu com as

suas experiências de 

guerra 

e de barbárie.

Já 

na sociedade de massas, ao final do século XIX, de um 

pensar por 

si

próprio, 
passou-se 

a um 

pensar 

como a maioria, com os resultados conhecidos. Claro

que 

a defesa do 

pensamento 

como uma nova fortaleza contra as invasões

correspondeu, sobretudo, a um recurso de intelectuais. Eles o tinham inventado e

eles o consideravam importante, um 

ganho 

a 

proteger 

e aprofundar. Demais

segmentos do 

povo 

serviram-se das elaborações 

que, 

de um 

grupo pequeno,

atingiram todos e se transformaram em fórmulas 

políticas. 

Foi esse o fio tecido

pelas 

ideologias 

que, 

formuladas às vezes a 

quatro 

mãos, cresceram e acenderam

paixões, 
antes 

que 

desaparecessem.

Seria interessante interrogar de 

que 

modo, na sociedade industrial,

migramos, de um exercício de invisibilidade, típico das massas, nas 

quais 

o maior

esforço consiste em sumir 

para 

reaparecer enquanto multidão, 

para 

o 

que 

agora

se denomina de 

"morte 

do sujeito". O 

que 

será exatamente essa 

"morte", 

de 

que

cadáver tratamos? Será alguém 

que perdeu 

a capacidade de 

pensar 

ou

simplesmente não acredita nela?

No 

patrimônio 

cultural de 

que 

dispomos, boa 

parte 

herdamos de um

conjunto de descobertas formuladas 

por 

indivíduos 

que, por 

classe social e falta

de fortuna, se 

puseram 

a refletir. Eram, na sua maioria, 

pessoas 

alijadas do 

poder

no século XVIII, tivessem ou não razão nos seus devaneios. Como os 

primeiros

sintomas da modernidade se fizeram sentir no 

plano 

individual, daí retirarmos da

individualidade inesgotável fonte de inspiração, 

parte 

do mesmo comportamento

se manteve, embora o 

que 

chamamos de eu ou de sujeito, contrariado 

pelas

condições, 

perdesse 

volumosas 

quantidades 

de oxigênio.

Aquelas formas artesanais de exercitar a inteligência, formuladas numa

escala humana, sem ajuda de máquinas, comportavam ingredientes extraídos dos

traços representativos de um 

pequeno 

círculo. A adaptação às normas da

sociedade atual inviabiliza, talvez, o uso de ingredientes extraídos da experiência

individual 

para privilegiar 

apenas os 

parâmetros generalizantes. 

Como se um

outro 

pensamento pairasse 

sobre as cabeças, integrando um sistema autônomo e

independente 

por 

si mesmo, 

já 

não concebemos o 

potencial 

a se retirar da mente

particularizada. 

Tudo, transposto em números, depende da soma e da

multiplicidade. A época abusou dos valores coletivos até a demonstração cabal da

traição 

que, 

com eles, realizávamos com relação a idéias e ideais 

preciosos.

Foi assim 

que 

o lema da fraternidade omitiu o seu 

ponto 

de origem, muito bem
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observado 
por 

Sartre na defesa 

que 

faz da amizade como 

padrão 

do

comportamento 
político.

A hipótese da 

"morte 

do sujeito" renova indagações sobre a identidade,

como se fôssemos resultado de equívocos ou simplesmente não fôssemos. Afinal, o

que 

é o homem?

Mostra-se mais fácil dizer o 

que 

não somos ou o 

que 

não desejamos ser. E

como se, cansados de crer, resolvêssemos descrer.

Justo 

no momento de 

parar, 

mais uma vez, como um novo desafio, a

memória evoca as 

palavras 

de Rahel:

"Qual 

é a ambição mais interna de toda arte e 

qual 

a razão dessa ambição? Escapar

pelo 

ato de nossa situação aqui, limitada e acossada. Criaríamos um outro mundo se

pudéssemos."10

O 

que 

fazer com elas?

Ronaldo Lima Lins é escritor e 

professor

de literatura da UFRJ

10- ARENDT, Hannah. Idem, 
p. 

206.
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A obra e os andaimes:

os 
30 anos da morte de Jorge de Lima

Alexandre 
Eulálio

"Caminho 

no tempo de costas"

Salomão e as mulheres

O 

perfil poderoso 

de 

Jorge 

de Lima, 30 anos após o desaparecimento do

poeta 
de 

"Mira-Celi", 

aparece-nos sempre mais instigante e sugestivo, neste fim

de século voltado 

para 

a demolição e o aproveitamento 

(pós-moderno?) 
das sobras

adquiridas, 

quase 

sempre a 

preço 

módico, 

por quem 

foi 

passando por perto 

dessas

demolições. 
Os caminhos vários 

que 

o escritor alagoano inscreveu, tateando, na

movimentada orografia definida 

pelos 

textos dele, desdobram complexa

experiência cultural, de certa forma única em nosso ambiente. A significação desse

esforço criador supera, aliás, a 

qualidade 
desigual e a diversa fortuna das obras

isoladas 

que produziu. 

Itinerário 

que 

se abre ainda antes dos sonetos de liceano

aplicado no colégio 

que 

os irmãos maristas haviam recém-aberto em Maceió,

1905, até alcançar os escritos 

quase 

meio século depois, no texto maior em 

que

desejou configurar, de corpo inteiro, as 

perplexidades que 

viveu.

Existe uma tela de Giorgio de Chirico, 

pintada 

em 1916, 

que poderia

servir de emblema virtual 

para 

a obra desse inventor 

que, 

na maturidade, tanto

se voltaria 

para 

os emblemas e 

que 

admirou com fervor a chamada 

"pintura

metafísica" 

- 

onde foi beber várias vezes a nitidez, o distanciamento, o silêncio

que 

tornam inconfundíveis certas atmosferas limianas. Trata-se de A Melancolia

da Partida, 

que 

hoje integra, em Londres, a Coleção Roland Penrose. Num

interior 

que 

se abre, em diversos tons soturnos de verde, 

para 

um lá fora 

pouco

definido 

- 

aí se espevita, entre massas de edifícios mal definidos, uma flâmula

metálica ocre-encarnada 

-, 

equilibram-se réguas, esquadros, acutas, sextantes dos

mais variados recortes, dimensões e cores. Ao sopé dessa espécie de troféu da



geometria que 

se equilibra miraculosamente, apóia-se um 

grande 

mapa

triangular. Nele vêm reproduzidos o recorte nervoso e as altas montanhas de duas

penínsulas 

fronteiras. Uma linha 

pontilhada 

indica, em vermelho, os itinerários

marítimos 

que percorrem 

as reentrâncias dessa 

geografia que 

se retalha num

contorno de mar azul.

Em toda a obra de 

Jorge 

de Lima como 

que 

se 

justapõem 

também 

quase

sempre os utensílios 

que 

serviram à construção do texto e a carta do navegar

deste. Uns e outra conservam a sensação de obra ainda nos andaimes, esforço livre

cujo curso ainda não se completou; o 

que permite 

atribuir aos malogros mesmos

do autor um interesse de vida 

paralelo 

ao 

que 

comandava a vontade inventiva do

poeta 

em ato. Essa obra 

que 

não 

perdeu 

a 

palpitação 

original, mesmo após

ter-se fixado no tempo, obra 

que 

usou a experiência da centrifugação, constela-se,

contudo, numa coerência maior 

que permite 

recuperar e reintegrar no seu sistema

expressivo os mesmos descaminhos e experiências frustras 

que 

ensaiou.

Extremamente instigante num contexto cultural 

que 

tende 

para 

a rotina, a obra

de 

Jorge 

de Lima continua a ser decisiva como 

provocadora 

de constante

inquietação, desde 

que 

a insistência no interrogar e o diálogo abrangente muito

seus estão longe de constituir a regra em nosso meio.

Essa 

gana 

de 

janelas 

abertas sobre horizontes sempre novos

correspondera efetivamente no 

poeta 

de A túnica inconsútil ao enriquecimento

progressivo 

da 

personalidade 

criadora dele e teve lugar 

pouco 

a 

pouco. 

Obedece

antes a certa coerência subterrânea, 

que 

se define de modo 

quase 

imperceptível,

exigindo esforço atento de análise. Na 

primeira 

adolescência, a 

precoce perda 

da

fé 

pelo quase 

menino 

prodígio provinciano 

corresponderia à fascinada descoberta

de uma doutrina nova 

- 

esse monismo 

panteísta que 

encaminha o entusiasmo do

fazedor de sonetos bem hábil de 16 anos 

para 

a missão humanitária da medicina;

isto sem 

prejuízo 

da crença do 

jovem 

bardo no destino fundador da Poesia, cujo

indagar ele compara, nos sabidos alexandrinos do livro inaugural 

(1914) 

— 

que 

lhe

assinala a maioridade civil e a conclusão do curso médico 

- 

ao desvendamento da

realidade fenomênica 

que 

a ciência 

persegue 

no seu campo 

próprio.

A inquietação intelectual desse autor, 

que 

o establishment estaduano

imediatamente consagra, logo se volta também 

para 

a 

prosa 

de ensaio e de ficção.

Surge em Maceió, depois dos experimentos iniciais na Bahia e no Rio de 

Janeiro,

um escritor 

"purista", 

interessado 

por 

um mosaico estilístico rigoroso e exato.

Nessa interpretação sufocante da escrita floreal, o 

jovem 

dr. 

Jorge procura

conciliar os nossos 

quinhentistas 

e seiscentistas, os 

gendarmes 

da disciplina

gramatical 

belle époque, certo esteticismo finissecular, experimentos de reforma

ortográfica e fidelidade ao mais atualizado cientificismo. Resiste 

por 

algum tempo

esse imaginário ideal de decoro. O 

peso 

absurdo de tal disciplina acusa-se nas
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frestas de uma curiosidade inquieta e instável 

que 

desafia as firmíssimas certezas

do consagrado intelectual e lhe revela a fragilidade daquela caricatura.

Inesperada reconversão ao catolicismo, 
que 

tem lugar em 1926, culmina

essa agonia. A crise dissimulada mal e mal 

já 

estava transparecendo nos textos

compósitos 

que 

divulga e 

projeta 

no decênio de 20. O caso de A comédia dos erros,

obra em 

parte 

ensaística, em 

parte 

ficcional, impressa em 1923 mas recolhendo

escritos de anos antes, conforme as alusões ao 

'recente' 

centenário de Wagner

indicam. O caso ainda da temática do romance 

que 

começa a compor em 1922,

Cipó de Imbé, 

que 

trata da fluida identidade do intelectual brasileiro, instável e sem

norte 

— 

obra 

que, 

com modificações de monta, o autor editaria em 1927, agora

com o título Salomão e as mulheres 

—, 

até mais uma vez estabilizar o texto, agora em

clave lírico-psicologizante-metafísica, 
na terceira versão 

que 

urde desse texto, 

que

agora, 1939, aparece com o título tematizado como A mulher obscura.

A volta à fé católica, nesse momento de renovação da Igreja ao sopro do

neotomismo, corresponderá ao abandono dos módulos da literatura 

que 

até então

havia 

praticado. 

O alívio do escritor transparece evidente no lirismo efusivo dos

versos liberados 

que 

compõe a 

partir 

de 

"O 

mundo do menino impossível".

Poema 

que 

imprime avulso numa 

pequena 

tiragem 

que 

ele mesmo ilustra.

Trata-se, 

portanto, 

também da libertação do seu 

grafismo, que 

aí finge recuperar

a espontaneidade 
primeira 

dos 

garranchos 

de criança; seu irmão Hildebrando,

ainda menino de 

grupo, 

vai colorir com lápis de cor todos os exemplares, um 

por

um, nesse 

junho 

de 1927. Em fins desse mesmo ano apareceria, sempre em edição

produzida pelo 

autor, o volume Poemas, 

que, 

ao texto 

que 

merecera edição em

separado, reúne outros escritos dessa mesma maneira. Gomo os restantes, evocam

a infância livre ou 

perfazem 

inventários deslumbrados do mundo circunstante,

cujos violentos contrastes aí 

já 

começam a se denunciar. O sopro criativo não

esmorece; no carnaval de 28 mais duas composições 
poéticas 

de certo fôlego serão

impressas num caderno: 

"Essa 

negra fulô" e 

"Bangüê". 

O 

primeiro 

deles, 

que 

logo

alcançaria rápida celebridade seja 

pela 

sua estrutura de balada tradicional, seja

pelo 

apelo cru de caso de senzala, tema ainda censurado, reaparece

comandando no ano seguinte a coletânea dos Novos 
poemas. 

Ao seu lado aparecem

recolhidas algumas das mais finas elaborações 

poéticas 

resultantes dessa 

poesia

regional, 

que 

não é de todo alheia, no mesmo 

Jorge 

de Lima, de certa concessão

ao 

pitoresco.

1929 assinala o regresso de 

Jorge 

de Lima ao ensaio, agora 

proposto

' 

conforme um ideal 

prosear 

modernista, 
que 

acolhe, encantado, todos os

maneirismos de uma 

"fala 

brasileira" em vias de definição. Concorrendo a uma

cátedra no liceu oficial do Estado, o escritor redige dois estudos independentes.

Aquele de sua escolha versará os desencontros da literatura brasileira do 

passado
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com a imagem real do 

país; 

função nuclear do Movimento Modernista em curso

será segundo ele corrigir esse desvio. Nenhum melhor exemplo desse esforço do

que 

a criatura 

que, 

dentro do espírito de síntese do Modernismo, fora

sinteticamente criada 

por 

Mário de Andrade em Macunaíma, autêntico herói da

nossa 

gente 

sem nenhum caráter coletivo, embora riquíssima de caracteres

particulares. Já 

o tema sorteado 

pela 

banca examinadora abordaria o romance de

Mareei Proust, cuja saga cíclica sobre o Tempo tivera os seus tomos finais

publicados 

em Paris em 1927. 

Jorge 

de Lima, no mesmo estilo do ensaio anterior,

busca analisar a 

psicologia 

do narrador 

proustiano 

do 

ponto 

de vista da

psicologia profunda, 

tratada rapidamente segundo um critério freudiano a 

que 

não

se importa mesclar, conforme ironiza, considerações sobre o inconsciente

junguiano. 

Analisando o 

petit 

Mareei como médico, artista e 

psicólogo, 

o escritor

alagoano esboça, sem maior compromisso do 

que 

a verossimilhança do discurso

consparso de brilhantes considerações avulsas, uma visão atraente e arbitrária 

-

voluntariamente arbitrária 

- 

da obra e da vida 

psicológica 

de Proust. Pela

simpatia um tanto 

paternalista 

do intérprete 

perpassam 

ainda algumas idéias feitas

bem de época sobre a condição 

judaica, 

de 

que 

o autor só 

parece 

ter-se desfeito

no decênio seguinte, 

quando 

se torna o tradutor do volume coletivo de Maritain

Os 

judeus, que 

celebra a fraternidade cristã com o 

'povo 

eleito'.

Data do ano seguinte outro ensaio de 

Jorge 

de Lima, este de teor

histórico, 

publicado 

apenas em 1935 em forma de livro 

— 

a biografia apologética

de Anchieta. Inicialmente 

projetada 

como capítulo de amplo 

panorama 

sobre

A 

psicologia 

religiosa do brasileiro, 

que 

lhe fora encomendada 

por 

Alceu Amoroso

Lima 

(bem 

dentro do espírito de definição das características nacionais 

que

ambicionou 

propor 

o Modernismo), seria a única 

parte 

dessa obra 

que 

o autor

julgou 

merecer divulgação, tendo aparecido 

parceladamente 

em 

jornal 

durante o

ano de 33. O brilho da narrativa, ligado ao entusiasmo 

que 

no autor 

provocam

o tema desse Brasil 

que 

nasce e a figura do taumaturgo, valoriza, sobremaneira,

esse texto interessado, 

que 

de algum modo se 

prolonga 

no fino elogio histórico de

Dom Vital 

(1937), que 

considera a ultramontana limpidez doutrinária do 

jovem

bispo de Olinda em meio ao clero e aos fiéis maçonizados do Brasil imperial 

—

trabalho histórico 

que 

levantava alto a bandeira do aguerrido centro de estudos

católicos, fundado 

por Jackson 

de Figueiredo, de 

que Jorge 

de Lima era então

ativo 

participante.

Pois a transferência de 

Jorge 

de Lima 

para 

o Rio de 

Janeiro, 

em 1931,

iria abrir inúmeras 

perspectivas 

novas 

para 

a obra do artista e 

propiciar 

decisivas

experiências culturais ao escritor, 

que por 

essa época chegava aos 40 anos. 

Já 

no

ano seguinte, os Poemas escolhidos, confirmando a 

presença 

federal do 

poeta,

acrescenta à expressiva seleção dos dois livros 

que 

o haviam consagrado uma

dúzia de novos textos 

que 

não só dão ênfase à temática da cidade moderna e às
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questões 
sociais como ainda faz vibrar a corda de uma solidariedade com outros

países 
e civilizações 

que 

assinala uma abertura temática definitiva. Data desses

anos a aproximação de 

Jorge 

de Lima das artes visuais. Vive ele num contexto

que 
se interessa, de modo 

particular, pela pesquisa 

empreendida 

por 

certas

vanguardas. 

Junto 
a um 

punhado 

de escritores atentos à experimentação, atribui

peso 
específico ao supra-realismo bretoniano e ao realismo mágico 

que 

lhe é

contíguo. Ainda como diletante, 

Jorge 

de Lima realiza, então, as suas 

primeiras

tentativas de desenhista, 

pintor 

e escultor, experimentando, ao lado de Murilo

Mendes 

(de quem 

se torna amigo fraternal), colagens e fotomontagens 

que 

terão

decisiva importância 

para 

a evolução da sua obra literária subseqüente.

A novela 0 anjo 

(1934) 

é o 

primeiro 

resultado dessa experimentação

atenta. Definida em recortes bruscos, a atmosfera rarefeita da narrativa manipula

cinematograficamente, 
com. 

poderoso 

humorismo, o desenrolar vertiginoso de

enredo, 

que 

acelera ou detém o ritmo dos episódios exemplares. A descontração

estilística, narrativa e da mesma concepção ficcional faz de 0 anjo um admirável

documento de época dentro de seu 

pseudo-alegorismo 
esquemático. A fábula da

solidão do homem 

perdido 

no vasto aglomerado urbano, nostálgico das origens,

mas incapaz de 

já 

agora as recuperar senão sentimentalmente, 

que 

se encontra e

desencontra com o 

pacato 

e submisso anjo da 

guarda 

dele mesmo, conseguiria,

aliás, 

perfeita 

transposição visual nas excelentes ilustrações 

que 

Tomás Santa Rosa

desenhou em negativo 

para 

a edição original, inspirado em certo 

grafismo

germânico 
anos 20 

(os primeiros 

Ernst e os 

primeiros 
Grosz).

A composição de O anjo deve ter tido lugar simultaneamente com a escrita

de Calunga 

(1935), 

conforme 

parece 

indicar o episódio da viagem de Herói à ilha

natal do Nordeste, tão 

próximo 
das 

preocupações que 

conduzem a segunda

narrativa. Romance 

que participa 

da reportagem de denúncia social, o vigoroso

desenho dessa tragédia sociogeográfica divide-se, contudo, na consciência 

perplexa

do autor, com a consideração inerme de certa atemporalidade mítica daquele

mundo semi-submerso num infindável, impaludado, último dia do Gênesis. Lula,

o 

problemático protagonista 
da narração, acreditou com ingenuidade 

poder

mudar algo naquele estado de coisas imemorial; acabará aniquilado 

pelo 

meio

hostil, consciência individuada enfrentando a inconsciência coletiva. A estrutura

musical do romance tece um canto monocórdio e hipnotizante cuja difusa

coralidade, toada lúgubre em baixo contínuo, 

parece perder-se 

no tempo

pregresso. 

As 

pinceladas 
cheias de cor 

que 

abrem o texto, logo empalidecem e se

tornam soturnas, integrando-se na desolação ambiente 

que 

torna essa ficção

documento social e artístico de 

grande 

expressividade, malgrado as contradições

irresolvidas 

que permanecem 

no texto.

Além da reformulação de A mulher obscura 

(1939), 

a 

que já 

se fez

referência, 

Jorge 

de Lima escreveria um derradeiro romance, Guerra dentro do Beco,
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que 

só viria a ser 

publicado 

em 1950 mas data aproximadamente do fim do

decênio de 30, 

princípios 

do de 40. Narrativa de ação antes insinuada 

que

propriamente 

descrita, apesar do movimentado atuar de 

protagonistas 

e

figurantes. Ficção 

que 

versa sobre os desencontros 

profundos 

entre os seres e se

desenrola na cidade 

grande 

em ambientes da alta classe média, trata antes de mais

da esterilidade moral e do desespero demoníaco, constitui a última tentativa do

autor nesse campo. Mereceria, aliás, uma análise atenta e compreensiva de Sérgio

Buarque de Holanda, 

que 

no romance via densidade raramente atingida em nossa

novelística.

Das experiências criadoras desenvolvidas em companhia de Murilo

Mendes, 

que 

se desenrolam 

paralelamente 

a uma fase de doutrinação litúrgica 

que

ambos 

poetas, 

católicos fervorosos, acompanham 

junto 

ao Mosteiro de São Bento

carioca 

(então 

núcleo de intensa renovação católica 

que 

iria atrair às ordens

diversos 

jovens 

intelectuais do momento), surgirá a colaboração em Tempo e

eternidade, coletânea de 

poemas 

de ambos autores 

que 

trazia o lema, a seu modo

provocador, 

de 

"Restauremos 

a Poesia em Cristo" 

(1935). 

Em conjunto, 

Jorge 

e

Murilo levam avante ainda as 

pesquisas 

visuais de uma supra-realidade

heterodoxa, a 

qual 

deseja encaminhar, de modo sibilino, o inconsciente 

para 

as

grandes 

verdades transcendentais. Ação 

que prossegue 

nas colagens 

que 

ambos

montam de 

parceria, 

uma das 

quais, 

A Poesia em Pânico, será utilizada na capa

e no título da obra 

que 

Murilo 

publica 

em 1937. Com uma nota liminar de

Murilo, as 

'fotomontagens' 

que Jorge 

de Lima continuará organizando, 

já 

agora

sozinho, serão recolhidas apenas em 1943 com o título 

paralelo 

de A Pintura em

Pânico 

- 

o 

qual 

repercute talvez o belo texto de Aragon La Peinture au Défi com

que 

o autor de Front Rouge, na Paris de 1930, apresentara as fotomontagens de

Rodchenko e outros artistas 

plásticos 

soviéticos 

que, 

com elas, haviam ilustrado

poemas 

do 

primeiro 

momento revolucionário.

A soturna sensação de iminente catástrofe era 

palpável 

na atmosfera

mundial 

que presidira 

à elaboração de Tempo e eternidade 

("A 

noite desabou sobre

o cais / a noite desabou sobre o caos"). 

Jorge 

de Lima 

prolonga-a 

nos ansiosos

poemas 

bíblicos de A túnica inconsútil 

(1938). 

Os longos ritmos e as imagens

elaboradas, segundo certos módulos logo 

previsíveis, 

certamente teriam 

ganho 

em

vigor sem muitas das repetições e redobres 

que 

o autor multiplica nesse fornido

volume de versos, assim diluindo a 

pungência que 

buscava. O 

que 

não impede

constem do conjunto alguns dos seus mais expressivos 

poemas.

Por esse tempo, 

pouco 

mais 

pouco 

menos, o escritor inicia a elaboração

de 

"Mira-Celi", 

poema 

de escrita cifrada 

que 

trata da constatação e da

contemplação do Absoluto, através de 

procedimentos, 

técnicas, alusões e imagens
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de referencial supra-realista 

— 

ocultamente, automatismo, enigmas e cifras do

inconsciente, mas também referências e emblemas litúrgicos implícitos ou

explícitos. Texto candente, 

que 

se escreve sozinho numa temperatura 

próxima 

à

fusão do significado, nele 

Jorge 

de Lima desenha o itinerário desse estranho ser

que 

é o homem. Levado 

pela 

mão de Mira-Celi, a medianeira, esses 

"anunciação

e encontro" enigmáticos 

permitirão que 

ele alcance o território da morte e

contemple o Absoluto. Cifra do Eterno Feminino 

que 

se desintegra e reintegra em

inúmeras figuras 

~ 

Roselis, Isadora, Lenora, Violante, Abigail, 

"pessoas 

da

constelação de Mira-Celi" 

- 

essa entidade condutora do 

poeta 

dele se despedirá

no limiar da morte após a 

qual 

o canto se integra, diante da Trindade Divina, na

oração. E o fecho do 

poema 

é uma vetusta seqüência litúrgica, O Credo de Santo

Atanásio, cujo latim místico 

precede 

o silêncio da 

plenitude.

Texto de sonambulismo inspirado, 

que 

se calca em emblemas 

proféticos

de difícil conotação, mais do 

que 

em 

qualquer 

outro do nosso 

poeta 

se cruzam

desnorteadores movimentos centrípetos e centrífugos, cuja espessa nebulosidade

não deixa 

por 

isso de enriquecer a 

poesia 

brasileira, 

pelo 

mesmo desafio de

investir em semelhante área criadora. Esse magma 

poético 

ainda em estado

vulcânico, 

que 

borbulha e crepita em alta temperatura, 

possui 

diversos momentos

de repouso e contém em si, da forma cifrada 

que 

é bem a sua, e não só de modo

temático, as duas obras definitivas 

que 

encerram a lírica limiana: Livro de sonetos e

Invenção de Orfeu. Duas obras em 

que 

a lava transfiguradora de 

"Mira-Celi" 

afinal

se solidifica no 

"cristal 

e rosa" com 

que 

Carlos Drummond de Andrade desejou

exprimir a sensação inefável causada 

pelo grande 

desfiladeiro lírico, ao mesmo

tempo vítreo e todo delicadas articulações, desses sonetos seriais 

que 

são ao mesmo

tempo sucessão de emblemas silenciosos, música depurada e 

gestos 

de dança. 

Que

dizer então do vasto 

poema 

talássico sempre recomeçado onde 

gaivogam 

ao léu

vários níveis de significado? Seria fútil 

querer 

fixar o sentido último dessa obra

ondulante cuja coragem de se constituir na forma 

presente 

fez C. A. Bowra, ao

receber o volume, congratular-se em carta ao autor, saudando-o, com afável

ironia, 

pelo 

fato de acreditar, ao contrário de Edgar Poe, na respiração dos

poemas 

vastos. Desejando 

participar 

do ciclo ocidental dos 

painéis 

em verso de

larga envergadura, acenando no seu texto 

para 

Camões, Dante, Virgílio e

Homero, através de alusões, citações e transcrições inúmeras, e a eles associando

a sua 

própria gesta 

numa dialogia indivíduo-coletividade 

que 

aspirava reassumir

toda aquela concreta experiência 
pregressa, Jorge 

de Lima tornava Invenção de

Orfeu, mesmo nos momentos em 

que 

o 

poema 

é mais maquinoso e frustro, obra

para 

nós decisiva 

pelo 

muito 

que 

nos ensina sobre nós mesmos em nossa sofrida

navegação cultural.
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Trinta anos após a sua conclusão, a obra de 

Jorge 

de Lima se destaca na

paisagem 

literária brasileira como um maciço de 

primeira grandeza, 

de onde

sopra um vento forte 

pesado 

de 

pólen.

(Pensando 

em minha madrinha Sinhá Guerra, devota do médico 

Jorge 

de Lima)

Alexandre Eulálio foi redator

responsável da Revista do Livro. O ensaio

A obra e os andaimes integra seu livro

póstumo 

Escritos, 

publicado 

em 1992
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Impressões 
de um tradutor sueco

Õrjan 
Sjõgren

A história de minha relação com a literatura brasileira 

possivelmente

revela 
a ausência dessa literatura na mente do leitor sueco, em 

geral.

Há cerca 10 anos, comecei minha atividade de tradutor e

atualmente 
também escrevo artigos, faço apresentações de escritores e

exerço outras atividades ligadas 

principalmente 

ao mundo da ficção

brasileira.

Quando 

eu ainda me encontrava em uma idade de transição,

entre adolescente e homem adulto, ocorreu em minha vida uma

surpreendente 
revelação 

— 

o descobrimento do mundo ficcional

brasileiro através da leitura do conto 

"O 

cobrador", de Rubem Fonseca.

Apesar 
das dificuldades de 

penetração 

no 

"novo 

idioma", o 

português

do Brasil, a 

percepção que 

tive do conteúdo do conto foi como um

"soco 

no estômago" 

(expressão 
sueca 

para 

externar uma impressão

muito forte, implacável, 

porém positiva). 

Um texto literário 

quase

sempre 
apresenta certas dificuldades. Sinto até hoje o sabor dessa

leitura 
excepcional 

que 

me inspirou o desejo de fazer traduções 

para 

o

sueco de livros de escritores brasileiros. Encontrei no conto de Rubem

Fonseca 
algumas características estilísticas 

que 

desde então me fascinam

na literatura brasileira.

Não 

gostaria 

de limitar a literatura do Brasil, tão vasta e

diversificada, a apenas algumas características 

genéricas, porém

considero 

que 

um de seus aspectos continua a exercer em mim uma

enorme atração: a íntima ligação com a realidade ou com a história,

sem 

que 

isso signifique um abandono do vôo do imaginário ou da

capacidade de 

"distorções" 

estéticas. Resumindo: a literatura brasileira

não reflete um realismo convencional.
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Lendo Rubem Fonseca compreendi 

que 

uma sátira ou até uma 

paródia

podem 

ser simultaneamente brutais e sofisticadas e agudamente reais! Tudo isso

não se 

parecia 

em nada com o 

que 

até então tido lido, nem na literatura sueca,

nem na literatura hispano-americana. Foi 

justamente 
esse aspecto 

que 

me fez

enveredar 

pelo 

caminho da literatura brasileira.

Como 

grande parte 

dos leitores suecos de literatura, eu lia os autores

hispano-americanos acreditando estar lendo o 

que 

representava toda a literatura

"latino-americana". 

Na época, eu não refletia sobre a inexistência de escritores

brasileiros em uma inundações de autores 

"latino-americanos" 

traduzidos 

que 

se

alastrava 

pelo 

mercado sueco. Embora críticos esparsos denunciassem a falta de

autores brasileiros no fluxo de obras traduzidas e 

publicadas, 

eu continuava alheio

à 

problemática porque para 

mim, como 

para 

muitos outros suecos, a literatura

latino-americana era um 

"todo". 

Nesse 

"todo", 

o idioma original e 

predominante

era o castelhano e o estilo 

preferido, 
o 

"realismo 

fantástico".

Acredito 

que 

essa falta de conhecimento ou relativa ignorância da literatura

brasileira, tanto 

por parte 

do 

público 

como dos especialistas, era motivada 

pela

suposição de 

que 

um 

"especialista" 

em literatura hispano-americana era 

(ou 

é)

também um conhecedor da literatura brasileira. Essa 

premissa 

nunca foi válida.

Outro fator muito importante 

para 

a 

presença 

dessa literatura hispano-americana

era a força comercial do estilo 

"realismo 

fantástico", nas décadas de 1970-80, e

sua repercussão nos círculos literários suecos.

Das 

quatro 

obras de ficção brasileiras traduzidas e 

publicadas pelas 

maiores

editoras suecas, nessa época, 

pelo 

menos duas estão vinculadas ao 

"realismo

fantástico": A hora dos ruminantes, de 

José J. 

Veiga, e O centauro no 

jardim, 

de Moacyr

Scliar. As outras duas foram: O rei do Keto, de Antônio Olinto, e uma

"interpretação" 

de Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. Essas últimas obras

eram épicas, como todos os ficcionistas latino-americanos 

"deviam 

ser", segundo

o 

preconceito 

literário 

geral.

Talvez a 

predominância 

da literatura hispano-americana 

possa 

também ser

justificada pela presença 

na capital, Estocolmo, de numerosos refugiados chilenos

e uruguaios, chegados à Suécia a 

partir 

da década de 1970. Muitos refugiados

latino-americanos 

permaneceram 

na Suécia depois da restauração da democracia

em seus respectivos 

países. 

O mesmo não aconteceu com os brasileiros refugiados

na Suécia. E interessante assinalar 

que 

foi uma 

pequena 

editora criada 

por

refugiados uruguaios 

(Editora 

Nordan) 

que publicou, 

entre 1970 e 1989, o maior

número de obras brasileiras traduzidas 

para 

o sueco, incluindo autores como

Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade.

Nessa época, eu lia Vargas Llosa, 

Júlio 

Cortázar e Carlos Fuentes,

tomados emprestados na Biblioteca Municipal de Estocolmo ou comprados nos
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sebos de Estocolmo. Lembro-me de 

que 

eu lia, em casa, um novo livro de Garcia

Márquez 

quando 

ouvi, 

pelo 

rádio da cozinha, 

que 

o escritor colombiano tinha

sido laureado com o Prêmio Nobel de Literatura do ano. Eu admirava a técnica

literária 
desses escritores e tinha um 

grande 

desejo de conhecer a América Latina.

Mais tarde, consegui concretizar meus sonhos. O 

primeiro país que 

visitei

foi o Brasil. O impacto foi tão forte 

que 

comecei a estudar 

português 

na

Universidade de Estocolmo. Os estudos foram longos e as viagens ao Brasil se

repetiram. Finalmente, traduzi um livro de um de meus escritores brasileiros

preferidos: 
Vidas secas, de Graciliano Ramos 

(Editora 

Pontes). Procurei e encontrei

uma editora 

que 

o 

publicou.

Estávamos na década de 1990 e lentamente o ambiente mudava. Nos

últimos dez anos, as editoras estão bastante cautelosas e estritamente comerciais

na escolha de material 

para publicação. 

Isso significa 

que 

cada livro traduzido,

com exceção de livros escritos no idioma inglês, é considerado um

empreendimento extremamente arriscado. Mais de 90% dos livros de ficção

traduzidos e 

publicados 

na Suécia são originalmente escritos em inglês. Por outro

lado, outros fatores contribuem 

para 

uma maior abertura de espírito: o crescente

interesse 

pela 

literatura de outras 

partes 

do mundo; a internacionalização e

globalização; 

as viagens ao estrangeiro mais acessíveis; o desenvolvimento das

comunicações, em todos os sentidos; a consciência, cada vez mais nítida, de 

que

não existe apenas um 

"cânone" 

literário válido, mas talvez muitos, 

que 

nos são

desconhecidos. E, finalmente, a lenta destruição de reminiscências de um

eurocentrismo e de uma auto-suficiência, também existentes na Suécia.

A Suécia é um 

pequeno país. 

Existem 

pouco 

mais de 9 milhões de 

pessoas

no mundo 

que 

falam sueco. Conseqüentemente, o mercado de livros é igualmente

restrito. Levando em consideração essas circunstâncias, compreendemos 
que 

os

suecos devem orientar-se 

para 

o exterior de suas 

próprias 

fronteiras. A maior

prova 

disso é o aparecimento de 

pequenas 

editoras 

que, 

muitas vezes, são

responsáveis 

pela 

maior 

parte 

da literatura estrangeira interessante, 

que 

é

publicada 

e recebe o reconhecimento elogioso da imprensa. E também necessário

assinalar a existência da revista chamada Karavan 

(Caravana), 

exclusivamente

dedicada à literatura não-européia e não-americana 

(de 

idioma inglês), 

que

adquiriu uma excelente 

posição 

nos meios culturais do 

país.

A literatura brasileira, com toda a sua complexidade e variedade, tem

certamente todas as 

possibilidades 

de se afirmar nesse contexto.

Quando José 

Saramago foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura

1999, 

já 

algum tempo era comentada a inexistência de autores de língua

portuguesa, portugueses 

ou brasileiros, nobelizados. Não é necessário exagerar a

importância do Prêmio Nobel, 

porém 

o Brasil, com toda sua mistura de raças e
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mundos, com seus 

problemas 

sociais e sua hipermodernidade, continua

despertando interesse, não apenas 

pela 

sua música e seu futebol, mas também 

pela

criação de uma ficção suculenta, 

pouco 

conhecida, 

que 

não contenta apenas em

ressaltar os clichês do sensualismo e do exotismo.

Nos 

poucos 

anos 

que 

tenho exercido a 

profissão 

de tradutor e ensaísta,

recebi comentários de leitores de minhas traduções de livros e artigos sobre

autores brasileiros 
(Paulo 

Lins, Rubem Fonseca, 

João 

Ubaldo Ribeiro, Clarice

Lispector, Ferreira Gullar etc.). As reações têm sido de surpresa, curiosidade e,

quase 

sempre, de 

grande 

entusiasmo.

Quanto 

às traduções de livros, o autor brasileiro 

que 

atingiu maior índice

de vendas foi Paulo Coelho com 0 alquimista 

(Editora 

Fórum). Porém, a tradução

de Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei, do mesmo autor, não obteve os mesmos

resultados. A editora encontrou uma explicação, dizendo 

que provavelmente 

o

conteúdo do livro era demasiadamente 

"católico". 

Tenho na 

gaveta 

a tradução do

conto 

"O 

cobrador" e há algumas semanas foi 

publicada 

minha tradução de

A 

grande 

arte 

(Editora 

Tranan). Considero-me satisfeito 

porque 

assim ajudo o leitor

sueco a compreender melhor a literatura brasileira, através do lançamento de um

grande 

autor nacional.

Orjan Sjõgren é tradutor e ensaísta
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Presença do livro brasileiro na Espanha

Antonio Maura

Em 1999 foi reeditada a tradução 

que 

Ángel Crespo fizera de Grande sertão:

veredas, de Guimarães Rosa. O 

poeta 

Ángel Crespo, especialista em Fernando

Pessoa, amigo 

pessoal 

e tradutor de 

João 

Cabral de Melo Neto e de uma

antologia da 

poesia 

brasileira, foi, além disso, diretor da Revista de Cultura Brasileira

e responsável 

por 

uma extraordinária versão da Divina comédia, de Dante, em

tereetos encadeados. Com esta 

publicação 

a Aliança Editorial recupera uma das

traduções mais emblemáticas da história da literatura brasileira. E oportuno

recordar 

que 

o 

próprio João 

Guimarães Rosa dirigiu-se 

pessoalmente 

a Barcelona

para 

apresentar esta versão, 

publicada 

originalmente em 1965 

por 

Seix Barrai, e

felicitou seu tradutor. Depois de mais de seis lustros, este romance veio novamente

à luz através da editora espanhola. Só 

por 

este fato creio ter sido 1999 um ano

feliz 

para 

a divulgação da literatura brasileira neste 

país. 

Se começo com ela esta

breve trajetória das edições de livros brasileiros em língua castelhana, isto se deve

a duas razões fundamentais: a 

primeira, pelo 

indiscutível valor literário desta

obra, e sua repercussão nos ambientes intelectuais tanto do Brasil como da

Espanha; a segunda, 

porque 

é necessário 

pôr 

um limite a um assunto tão

prolongado 

no tempo, como o de 

que 

trata este artigo. Neste sentido, a 

proposta

deste relatório é a reedição de Grande sertão: veredas, 

que pode 

muito bem servir

como 

ponto 

de 

partida para 

este empreendimento editorial com obras da

literatura brasileira, 

que 

vem despertando 

grande 

interesse no mundo do

castelhano 

peninsular.

Também em 1999, Basílio Losada, responsável 

pelo 

Departamento de

Literatura Galaico-Portuguesa, 
que 

ministra cursos de cultura e literatura

brasileira na Universidade de Barcelona, traduziu a obra de 

João 

Silvério
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Trevisan, Ana em Veneza, 

que 

apareceu 

pela 

Editora Edhasa. O 

professor 

Losada,

um dos mais ativos tradutores e divulgadores da literatura brasileira na Espanha,

é 

pai 

do brasilianismo espanhol 

junto 

a Angel Crespo, e a ele devemos, todos os

amantes dessa cultura, seus conselhos, seu apoio e seu ânimo em momentos de

desalento. Para a apresentação deste livro viajou a Barcelona seu autor 

- 

o escritor

e 

jornalista João 

Silvério Trevisan.

Nélida Pinón, de origem 

galega, 

finalmente 

pôde 

ver, nesse mesmo ano, a

edição espanhola de um livro 

que 

narra 

justamente 

uma história de emigrantes

espanhóis no Brasil e no 

qual 

insere várias histórias de família: A república dos

sonhos, traduzida 

por 

Elkin Obregón Sanín, traduzida 

pela 

Editora Alfaguara, e

que 

contou com a escritora carioca na sua apresentação.

De 1999 é também a edição de Um sopro de vida 

(Pulsaçõesj, 
de Clarice

Lispector, cuja tradução é de Mario Merlino. 

Já 

em 1985 a Editora Siruela,

responsável 

por 

esta 

publicação, 

adiantou as 

primeiras páginas 

deste livro na

revista El Paseante, 

que 

editava naqueles anos e cujo número 11, 

que 

coordenei,

foi dedicado inteiramente ao Brasil. A tradutora daquelas 

páginas 

foi Elena

Losada Soler, uma das maiores especialistas espanholas na obra da escritora

brasileira de origem russa. O leitor 

poderá 

estranhar o longo 

período 

transcorrido

entre uma 

promessa 

editorial e sua realização, mas o mundo editorial costuma

surpreender-nos dessa maneira.

Também tardou, outros 15 anos, o aparecimento nas livrarias

espanholas de Antes o mundo não existia, cuja tradução e estudo 

preliminar 

são da

responsabilidade, respectivamente, de Hélder Ferreira Montero e 

José 

Ignacio

Uzquiza, e de sua edição, a Universidade de Palma de Mallorca. No número de

El Paseante, 

já 

mencionado, também foram 

publicadas 

as 

primeiras páginas 

desta

bíblia indígena, na versão de Mario Merlino. E importante ressaltar aqui 

que

Antes o mundo não existia representa um dos textos antropológicos mais originais e

autênticos dos 

publicados 

nos últimos anos. Seus autores 

— 

Umúsin Panlõn Kumu

e Tolamãn Kenhíri 

— 

são dois índios amazônicos da tribo dos Desâna, e o texto

que 

agora se 

publica 

na Espanha foi formalizado 

por 

Berta G. Ribeiro.

Um dos autores 

preferidos pelos 

editores espanhóis é Machado de Assis, de

quem, 

nestes dois últimos anos, se 

publicaram 

várias coleções de contos em

diferentes editoras e se reeditaram obras como Dom Casmurro e contos como

0 alienista. Concretamente, desta última narrativa, o leitor espanhol dispõe de duas

versões: uma de Martins 

y 

Casillas, e outra dos alunos do Centro de Estudos

Brasileiros de Barcelona. No 

que 

se refere a Dom Casmurro, é necessário dizer 

que

a tradução é de Pablo dei Barco, 

professor 

da Universidade de Sevilha e um dos

mais ativos divulgadores do romance e da 

poesia 

brasileira na Espanha. No 

que

diz respeito aos contos, cabe destacar a 

publicação que 

Celeste Ediciones realizou
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de 

quatro 

breves contos machadianos 

— 

A causa secreta, 0 caso da vara, Entre santos

e A cartomante, cujas versões são de 

Juan 

Martin Ruiz.

São também da Celeste Ediciones e de 

Juan 

Martin Ruiz, respectivamente,

a edição e a tradução de Menino de engenho, de 

José 

Lins do Rêgo. Ernesto Pérez

Zúhiga, responsável 

pela 

edição desta última obra, assim como 

pelos 

contos

mencionados de Machado de Assis, é uma 

pessoa profundamente 

interessada 

pela

literatura brasileira e está 

preparando 

diversos títulos 

para 

o 

próximo 

ano, entre

os 

quais 
caberia destacar uma seleção de contos de 

João 
Guimarães Rosa.

Por seu lado, Basílio Losada, de 

quem já 

tivemos oportunidade de falar

nestas 

páginas, 

traduziu 

para 

a Editora Grijalbo-Mondadori a novela de Patrícia

Melo, Elogio da mentira. O 

professor 

Losada 

já 

traduzira, em 1997, desta mesma

autora, 0 matador, 

que 

apareceu nas livrarias espanholas com o significativo nome

de Killer. O fato ocorreu 

por 

haver estreado na mesma época o filme de

Almodovar 

que 

levava também o título 

- 

Matador.

Vale a 

pena 

salientar a importância da versão 

que 

Beatriz de Moura,

brasileira de origem, responsável 

pela 

linha editorial de Tusquets, realizou,

sempre sob a 

judiciosa 

assessoria de Gilda Oswaldo Cruz, do romance A casa dos

budas ditosos, do escritor baiano 

João 

Ubaldo Ribeiro.

E 

porque 

estamos tratando de livros, não 

quero 

deixar de mencionar alguns

catálogos como o 

que 

o Círculo de Bellas Artes dedicou ao fotógrafo Sebastião

Salgado 

por 

motivo de sua exposição nesse centro, ou o extraordinário catálogo-

livro 

que 

o Instituto Valenciano de Arte Moderna 

publicou 

com o título Brasil

(1920-1950) da antropofagia a Brasília. Nesta última 

publicação, 

encontram-se

reunidos textos do responsável 

pela 

exposição, 

Jorge 
Schwartz, e também de

especialistas como 

Juan 

Manuel Bonet, Eduardo Subirats, Annateresa Fabris,

Rubens Fernandes 

Júnior, Jean-Claude 
Bernadet, 

José 

Miguel Wisnik, Carlos

Augusto Machado Calil e Carlos Ferreira Martins. O 

propósito 

da mostra 

que

corresponde a esta 

publicação 

é uma visão do modernismo brasileiro em suas

diferentes manifestações como a 

pintura, 

a escultura, o desenho, a literatura, a

música e a arquitetura. O espectador 

pode 

assim mergulhar tanto na realidade

daqueles felizes anos 20 como na fundação da cidade do futuro Brasília.

O destaque 

que 

dei a esta última 

publicação 

se deve ao fato de 

que 

talvez

se tenha tratado da mais importante exposição de arte brasileira realizada na

Espanha. Neste sentido, Basílio Losada entregou 

já 

à Editora Tusquets 

para

publicação 
sua versão de A cidade de Deus, do escritor Paulo Lins. Por seu lado,

Adolfo Montejo Navas realizou uma seleção da melhor 

poesia 

brasileira dos

últimos anos, 

que 

será 

publicada pela 

Editora Árdora. E a 

já 

mencionada Celeste

Ediciones 

prepara 

também uma versão da célebre Carta de Pero Vaz de Caminha,

que, 

com o título de A carta de Pero Vaz de Caminha ou O descobrimento do Brasil, estará

em breve nas livrarias espanholas na muito cuidada versão de Maria Tecla Portela

Carreiro.

Presença do livro brasileiro na Espanha
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Há também outras editoras 

que prometem 
textos de Clarice Lispector,

Machado de Assis, Graciliano Ramos e uma não muito extensa lista de autores

brasileiros 

que, 

admitamos, não são suficientemente conhecidos na Espanha. Por

razões óbvias seria 

prematuro 

adiantar não só títulos como editoras.

Um dos escritores mais conhecidos do 

panorama 

literário brasileiro na

Espanha é 

Jorge 

Amado, de 

quem 

se reeditaram nestes dois últimos anos

Gabriela, cravo e canela, Tieta do agreste e Os velhos marinheiros, 

que 

saiu nas livrarias

com o título de Capitanes de altura.

Paulo Coelho é um dos autores cujos livros são editados e reeditados

continuamente em diversos 

países 

europeus. Títulos como 0 alquimista, Verônika

decide morrer, Brida, Diário de um mago, A 

quinta 

montanha ou Manual do 

guerreiro 

da luz,

entre outros, se sucedem nas vitrines das livrarias comerciais, nas bancas de 

jor-

nais e revistas das estações e aeroportos espanhóis. Não duvido 

que 

seria

interessante refletir sobre o êxito fulminante destes livros 

que pretendem 

satisfazer

a necessidade de espiritualidade e leveza 

que 

caracteriza 

grande parte 

da

sociedade contemporânea. Para muitos, Paulo Coelho é um representante da

subcultura do livro; 

para 

outros, um autor de referência. Não entrarei agora nesta

polêmica. 

Limito-me a mencionar, como é meu objetivo neste artigo, 

que 

o

número de edições e livros vendidos deste autor supera, e muito, o dos demais

escritores brasileiros tomados em seu conjunto.

Que 

conclusões 

poderíamos 

tirar de um 

panorama 
como o descrito? Talvez

não muitas. Na Espanha se editam 

poucas 

obras e 

poucos 

autores brasileiros. E

quando 

se 

publica 

se faz de maneira equivocada e inconstante. Um escritor

descobre um livro, se entusiasma, 

publica-o, 

e depois deixa de fazê-lo 

por 

décadas.

Em conseqüência, o leitor, desorientado, ignora as obras e os autores do 

grande

país 

de fala 

portuguesa 
e somente em 

pequenos 

seminários são nomeados

determinados escritores como Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães

Rosa, 

João 

Ubaldo Ribeiro e alguns 

poucos 

mais. Penso, como 

já 

o manifestei em

diversas ocasiões, 

que 

a difusão da cultura brasileira deve 

passar 

forçosamente 

pela

universidade e não ficar exclusivamente em mãos de editores ou de uns críticos às

vez:es tão desinformados como o 

público 

ao 

qual 

se dirigem.

Antonio Maura é 

jornalista, 
escritor e

professor 

da Universidade Complutence,

de Madri
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Entre o impresso e o eietrônico

Nízia Villaça

"Contar 

estórias e escutá-las cria um elo entre dois

protagonistas 

e os mantêm ligados na negociação da

verdade da experiência humana."

Zygmunt Bauman

As 

profundas 

transformações de nossas referências científicas, de nossas

técnicas, da organização do trabalho, da família, das escolas, do espaço

e do tempo 

provocam 

hoje as mais diversas reações. Como nos orientar

no mundo 

global que 

se levanta e 

parece 

substituir o antigo?

Para Michel Serres1' 

por 

um lento reequilíbrio, as mais raras

novidades se ancoram em hábitos milenares 

que 

não havíamos

percebido. 

O autor enfatiza a melhor adaptação das novas técnicas

quando 

elas remetem a antigas referências. A dinamização deste espaço

"entre" 

implica 

pensar 

a articulação entre o conhecido e o desconhecido

que 

existe desde a aurora da humanidade. É este espaço de 

passagem

que 

basicamente estará em 

jogo 

na avaliação do impresso e do

eletrônico de forma a não alimentar o costumeiro hiato estabelecido

entre a cultura do 

papel 

e as novas tecnologias dando margem a

tecnofilias ou tecnofobias. Tem razão Steven 

Johnson2 quando 

lembra

que 

sempre tivemos dificuldades em enxergar a fusão entre tecnologia e

cultura. Para o autor, a vida de Leonardo da Vinci ou de Thomas

Edison bastaria 

para 

nos convencer de 

que 

a mente criativa e a mente

técnica co-habitam de longa data.

1- SERRES, Michel. Atlas. Paris: Champs/Flammarion, 1994.

2- JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de

criar e comunicar. Trad. Maria Luísa X. de A. Borges. Rio de 
Janeiro: Jorge 

Zahar Editor,

2001.
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Um espectro de humores, 

julgamentos 

e expectativas, há alguns anos,

intensifica os debates sobre a cultura eletrônica e mais 

particularmente 

o livro

eletrônico, 
promovendo 

encontros e entrevistas com especialistas na mídia

impressa e eletrônica. Remetendo a Michel Serres e ao espaço 

"entre" 

que

percorremos por 

ocasião das 

grandes 

transformações tecnológicas, 

penso que 

todo

este alvoroço intelectual, 

político, 

econômico faz 

parte 

desta travessia.

Inicialmente, falava-se sobre e-book mas não o descreviam com 

precisão, 

de modo

a estabelecer diferenças entre o livro criado 

para 

o computador, o livro apenas

disponibilizado na rede e o CD-ROM. Não distinguiam livro e texto, discussões

essenciais 
quando 

se afirma 

que 

o livro impresso está morrendo.

Transcrevo duas citações como forma oportuna de remeter ao 

processo 

de

ruptura/continuidade 
que 

envolve o futuro do livro, sua representação histórica e

avaliações do livro eletrônico como 

provocação para pensar questões 

aí

embutidas.

"Na 

Internet, 

'Ulisses', 

de 
James Joyce, 

tem sido relido como uma obra 
que

antecipou o imaginário do ciberespaço. Ensaios disponíveis na rede discutem desde

a 
presença 

de um núcleo ciberespacial até suas afinidades com a teoria do caos."3

"E 

o 

que 

vai o 
país-pererê 

e o 
país-curupira 

fazer com o livro eletrônico se ainda não

descobriu sequer a leitura e o livro de 

papel?'"

A 

primeira 

epígrafe refere-se à antecipação do imaginário da web 

pela

estrutura de temporalidades múltiplas da obra de 

James Joyce 

e corrobora de

alguma forma meu 

pensamento 

a 

propósito 

da importância da estrutura do

imaginário literário na 

passagem 

do impresso ao eletrônico. 

Quando James Joyce

publicou 

Ulisses, em 1922, revolucionando nossas expectativas literárias,

revelou-se um técnico altamente 

qualificado que 

andou fazendo experiências com

a máquina-livro: 

"Ele 

poderia perfeitamente 

ser visto como um 

programador que

escreveu códigos 

para 

a 

plataforma 

da máquina impressora. 

Joyce 

escreveu

software 

para 

um hardware originalmente materializado 

por 

Gutenberg."0

A segunda epígrafe situa-se no extremo oposto da avaliação do

universo tecnológico, apontando 

para 

uma abundância de infraleitores brasileiros

num mundo de hiperleitores 

que 

caminha 

para 

o século XXI, o 

que 

remete à

discussão sobre 

globalização 

e sobre o acesso democrático às tecnologias.

3- BEIGUELMAN, Giselle. In 
Jornal 

Folha de S. Paulo. Ilustrada, 
junho 

de 1997, 
p. 

10. Ensaios sobre o

assunto são acessíveis 
por 

meio do site do Blomscyberday 
(hhtp://www.uol.com.br/bibliot/bloomsday).

4- SANTANNA, Affonso Romano de. In O Globo. Segundo Caderno, 31 de março de 1999, 
p. 

8.

E-mail: santanna@novanet.com.br

5-JOHSON, Stèven. Op. cit., 
p. 

8.
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Uma série de conceitos 

precisam 

ser 

pensados progressivamente, 

na

articulação dos 

pares global/local, 

corporeidade/virtualidade, abertura/controle,

certeza/incerteza, simplicidade/complexidade, familiaridade/estranhamento,

experiência/entretenimento, nas fronteiras do universo informático

comunicacional, nos limites entre ciência, arte e cultura. O objetivo é refletir sobre

o exercício da subjetivação no contemporâneo e as relações de 

poder que 

se

instalam no horizonte das novas tecnologias, 

pensando 

os usos e aplicações 

que

formam o contexto das motivações cognitivas das novas tecnologias face às

demandas sociais de 

participação 

comunicativa e acesso democrático às fontes.

Embora subentendendo tarefa ciclópica, o assunto 

pode 

ser tratado através

de 

pequeno 

roteiro. Refiro-me à narração de alguns acontecimentos históricos,

socioeconômicos, antropológicos, filosóficos e 

políticos 

no trajeto do 

que 

vem

sendo chamado de escritura, enquanto estratégia, 

que, 

a 

partir, 

sobretudo, dos

séculos XVII e XVIII, articula a linguagem, seu estatuto e 

pretensões, 

com a

distribuição dos lugares do saber e do 

poder.

De forma não determinante, mas integrada num 

processo genealógico,

privilegiamos 

as considerações sobre a dimensão técnica, devido às mudanças 

que

hoje, mais 

que 

nunca, se dão em velocidade crescente e exigem uma reflexão

sobre 

quais 

as vias de acesso ao saber, como se 

processa 

sua legitimação, 

quais 

os

destinos do saber crítico e não meramente cumulativo, como fica a 

questão

cultural, suas mediações, 

para 

além dos 

poderes 

hegemônicos. Os aspectos

técnicos são, certamente, importantes, mas não deVem obscurecer o fato de 

que 

o

desenvolvimento dos meios de comunicação é uma reelaboração do caráter

simbólico da vida social, uma reorganização dos meios 

pelos quais 

a informação

e o conteúdo simbólico são 

produzidos 

e intercambiados no mundo social e uma

reestruturação dos meios 

pelos quais 

os indivíduos se relacionam entre si.

Preocupa-nos uma abordagem 

"cultural" 

dos meios técnicos, conectada ao

significado das formas simbólicas e sua contextuação social. Gomo acentua 

John

B. Thompson,6 os meios de comunicação têm uma dimensão simbólica

irredutível, ligada à 

produção, 

armazenamento e circulação de materiais entre

produtores 

e receptores. Não se 

pode perder 

de vista esta dimensão. Em sua

teoria social, o autor 

privilegia 

a comunicação como fenômeno integral de

contextos mais amplos da vida social. A comunicação mediada é sempre um

fenômeno social implantado em contextos 

que 

se estruturam de diversas maneiras

e 

que, por 

sua vez, 

produzem 

impacto na comunicação 

que 

ocorre. Uma vez 

que

a comunicação é 

geralmente 

"fixada" 

num substrato material de algum tipo 

-

palavras 

inscritas em 

papel, por 

exemplo, ou imagens 

gravadas 

em 

películas 

-, 

é

fácil focalizar a circulação das mensagens da mídia e ignorar a complexa

6- THOMPSON, 
John 

B. A mídia e a modernidade; uma teoria social de mídia. Trad. Wagner de Oliveira

Brandão. Revisão da trad. Leonardo Corretzer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, 

p. 

19.

Entre o impresso e o eletrônico 209



mobilização das condições sociais 

que 

subjazem à 

produção 

e circulação destas

mensagens.

Barbero7 analisa a importância das mediações, 

paralelamente 

às

determinações dos meios, na evolução do 

processo 

cultural como espaço

estratégico da hegemonia. Se, em meados do século XIX, a demanda 

popular 

e

o desenvolvimento das tecnologias de impressão vão fazer das narrativas o espaço

de decolagem da 

produção 

massiva, como veremos a 

propósito 

do folhetim,

comenta Barbero 

que 

a mediação 

passa 

a encobrir as diferenças e conciliar os

gostos quando 

realiza a abstração da forma mercantil na materialidade

tecnológica da fábrica e do 

jornal.

A complexidade corporificada nas mediações 

pode 

ser analisada no

momento do surgimento da imprensa, no momento da aceleração do 

processo

com a introdução da rotativa e, na atualidade, 

quando 

os lugares de 

produção 

e

reprodução sofrem novo abalo.

Interpreto a 

passagem 

da cultura impressa à eletrônica, seguindo o fio de

abertura oferecido desde sempre 

pela 

arte em 

geral 

e a criação literária em

particular, 

como lugar de onde ler as inscrições da subjetividade no

contemporâneo. A leitura de Giulio Cario Argan," discutindo, no campo estético,

as noções de 

projeto 

e destino diante das novas tecnologias, nos é útil 

para

visualizar as estruturas 

que 

delineiam hoje transformações 

paradigmáticas.

Estaremos 

presos 

ao 

"fatum" 

tecnológico ou somos capazes de ressignificar a

noção de 

projeto? 

Como assinala Barbero, a arte, e o campo literário em

particular, 

é um lugar 

privilegiado para 

analisar a crise 

que 

nos constitui 

"que 

não

é só um 

fato 

social, e sim razão de ser, tecido de temporalidades e espaços,

memórias e imaginários 

que 

até agora só a literatura soube exprimir".9

Segundo o historiador Roger Chartier, um dos 

grandes 

equívocos das obras

que 

tratam da história do livro e da leitura é não fazer uma distinção entre a

leitura da necessidade e a leitura apaixonada. Para a 

primeira, 

o texto eletrônico

e todas as suas vantagens são muito apropriados, 

por 

eliminarem barreiras de

tempo, espaço e seleção, 

proporcionando 

rapidez e barateamento do acesso às

obras. A leitura de fruição, no entanto, se completa no contato corporal com o

livro. Não é uma maratona contra o tempo, mas uma tentativa de suspender a

temporalidade, 

percorrendo 

meandros e experimentando 

profundidade. 

Segundo

7- MARTÍN-BARBERO, 
Jesus. 

Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Trad. Ronaldo Polito

e Sérgio Alcides. Rio de 
Janeiro: 

UFRJ, 1997.

8- ARGAN, Giulio Cario. Projeto e destino. Trad. Marcos Bagno. Rio de 
Janeiro: 

Atica, 2000, 
p. 

7-83. Ver

discussão arte/história/tecnologia. Segundo o autor, uma investigação séria sobre a evolução tecnológica

não 

pode prescindir 

da 
questão 

da arte como componente constante na designação de modelos de valor no

processo 

histórico. A tecnologia correria o risco de des-historizar o comportamento humano e a si mesmo,

revogando a ligação 
que 

no 
passado 

manteve com a arte.

9- MARTÍN-BARBERO, 
Jesús. 

Op. cit., 
p. 

259.



o autor, devido a uma 

pressão psicológica, 

o leitor de suportes eletrônicos tende

a transmitir 

para 

o ato de decodificação a velocidade do meio, transformando-se

no 

que 

Guimarães Rosa definiu como leitor cavalo, 

que 

come apressadamente

tudo sem tempo 

para 

ruminar.10

As 

perguntas 

se sucedem sobre se a era do humanismo acabou, se

assistimos ao nascimento de uma nova espécie, se o corpo tornou-se obsoleto a

partir 
das intervenções maquínicas. O 

que 

a tecnologia ameaça? O 

que 

é o

humano? Como fica a liberdade hoje? O 

que 

receamos? O regresso a uma

barbárie 

pré-histórica 

ou o advento de uma barbárie tecnológica e 

pós-humana?

Construiremos uma democracia virtual?

O domínio das comunicações constituiu um setor 

privilegiado pelos 

estudos

prospectivos 

nos últimos trinta anos aproximadamente. Foram sendo

sucessivamente anunciadas numerosas 

"revoluções" 

a 

partir 

das 

profecias 

de

Marshall McLuhan, a 

propósito 

do fim da 

"galáxia 

Gutenberg" e da instituição

de uma 

"aldeia 

global" 

eletrônica e 

planetária. 

A idéia de uma 

"revolução" 

que

transformaria de alto a baixo as nossas sociedades associou-se a toda uma série de

inovações técnicas em informação e comunicação surgidas a 

partir 

dos anos 60:

distribuição 

por 

cabo dos sinais de televisão, implantação das redes de satélites de

comunicação, aparecimento do vídeo 

portátil 

e, a seguir, do 

gravador 

doméstico,

invenção da microinformática, convergência entre informática e telecomunicação

que 

desembocou na telemática, redes digitais integradas, televisão interativa,

telemóveis, televisão de alta definição 

- 

que 

se 

pretende 

substituir hoje 

pela 

noção

de digitalização 

—, 

auto-estradas eletrônicas e da informação etc.

Tais 

previsões 

levam em consideração, evidentemente, certos 

progressos

técnicos da comunicação, mas continuam a ser largamente influenciadas 

pela

ideologia da comunicação, ou seja, tudo se 

passa 

como se as técnicas

engendrassem, 

pela 

sua simples 

presença, 

utilizações imediatas e entusiásticas 

por

parte 

de um 

público 

carente de novos 

produtos.

A discussão sobre o assunto é complexificada 

pela 

idealização e antecipação

com 

que 

muitas das inovações tecnológicas são tratadas. Paul Virilio comenta os

abusos mediáticos 

que 

envolvem certas 

"descobertas", 

o caráter 

publicitário 

da

divulgação 

prematura 

dos resultados desta ou daquela experiência. Para o autor,

esses abusos não 

passam 

de uma maneira de condicionar a opinião 

pública por

meio de uma ciência dos extremos, menos 

preocupada 

com a verdade 

que 

com

o impacto do anúncio de um achado."

O livro eletrônico 

pode 

ser avaliado de diversos ângulos: facilidade de

compilação em termos espaciais, enriquecimento multimídia, 

qualidade 

da

10- Apud CHARTIER, Roger. In Gazeta do Povo. Caderno G, 8 de março de 1999, 

p. 
3.

11- VIRILIO, Paul. A bomba informática. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade,

1999, 

p. 
11.
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dimensão interativa, nível de liberdade 

propiciado, qualidades que 

se distribuem

com maior ou menor ênfase nos diferentes suportes. As transformações dizem

respeito tanto ao modo de 

produção quanto 

à reprodução. Sofrem um abalo as

tarefas de 

profissões que, 

no século XIX, depois da revolução industrial da

imprensa, a cultura escrita criou: autor, editor, tipógrafo, distribuidor, livreiro. Na

opinião de Wilson Dizard,12 os setores editoriais tradicionais, 

jornais, 

revistas e

livros, estão adaptando seus estilos operacionais às realidades do computador e

também enfrentando a concorrência de um número cada vez maior de 

provedores

eletrônicos de informação.

A 

propósito 

das 

previsões 

no campo literário 

para 

o 

próximo 

milênio, ao

falar da literatura hoje, somos obrigados a falar da tecnologia e do fenômeno da

multiplicação das 

pequenas 

editoras. Um 

programa 

de editoração e diagramação

pode 

hoje, no computador, substituir uma equipe de técnicos e um 

parque 

de

máquinas. Das seis etapas de 

produção 
de um livro, 

quatro podem 

ser feitas num

computador caseiro: 

preparação 
do texto, revisão, capa e impressão de 

"laser

film", restando apenas o fotolito da capa e a 

gráfica.13

Em finais de 1998 o 

jornal 

0 Globo declarava: 

"Esqueça 

as estantes.'"4 O

lançamento do 

primeiro 

livro eletrônico do mundo, o Rocket eBook, em 99,

prometia poupar 

espaço e transformar hábitos de leitura. Os especialistas

apostavam 

que 

seria uma revolução similar 

'a 

que 

Gutenberg 

provocara quando

inventou a imprensa em 1452: dez romances em 627 

gramas 

de tecnologia

digital. Tal revolução ainda não se deu, talvez devido aos 

processos 

adaptativos

requeridos 

para 

tal 

passagem, 

sobretudo, no 

que 

concerne aos hábitos corporais.

Como bem sublinha Zygmunt Bauman em texto enviado ao Congresso

sobre o futuro do livro, realizado em agosto de 2000 na Academia Brasileira de

Letras,15 as determinações tecnológicas só 

podem 

ser levadas em consideração na

articulação com outros fatores da organização e interação social. Referindo-se à

passagem 

da cultura oral à impressa, acentua o fato de 

que 

a transmissão da

experiência in 

presentia, 

marca dos 

primeiros 

narradores, como bem assinalou

Benjamin, foi substituída, no mundo de Gutenberg, 

pelo 

afastamento da vivência

em comum e 

pela 

alteração do 

papel 

do narrador 

que passa 

a acrescentar algo

ao mundo. Tal acréscimo 

passou 

a representar 

perigo para 

os sentimentos de

12- DIZARD. Wilson P. A nova mídia; a comunicação de massa na era da informação. Trad. Edrnond 
Jorge; 

revisão

técnica, Tony 
Queiroga. 

Rio de 
Janeiro: Jorge 

Zahar, 1998.

13- PECORA, Alcir. 

''Literatura". 

In Revista Mais Milênio 
para 

iniciantes; um 

guia para 
entender o futuro.

Folha de S. Paulo. 31 de dezembro de 2000, 
p. 

15.

14- 0 Globo, Primeiro Caderno. 11 de novembro de 1998, 

p. 
5 e 0 Globo. Caderno de Informática. 12 de

abril de 1999, 

p. 

4.

15- BAUMAN, Zygmunt. 

"O 

livro e o diálogo das culturas no momento da mundialização: das relações

de 
produção 

à 
produção 

de relações." Palestra realizada no Colóquio Internacional Unesco & Fundação

Biblioteca Nacional intitulado 0 lugar do livro: entre a nação e o mundo, 30 de agosto de 2000.
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continuidade 
e ordenação. A circulação de histórias 

podia provocar 

reflexão,

mudança, movimentos de desagregação, numa época em 

que 

se formavam as

nacionalidades 
e em 

que 

se buscavam unidade lingüística, homogeneidade cultural

e culto da tradição. Este sentimento duplo a respeito do 

papel 

do livro como fator

de reasseguramento ou de turbulência 

pontuou 

sua evolução. Assim, Milan

Kundera, em A arte da novela,16 condena o movimento de Khomeini contra os

escritos de Salman Rushdie, 

percebendo-o 

como uma agressão à liberdade

artística vista 

por 

ele, na ótica da contracultura, como lugar de resistência contra

o tecnocientificismo e a cultura burocrática da modernidade. Por outro lado,

Umberto Eco, 

que 

não viveu as 

pressões 

do totalitarismo, como Kundera, mas um

mundo confuso, um 

"cassino 

cultural" onde a liberdade era sentida, 

por 

vezes,

como 

peso 

mais 

que ganho, 

viu no livro, afirma Bauman, um lugar de

reasseguramento, 
em meio 

'a 

turbulência do real. 

Quanto 

à cultura eletrônica,

pensa 
Bauman 

que 

ela só 

pode 

ser medida se se 

pensar, 

mais do 

que 

nas

determinações da técnica, no 

jogo 

do social onde 

predomina 

a velocidade, a

fragmentação e a cultura do entretenimento. A 

preocupação 

com o futuro dos

livros exige 

que 

se olhe mais de 

perto 

a sociedade e seus caminhos, de modo a

tornar os livros 

possíveis 

na sociedade 

que 

habitamos, tentando evitar 

que 

a

sociedade se torne imprópria 

para 

os livros.

As 

qualidades 

do livro eletrônico 

podem 

ser melhor discutidas se nos

referirmos ao texto eletrônico on-line e é o 

que 

fazemos, acreditando 

que 

o livro

eletrônico em CD-ROM, 

por 

sua vez, constitui apenas uma mudança de suporte

relativamente ao impresso, apresentando, além da organização autoral, a do

programador, 
sem 

que 

com isso 

queiramos 

tirar-lhe suas 

qualidades 

como

sintetizador dos recursos textuais, sonoros e visuais em obras sobretudo de cunho

enciclopédico e didático.

As reações diante do diálogo homem/máquina, e toda a 

parafernália

conceituai das novas tecnologias, freqüentam a mídia e os meios acadêmicos,

despertando os mais variados humores. O 

jornalista 

Sérgio Augusto,17 em 1997,

adjetivava a realidade virtual como nada virtuosa e, olhando o mundo na virada

do milênio, afirmava 

que 

não merecera ainda um epíteto à altura de suas

tendências dominantes. Segundo ele, a década de 90 não fora a do cérebro, como

classificou o American Demographics, em 1993, ou a década da decência, segunda

colocada no certame, nem a época dos 

gays, 

nem a do 

pragmatismo, 

mas a da

realidade virtual. A realidade virtual, 

para 

o articulista, é a visão 

junkie 

da vida

como o Big Mac é a versão 

junkie 

da comida e a 

pornografia, 

a do sexo, aludindo

a um 

processo 

do tipo 

fast food.

16- KUNDERA, Müan. Apud BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 
p. 

3.

17- AUGUSTO, Sérgio. O Globo. Segundo Caderno, 31 de maio de 1997, 

p. 
4.
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A 

polêmica 

em torno da técnica e sua representação cultural vem de longe

e na verdade sempre existiu, embora entre os 

gregos 

o sentido de techne fosse mais

abrangente, implicando criatividade e subjetivação criadora, 

poieses, 

como é

patente, 

sobretudo, na tradição cênica.

Certamente, a invenção da imprensa com a disseminação do livro e

tantas outras descobertas da era moderna foram determinantes de uma revolução

do imaginário humano, criando 

processos 

de subjetivação 

que, 

através dos

séculos, se construíram e desconstruíram num 

jogo 

de disciplina e descontrole de

si, do outro e das condições de sociabilidade.

Os séculos XVII e XVIII organizam o saber impresso e 

põem 

na ordem

do dia o 

programa 

de uma ciência útil ligada aos fatos de onde emerge a

representação de um mundo em movimento, suscetível de ser modificado.

O aparecimento da comunicação como 

projeto 

e aplicação da razão inscreve-se

na linha direta deste ideal de 

perfectibilidade que 

implicava em movimento e

controle, conforme acentua Armand Mattelart.18

O século XVII inicia-se sob o signo do engenhoso d. 

Quixote 

de La

Mancha e encerra-se com o engenheiro Vauban 

(1633-1707). 

Um lutou

contra moinhos em campo aberto; o outro construiu 

praças-fortes 

e erigiu cercos.

A dialética de liberdade e controle 

prossegue 

com o desenvolvimento do

industrialismo no século XIX. Paralelamente ao descontrole 

provocado pela 

maior

circulação de bens, aumentaram também a homogeneização e o controle,

confirmados 

pelo 

interesse 

pelos 

estudos estatísticos, determinação de 

públicos-alvo

e constituição da cultura de massa.

As 

questões 

suscitadas 

pelas 

novas tecnologias da comunicação continuam

a constituir hoje um 

ponto 

de interrogação em termos de autodeterminação, como

provam 

as discussões entre economistas, engenheiros da comunicação, artistas e

críticos da cultura. Abertura à complexidade, à cultura na sua 

pluralidade 

ou nova

estratégia de 

poder?

Com a remissão à 

questão 

da complexidade, refiro-me à compreensão da

subjetividade humana 

que, 

como sublinha Guattari em Caosmose,™ deixa de

centrar-se na consciência 

para 

englobar um espectro semiótico mais amplo onde

o viés maquínico há de ser considerado 

paralelamente 

a devires minerais, animais

e outros, incluindo aí as metamorfoses do corpo tornado instável e virtual.

Alcançaremos uma democracia virtual, um acesso ativo de telecidadãos à

aclamada inteligência coletiva, ou 

permaneceremos 

na mera utilização 

passiva 

dos

sistemas de softwares das 

grandes 

transnacionais, imergindo no 

que poderíamos

chamar de 

"microssofística" 

pelo 

cruzamento do império Microsoft com a

18- MATTELART, Armand. A invenção da comunicação. Lisboa: Epistemologia e Sociedade, 1996, 
p. 

17.

19- GUATTARI, Félix. Caosmose; um novo 
paradigma 

estético. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia

Leão. Rio de 
Janeiro: 

Ed. 34, 1992, 
p. 

159.
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sofistica: 

poder 

transnacional, fascinação e 

passividade. 

O sentido de sofistica

acha-se aqui empregado na concepção 

platônica pejorativa, 

uma vez 

que 

ele hoje

é 

positivado 

como abertura nos estudos do discurso como 

produção 

do real.2"

Léo Scheer21 chama atenção 

para 

a 

queda 

do muro de Berlim como

acontecimento emblemático da crise das 

grandes 

narrativas, da História, da

ideologia e das crenças. Num cenário em ruínas, vagueiam, como fantasmas, os

antigos heróis: os intérpretes e narradores, os sujeitos históricos e os hagiógrafos,

políticos 

e mediáticos. Instala-se uma desregulamentação 
que 

vem sendo

problematizada. 

Tendo a História deixado de ser uma ficção eficaz, 

já 

nada, nem

ninguém 

precisa 

ser o seu sujeito. Conseqüentemente também a comunidade

entra em crise com o esgarçamento do vínculo social. A situação leva a um

retrocesso no âmbito da organização social, a uma situação típica dos 

primeiros

Estados liberais descrito 
por, 

Carlos Nelson Coutinho: 

"Por 

um lado, indivíduos

atomizados, 

puramente privados 

lutando 

por 

seus interesses econômicos imediatos;

por 
outro, os aparelhos estatais como único representante de um 

pretenso

interesse 

público, 

de uma suposta vontade 

geral."22

Se a afirmação do chargista Luís Fernando Veríssimo sobre a Net 

procede,

a rede não 

propicia 

a organização 

política 

de sociedade civil 

que 

se vinha 

plu-

ralizando ao lado da sociedade burocrática estatal.

" 

Mas estar 
por 

fora da Internet inaugura uma nova era de exclusão, a era 

'out'

irremediável. A era dos 

'purfas' 

totais. Não demora, o mundo se dividirá entre os 
que

fazem tudo 

pelo 

computador, inclusive, não duvido, 
procriar, 

e os 

perplexos. 

Nunca nos

encontraremos. Você e a sua laia ultrapassada comprarão discos e livros em lojas de

discos e livros, se conseguirem encontrar alguma, enquanto eles 

'download'

(dâoloudeiam?) 
o 

que querem 

das suas máquinas." 

23

Cairemos num determinismo tecnoeconomicista? A superestrutura cultural

perderá 

a independência e 

pluralidade 

adquirida 

para 

entrar no 

que 

Gramsci

chamou de modernização conservadora caracterizada 

pelo processo 

hegemônico

através de conceito de 

"transformismo" 

e cooptação de 

políticos, 

intelectuais e

outros 

grupos.24

20- Ver sobre o assunto: CASSIN, Barbara. L'ejfet sophistique. Paris: Gallimard, 1995.

21- SCHEER, Léo. A democracia virtual Trad. Maria da Conceição Pereira dos Santos. Revisão científica

Jorge 
Rosa. Lisboa: Edições Século XXI, 1997, 

p. 

9-17.

22- COUTINHO, Carlos Nelson. A democracia como valor universal. São Paulo: Livraria Editora Ciências

Humanas, 1980, 
p. 

27.

23- VERÍSSIMO. 0 Globo, 15 de 
julho 

de 1999, 
p. 

7.

24- Ver COUTINHO, Carlos Nelson. Op. cit., 
p. 

57.
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Conduzirá o desencanto da ordem 

política, 

fatalmente, a uma forma

catódica e eletrônica de tirania e de condicionamento das almas? Iremos nós ser

mergulhados no software democrático, 

que 

efetua, em tempo real, o 

que 

a ditadura

das sondagens de opinião não conseguiu fazer? Cairemos nas mãos de alguns

programadores 

"politicamente 

corretos"? Ou 

poderemos 

alcançar um novo tipo

de ágora? Se considerarmos o sentido etimológico de crise 

(krisis 

= 

separação),

alcançaremos a ultrapassagem e a construção de uma 

ponte? 

O telecidadão,

liberto das máquinas disciplinares republicanas e das instituições normalizadoras,

reatará a relação com os dois 

parâmetros 

da democracia ateniense: a 

politike 

techne

(a 

arte do 

juízo político) 

e a isegoria 

(direito, 

igual 

para 

todos, de falar à

assembléia)?

As 

perguntas 

sem respostas definitivas são a tônica, notadamente 

quando

a temática 

proposta 

está apenas começando a atualizar-se na construção de um

saber-crítico 

processual. 

Para Léo Scheer, é num contexto de inversões, de

desmontes 

que 

se 

joga 

a 

partida 

decisiva cujo resultado dependerá,

paradoxalmente, 

da vitalidade 

político/ideológica.

Nízia Villaça é 

professora 

titular da

ECO/UFRJ, 

pesquisadora 

do CNPq e

ensaísta
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O ebook e a revolução cia leitura

José 

de Mello 

Júnior

"... 

ele olhou 
para fora 

e as letras estavam lá desenhadas no vazio

como se o espírito recriasse o mundo."

Extraído de A melancolia de Ninrod

Joaquim 

Buarque de Souza

Episódio I

"O 

mosteiro fora construído em formato de cruz, cada uma de suas extremidades

apontava 

para 

os 

pontos 

cardeais. Entre os 

pontos 

havia um 

pátio 

imenso,

protegido pelos 

muros de 

pedra. 

Pela torre central, da 

qual partiam 

os corredores

das celas, entrava luz em abundância; era neste espaço 

que 

todos trabalhavam,

por 

cerca de 14 horas, todos os dias. 

Jerônimo 

era um dos mais devotados: logo

após os ritos, dirigia-se ao salão 

principal, 

e ainda à luz de tochas iniciava seu

laborioso oficio, com esmero e 

precisão 

desenhava cada uma das letras, de seus

punhos 

hábeis e olhos de rapina brotavam textos filosóficos, súmulas teológicas,

tratados científicos e também as inspiradas escrituras. Versões, de 

que 

costumava

se 

gabar, 

eram idênticas àquelas existentes no mundo das idéias. Tão 

perfeitas que

os 

próprios 

anjos não saberiam dizer 

qual 

a original."

Episódio II

"Trata-se 

de uma máquina engenhosa, através da 

qual 

centenas de 

páginas

de um compêndio são 

produzidas 

a uma velocidade espantosa. Há uma 

placa 

com

as letras, 

que 

o engenhoso operador chama de tipos, uma brocha com tinta 

que

molha os tipos, um outro dispositivo alimenta a máquina com as folhas de 

papel
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e, assim, temos o milagre.' Carta de Guillaume Le Roy, a seu sócio em Lion,

transmitindo as 

primeiras 

impressões 

que 

a 

prensa 
de tipos móveis de Fust e

Schoffer lhe causaram 

— 

em 1475 o remetente introduziria a imprensa na França.

Episódio III

- 

Não vai decolar, 

quem 
você acha 

que 
vai ficar 

perdendo 
seu tempo lendo um

clássico diante da tela de um computador? 

(Anônimo)

A resposta a esta 

pergunta 

é 

que, 

hoje, nesta terça-feira, dia 26 de março

de 2002, milhões de 

pessoas 

ao redor do 

planeta já 

fazem uso do computador e

de uma série de outros dispositivos na leitura de clássicos e contemporâneos. Não

existe nenhuma 

pesquisa 

consistente a respeito da faixa etária dos usuários, de seus

hábitos anteriores de leitura e de sua convivência com o 

predominante 
meio das

edições em 

papel. Quando 

alguma mudança tecnológica, 

política 

ou cultural, se

anuncia, é comum 

que 

se crie certa comoção e 

que partidos 
se formem: há

aqueles 

que 

refutam o novo denunciando suas falhas e inconsistências,

reivindicando as 

qualidades 

do antigo; há outros 

que 

aderem apaixonadamente ao

novo, considerando as críticas como ressentimento 
dos reacionários. E há

finalmente aqueles 

que 

tentam entender o novo e 

quais 
são suas implicações no

cotidiano de nossas vidas.

Talvez seja excessiva 

pretensão 
tentar enquadrar este artigo nesta terceira

categoria, creio 

que 

ele 

possuirá 
um 

pouco 

das três, um certo conservadorismo

motivado 

pelo 

amor às obras magnificamente impressas em 

papel, 

com suas

histórias secretas, muitas vezes 

presentes 
em dedicatórias, manchas de vinho e

azeite, anotações e dobras, interferências físicas realizadas no objeto livro.

A 

paixão pela 

inovação contaminará essas linhas 

provavelmente pelo 

viés social

que 

a revolução digital 

promete, 

a 

possibilidade 
de democratizar o conhecimento,

tornando-o disponível a 

qualquer 

hora, em 

qualquer 

lugar do 

planeta, para que

qualquer 

um o acesse. E 

por que 

não uma certa 

pretensão 

ao equilíbrio e, neste

caso, substituirei a 

já 

corriqueira 

pergunta: 

sobreviverá a mídia impressa aos

recentes avanços do 

que podemos 

batizar de era digital? Pela seguinte 

questão:

como os recentes avanços tecnológicos 

poderão 

ajudar na expansão da cultura do

livro e da leitura? Mas 

para que 

esse ensaio não fique entregue a uma discussão

excessivamente tecnológica, vamos 

primeiro 

refletir sobre a história do livro e da

leitura e de como as tecnologias de armazenagem e recuperação de informações

e conhecimentos se 

processaram 

nos últimos dois mil anos.
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A evolução do livro e da leitura

Para 

que 

o livro surgisse na história da humanidade como a mais

importante tecnologia de armazenamento, retenção e recuperação de

conhecimentos, uma série de revoluções tecnológicas tiveram 

que 

se realizar,

como o advento da escrita, a criação do alfabeto, a invenção de suportes como o

papiro 

e o 

pergaminho, 

o domínio de técnicas de caligrafia e da utilização de

pigmentos. 

Somente após o domínio e a combinação desses conhecimentos é 

que

o livro como nós o conhecemos 

pôde 

surgir.

Provavelmente isto aconteceu no Ocidente 

por 

volta do século II d.C., fruto

da substituição do volumen 

pelo 

códex, ou da forma de organizar em rolos 

para 

a

forma atual composta 

por 

cadernos reunidos. Esta mudança não ocorreu de

súbito; os 

primeiros 

a aderir 
foram 

as comunidades cristãs do século II, visto 

que

a totalidade dos manuscritos da Bíblia encontrados a 

partir 

deste 

período

valem-se deste formato. O mundo 

greco-romano 

reluta em assumi-lo: só 

por 

volta

do século V é 

que 

há tantos códex 

quanto 

rolos.

A nova forma de organizar o conhecimento apresentava muitas vantagens:

a utilização dos dois lados do suporte, a reunião de um número maior de textos

em um único volume, absorvendo o conteúdo de diversos rolos, a indexação

permitida pela paginação, 

a facilidade de leitura, enquanto o volumen exigia 

para

ser desenrolado e lido a utilização das duas mãos, o códex depositado em uma mesa

pode 

ser lido sem o auxílio das mãos, liberando-as 

para 

o exercício de anotações.

Com o códex, criou-se a tipologia formal, abrindo caminho 

para 

toda a

padronização 

de formatos associada a 

gêneros 

e tipos de livro, normatização da

qual 

são herdeiras as formas atuais de editoração.

Nestes dezoito séculos 

que 

nos separam da 

passagem 

do volumen ao códex,

outras transformações significativas ocorreram no âmbito do livro e da leitura.

A 

partir 

do século XIV, os impressores 

passaram 

a se responsabilizar 

por 

todas as

marcas, títulos, capítulos e cabeças de 

páginas, 

eliminando a intervenção direta do

corretor ou 

possuidor 

do livro. A separação entre as 

palavras, 

o estabelecimento

de 

parágrafos, 

a numeração de capítulos, dentre outros, são adventos 

que 

irão

interferir diretamente na leitura e 

que 

tornarão 

possível 

a 

proliferação 

de um leitor

silencioso, 

que 

se vale apenas do olhar 

para 

apropriar-se do texto. Todo o aparato

da leitura, 

que 

na Antigüidade era 

predominantemente 

um ato sonoro e coletivo

(voz 

alta), transforma-se em um ato solitário.

O leitor silencioso em 

geral 

confunde-se com o leitor extensivo, 

qual 

seja,

aquele 

que 

tem a sua disposição um número muito 

grande 

de títulos 

para 

se

apropriar, comparar e fundar a 

partir 

de seus comentários novos textos. E o

oposto do leitor intensivo, 

predominante 

em toda a Idade Média, ou seja, um

leitor 

que 

dispõe apenas de um 

pequeno 

número de livros, e 

que 

faz da leitura

destes textos um ato sagrado.
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O advento da imprensa de tipos móveis criou condições 

para que 

o leitor

silencioso 

proliferasse por 

toda a Europa, uma verdadeira cultura letrada

desenvolveu-se à medida 

que 

os originais se multiplicavam 
e 

que 

a oferta de

títulos aumentava vertiginosamente. Enquanto a leitura em voz alta 

permanecia

forte nos meios 

populares, 

dedicando-se a um 

pequeno 

número de obras, em 

geral

romances, contos 

populares 
e 

poemas. 

A leitura com os olhos se dedicava a mais

ampla 

gama 

de assuntos, em especial os científicos e filosóficos, e era, 

portanto,

praticada por 

um seleto 

grupo 

de leitores. O leitor silencioso, 

que 

transita 

por

várias línguas e cultiva sua biblioteca 

pessoal, 

é 

quem 

irá determinar a instauração

de uma nova ordem, dissociando de forma irredutível a cultura 

popular 

da

cultura letrada, estabelecendo a norma culta, atribuindo ao livro a aura de

sagrado.

O 

papel 

do 

papel

A descoberta do 

papel 

é atribuída a Cai Lun no ano 105 de nossa era.

O feito ocorreu durante o reinado do imperador He. Cai Lun era o eunuco

responsável 

pela 

biblioteca imperial, os documentos e as obras eram 

gravadas 

em

lâminas de bambu interligadas 

por 

fios. A dificuldade de armazenamento e de

manuseio destes 

"livros" 

devia ser muito 

grande 
e, talvez devido a isso, o eunuco

do imperador desenvolveu uma nova técnica de 

produção 
de 

papel. 

Um antigo

dicionário etimológico chinês 

que 

data aproximadamente 
do ano 100 d.C.,

apresenta a mais antiga definição de 

papel 

registrada: 

"(ZHI): 

[...] 

uma espécie de

tela 

[ZHAN] 

de borra de seda 

[XU] Inventado 
pelos 

chineses, o 

papel

demorou muitos séculos 

para 

atingir a Europa. Isso se deu através de mercadores

árabes e italianos 

que, 

valendo-se de rotas terrestres, realizavam intercâmbio entre

a Europa e o Extremo Oriente.

A 

pequena 

difusão do 

papel 

na Europa entre os séculos XIII e XV é

considerada 

por 

alguns estudiosos como um dos motivos 

pelos quais 

a imprensa

de tipos móveis não surgiu mais cedo no Ocidente, 

pois 

sabe-se 

que pelo 

menos

três séculos antes da invenção de Gutenberg 

já 

havia tecnologia 

para 

criá-la.

O 

percurso 

do 

papel 

em ambiente ocidental começa no século XII, 

quando

mercadores italianos trazem consigo um novo tipo de 

"pergaminho", 

mais fino e

felpudo. Por muito tempo 

pensou-se que 

fosse fabricado de algodão. Sua aceitação

foi imediata 

pelos genoveses que passaram 

a utilizá-lo em suas anotações e

rascunhos. A utilização oficial 

para 

documentos sofreu certa resistência, 

pois 

a

fragilidade do novo suporte em relação ao 

pergaminho parecia 
evidente.

Em 1231, o imperador Frederico II 

proibiu 

a utilização de 

papel 

na redação de

atos 

públicos. 

Apesar das 

proibições, 

o 

papel 

obteve rápida 

propagação 

na
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Europa. Dois fatores foram cruciais 

para 

a sua expansão: a adaptação de lâminas

com movimentos alternativos nos moinhos e a extensão da cultura do cânhamo e

do linho em substituição à lã nas roupas interiores, o 

que 

tornou abundante a

oferta de matéria-prima.

A 

partir 

do século XIV 

já 

se 

produzia papel 

em toda a Europa, mas a briga

com o 

pergaminho 
estava distante de ser vencida, 

pois 

a fabricação deste suporte

tradicional, apesar de mais cara em relação ao 

papel, 

ainda não constituía

vantagem competitiva 

para 

suplantar o rival. Durante dois séculos estes dois

suportes coabitaram na cultura européia. Com o 

passar 

do tempo, começou a

tornar-se evidente 

que 

o 

papel possuía 

inúmeras vantagens em relação ao

pergaminho: 
1) era consideravelmente menos espesso e 

por 

isso mais apropriado

à impressão mecânica; 2) seu 

preço 

ficava a cada ano mais competitivo 

que 

o do

pergaminho; 
3) sua fabricação era inúmeras vezes mais rápida 

que 

a do

pergaminho, pois 

sua matéria-prima não dependia de ciclos biológicos 

para

existir; e 4) a demanda crescente de livros 

gerada pela proliferação 
das

universidades e 

pelo 

fortalecimento da vida urbana tornava a impressão mecânica

mais apropriada 

que 

os manuscritos copiados 

por 

calígrafos monásticos e leigos.

Existem muitos mitos a respeito da inviabilidade do 

pergaminho 

em relação

ao 

papel. 

Há até uma dose elevada de exageros como o dej. W. Thompson em

sua The Medieval Libraiy, onde afirma 

que 

uma encomenda feita na Inglaterra 

pela

condessa de Clare a um escriba 

para que 

copiasse a obra Vitae Patrus demandaria

cerca de mil 

peles. 

É sabido 

que 

a obra manuscrita 

possuía 

cerca de 160 folhas

de 25 

por 

16 centímetros, o 

que 

ocuparia no máximo 12 

peles. 

Entretanto, os

exageros não devem obscurecer o fato de 

que 

a demanda 

por peles 

tornava-se

cada vez maior e 

que 

a criação de 

gado 

não crescia tão rapidamente. Por

exemplo, 

para 

os 100 

primeiros 
exemplares da Bíblia de Gutenberg

impressos em 

papel, 

seriam necessários cerca de 15.000 

peles.

Um exemplo da demanda objetiva 

por 

livros no século XV 

pode 

ser

representado 

por 

esta declaração de 

José 

Mindlin transcrita do livro Cultura do 

papel

(Editora Casa da Palavra): 

"[...] 

pode-se pensar que 

o mundo ocidental, no século

XV, falando da Europa, era composto de 

quarenta 

ou cinqüenta milhões de

pessoas, quase 

todas analfabetas 

[...] 

E, no entanto, apesar disso, naqueles

quarenta 
e 

poucos 

anos 

que 

vão da Bíblia de Gutenberg a 1500, foram

impressos 35.000 títulos! Com uma média de trezentos exemplares 

por 

título, isso

representa mais de dez milhões de exemplares, o 

que 

extrapolado 

para 

o mundo

de hoje 

[...] 

daria 

provavelmente 
uns bilhões de livros."

Esta 

procura por 

livros deu-se 300 anos antes da 

primeira 

revolução

industrial, ou seja, num 

período 
em 

que 

as classes médias urbanas não existiam e

em 

que 

a burguesia era ainda incipiente. O desenvolvimento da 

produção

papeleira 

foi tão avassalador 

que, 

no século XV, 

já 

existia uma nova categoria de
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comerciantes, os trapeiros. Eram eles 

que 

forneciam aos 

papeleiros 

seu 

principal

insumo, os trapos, obtidos de roupas velhas, cordames e sacos. A matéria-prima

era transportada até as 

proximidades 
da fábrica onde era selecionada, e

escolhia-se sempre as mais alvas, separadas de 

qualquer 

corpo duro. Em seguida,

estes trapos eram 

picados 

e depois colocados em lugares subterrâneos onde

ocorria a fermentação e com ela a separação entre a 

gordura 

e a celulose. Essa

matéria era então levada aos moinhos onde ocorria a trituração, criando-se a

pasta 

de 

papel. 

Em seguida, mergulhavam-se 
caixilhos na 

pasta (as 

formas). Após

o início da secagem, as folhas eram retiradas e colocadas sobre um feltro 

que

absorvia 

parte 

da água. Logo após, a folha era colocada entre folhas de feltro e

prensadas 

de forma a secar mais uniformemente. Finalmente aplicava-se uma

camada de cola e 

procedia-se 

nova secagem. Para obter maior lisura e cetinagem,

utilizava-se o sílex. Agrupado em resmas de 500 folhas, o 

papel 

era então

encaminhado à comercialização.

No início do século XVIII a diminuição no fornecimento de trapos, somada

ao aumento considerável do consumo de 

papel, 

levaria a uma forte crise, o 

que

motivou soluções de caráter tecnológico. Em 1719, a Academia de Ciências da

França recebeu de um de seus membros a informação 
de 

que 

seria 

possível 

a

fabricação de 

papel 

utilizando a madeira como matéria-prima, mas somente em

1844 é 

que 

o encadernador Gottlieb Keller tem a idéia de misturar trapos à 

pasta

mecânica de madeira e em 1860 a 

palha 

é definitivamente incorporada como

insumo básico da 

produção 

de 

papel.

O restante da história do 

papel 

é 

por 

nós mais conhecida. Com o

crescimento das cidades, a consolidação da burguesia e a formação de classes

médias urbanas, ocorreu uma enorme 

popularização 
do livro, de 

jornais 

e

revistas. No século XIX, consumiu-se mais 

papel 

na Europa 

que 

em toda a

história até aquele momento.

Autores e editores

A 

proliferação 

da cultura letrada originou duas novas categorias de

profissionais: por 

um lado, o livreiro-editor, 

que providenciava 

a impressão de

originais e depois os comercializava diretamente com os leitores ou fornecendo

para 

livreiros 

provincianos; por 

outro, o autor. A 

presença 
autoral, 

que 

na

Antigüidade 

greco-romana 

assumia ares 

quase 

míticos, começou a 

ganhar

importância no Renascimento, 

quando 

os textos de médicos e filósofos do 

passado

precisavam 

ter sua autenticidade estabelecida 

para que pudessem 

ser utilizados.

Em 

que pese 

a luta dos autores 

por. 

reconhecimento 

pecuniário 

nos séculos XV e

XVI, seu número era ainda muito 

pequeno. 

A maioria dos títulos lançados nestes

dois séculos eram edições de obras clássicas da Antigüidade e Idade Média.
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Apenas no fim do século XVII, atinge-se uma massa crítica de novos autores e

textos 

que, 

devido às 

pendências 

financeiras com os editores, começa a 

gerar 

uma

jurisprudência que 

normatizará esta relação.

A 

princípio, 

o reconhecimento do autor torna-se uma exigência do Estado

e da Igreja, 

pois 

a circulação de textos com conteúdos transgressivos 

precisa 

ser

controlada e 

punida. 

Neste caso não só o autor, mas também o livreiro-editor e

o impressor 

poderiam 

sofrer as conseqüências 

punitivas. 

A função meramente de

controle do autor evolui 

para 

outra 

que 

o considera um trabalhador como

qualquer 
outro e 

que, portanto, 

deve ser remunerado 

por 

seu trabalho. Nestes dois

casos a 

propriedade 

dos bens culturais ainda não está claramente definida.

Somente em meados do século XVIII é 

que 

se estabelecem as bases 

jurídicas para

os direitos autorais, e isto se torna 

possível 

a 

partir 

do momento em 

que 

o oficio

literário é diferenciado dos outros ofícios 

pela 

originalidade estética das obras.

O estabelecimento dos direitos autorais, ainda assim, estava distante das

convenções atuais, 

pois, 

em 

geral, 

tinha validade curta, circunscrita no máximo ao

período 

de vida do autor. No século XVIII inicia-se a cultura das citações, outro

traço importante no estabelecimento da autoria. A 

partir 

do momento em 

que

textos científicos e filosóficos 

passam 

a valer-se deste recurso, a autoria valoriza-se

como critério de validação dos textos.

papel do editor neste 

período 

apresenta-se distante do modelo

contemporâneo, enquanto o impressor cuida da 

parte 

material do livro, e daquilo

que 

hoje convencionamos chamar de editoração, ao editor cabe a seleção dos

títulos 

junto 

aos autores e sua futura comercialização. O desenvolvimento das

técnicas tipográficas, somado ao aumento vertiginoso dos títulos oferecidos 

por

novos autores e ao cada vez mais exigente 

público 

leitor, transforma o 

perfil 

dos

editores 

que 

de comerciantes 

passam 

a interferir em todas as etapas da criação

dos livros, muitas vezes encomendando aos autores obras sobre determinados

temas, selecionando as fontes tipográficas utilizadas, definindo o acabamento etc.

Todas estas transformações afetarão diretamente o livro e o 

próprio 

ato de

ler, 

que passa 

a ser mediado não apenas 

pela 

subjetividade do escritor, mas

também 

pela 

consciente interferência do editor. Podemos identificar três

mudanças básicas durante os milhares de anos de existência do livro:

- a 

passagem 

do rolo 

para 

o códex;

- a 

passagem 

do manuscrito 

para 

obra impressa;

— o momento em 

que 

o editor assume o controle de sua 

produção.

No 

primeiro 

caso, nós temos uma mudança de formato e suporte; no

segundo, uma mudança nas técnicas de fixação e reprodução do texto; e no

terceiro, uma mudança nas diversas dimensões agregadas ao 

produto 

livro:

produção, 

conteúdo, comercialização e, finalmente, na 

própria 

legibilidade.

Durante todas estas transformações, sempre houve uma tendência a aumentar a
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oferta de livros e com isso o número de leitores. Este aumento 

passou 

a ser

significativo com o advento do 

papel 

e da 

prensa 

de tipos móveis, mas só se

consolidou com o advento de um mercado editorial, onde o editor se tornou o

estrategista e artífice desta ampliação. Um exemplo disto são as coleções de livros

populares que 

circularam na Europa nos séculos XVII e XVIII; esses livros, em

geral, 

eram adaptações de contos ou estórias transmitidas oralmente e 

por 

isso

preservavam 

no texto traços desta oralidade, 

podendo 

ser lidos em voz alta numa

roda de amigos ou no ambiente familiar, o 

que 

se ajustava ao 

gosto popular 

e à

expansão do mercado de livros.

Um outro tipo de leitor, especializado, 

que 

consumia vorazmente inúmeros

títulos também se encontrava em formação. Para satisfazê-lo, os editores não só

passaram 

a diversificar sua 

produção, 

bem como a especializá-la com notas de

rodapé e comentários. O 

produto 

editorial, assim como outros 

produtos, passou 

a

ter uma marca 

que 

atestava a 

qualidade 

do texto ou da tradução. Esta marca foi

o 

passo 

definitivo a conferir ao editor o 

poder 

de selecionar, filtrar e autenticar os

mais variados tipos de textos.

Hipertextualidade

Antes de avançarmos aos aspectos 

propriamente 
editoriais da revolução

digital, acredito ser importante 

para 

nossas conclusões a análise dos 

principais

componentes do texto.

A escrita foi a mais importante descoberta técnica dos homens; com ela

inúmeros conhecimentos antes soterrados nos labirintos da oralidade 

puderam 

ser

resgatados 

por gerações 

futuras, fundando uma nova modalidade de colaboração

humana, conhecida 

por 

nós como ciência. À escrita devemos, 

portanto, 

todo o

nosso 

progresso 

tecnológico. A ela devemos o intercâmbio entre as diversas

culturas e raças 

que povoam 

nosso 

planeta. 

Mas não haveria escrita sem leitura,

são as duas faces de uma mesma moeda, estão totalmente articuladas, a 

ponto 

de

a 

própria 

originalidade de textos literários 

poder 

ser 

questionada pela 

influência

que 

as leituras exercem sobre o autor. Escrever é registrar conhecimentos,

formatar sensações, criar novas modalidades de entendimento, reinventar o

mundo valendo-se da combinação infinita de 

poucas 

letras. Ler é atualizar o 

que

foi escrito, mas não todo o conteúdo; 

quando 

lemos, nos apropriamos apenas de

uma 

parte 

do texto; ao conteúdo apreendido, 

juntamos 
outros 

que 

vagam nos

desertos da memória, interpretamos e reinterpretamos o material apreendido e, ao

final deste movimento 

— 

que pode 

durar o mesmo tempo 

que 

o 

próprio 

ato da

leitura 

—, 

estaremos diante de um outro texto, recortado, dobrado sobre si,

modificado.
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Se um texto só existe verdadeiramente 

quando 

lido, e se o ato de leitura

implica 
uma transformação radical ou não do texto, toda a leitura é hipertextual.

Hipertexto é uma das mais instigantes experiências textuais tornada

possível 
com o advento do universo digital: Pierre Lévy, um dos 

principais

estudiosos do tema em 0 

que 

ê o virtual 

(Editora 

34), define assim o hipertexto:

"... 

Com efeito, hierarquizar e selecionar áreas de sentido, tecer ligações entre

essas zonas, conectar o texto a outros documentos, arrimá-lo a toda uma memória

que 

forma como 

que 

o fundo sobre o 

qual 

ele se destaca e ao 

qual 

remete, são

outras tantas funções do hipertexto informático."

Desde sua criação 

pela 

antiga civilização mesopotâmia, o texto ideogrâmico

ou iconográfico e 

posteriormente 

alfabético constitui-se em objeto virtual. As

diversas leituras realizadas através dos tempos nada mais são 

que 

atualizações de

seu conteúdo e sentido. Nessas, as diversas significações 

que 

constituem o leitor

agem sobre o texto criando' lacunas, fragmentando-o, extraindo dele apenas

aquelas 

partes que podem 

ser entendidas ou interpretadas. Desta forma, o texto

torna-se outro, desdobra-se em inúmeros textos com os 

quais 

é cotejado, dialoga

com seus fragmentos e finalmente é retido 

pela 

memória do leitor completamente

desfigurado.

A tecnologia criou condições 

para que 

ao texto alfabético se conecte uma

série de recursos antes utilizados 

por 

nossa mente durante a leitura. Finalmente o

leitor, considerado 

por 

séculos um 

passivo 

usuário, influencia definitivamente o

texto, concedendo a este no 

próprio 

ato de sua confecção os múltiplos recursos do

leitor.

Quem já 

navegou obras compostas em hipertexto 

pode 

constatar 

que 

estas

apresentam uma ampla variedade de links 

que permitem 

ao leitor remeter-se à

origem de determinados argumentos ou visualizar mapas e fotos da região 

que 

o

texto descreve, ou mesmo ouvir a música 

produzida 

na época retratada. Mas

ainda mais instigante é a 

possibilidade 

de o leitor registrar suas impressões a

respeito do texto lido, ao mesmo tempo em 

que poderá 

consultar as impressões

de um número indefinido de outros leitores. De forma definitiva, a 

postura

aparentemente 

passiva 

do leitor é substituída 

por 

uma atividade leitora 

que 

deixa

marcas visíveis sobre o texto.

O livro eletrônico

Quando 

falamos de texto, ainda não estamos falando de livro. Os textos

são anteriores ao advento do livro e 

podem 

apresentar-se de várias formas e

gravados 

sobre diversos suportes, desde a 

parede 

de cavernas até a superfície de

árvores; 

pode 

ser alfabético, mas também ideogrâmico e iconográfico. O livro em

suas diversas formas e suportes foi o ambiente vitorioso, ou 

pelo 

menos o mais
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O ebook: no Brasil as editoras relutam em aceitar este novo suporte, 

pois, 

segundo elas enfrentariam

riscos muito maiores 

que 

o das cópias xerográficas 

(Foto 
Arquivo RL)
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apropriado 

para 

o registro e a disseminação do texto. 

Quando 

falamos em livro

eletrônico, 

portanto, 

não estamos cometendo nenhuma heresia ou violação contra

o livro, 
mas apenas apresentando um novo ambiente 

para 

o registro do texto.

O 

próprio 
fato de o chamarmos de livro eletrônico demonstra a importância deste

conceito 

quando 

o assunto é o registro e a transmissão de textos. Mas o 

que 

é um

ebook?

Existe uma tendência, em minha opinião equivocada, de considerar ebook o

hardware 
ou aparelho dedicado a armazenar os arquivos de livro. Na verdade, ebook

são os softuuares 

que 

organizam os textos e 

permitem 

a sua edição, como mudança

na fonte, na cor de fundo, anotações etc. Caso desejemos estender o conceito,

podemos 
chamar de ebook todo o texto 

que possa 

ser organizado como livro

impresso, 
mas cujos armazenamento e leitura se 

processem 
em telas de

computadores 
ou outros mecanismos como as agendas eletrônicas, os novos

celulares 
e os 

próprios 

hardwares batizados com este nome. Existem softwares 

que

permitem 
a simulação dos ebooks em laptops e desktops, mas, sem dúvida, a marca

distintiva 
de um ebook é sua 

portabilidade. 

Sem tal atributo, essa tecnologia estaria

fadada 
ao esquecimento, 

pois 

as dificuldades de se ler 

por 

longos 

períodos 

diante

de uma tela fixa de computador é uma experiência 

por 

demais cansativa,

principalmente 
para 

aquelas 

pessoas que 

foram educadas valendo-se de livros

tradicionais.

Aparentemente, esta 

passagem 

do 

papel para 

as telas 

(écrans) 
é apenas uma

mudança 
de suportes como a ocorrida na mudança do volumen 

para 

o códex no

século II de nossa era. 

Quando 

nos debruçamos sobre ela, 

percebemos que 

é

muito mais do 

que 

uma simples troca de suportes. Vejamos.

Os fatores 

que 

motivaram a mudança do século II foram de natureza

prática: produção 

de livros com menor volume, utilização das duas faces do

pergaminho, 
maior facilidade no manuseio etc. A estas vantagens corresponderam

outras descobertas após a adoção do novo formato como 

paginação 

e indexação.

Com a 

passagem 

do livro impresso 

para 

o livro digital, algumas vantagens

ficaram evidentes:

Compactação 

- 

No espaço de um CD, é 

possível gravar 

uma boa biblioteca

pessoal; 
no espaço de um DVD, 

podemos 

ter uma biblioteca 

pública; 

e no espaço

de uma dezena das novas mídias de armazenagem como chips de memória,

poderemos 
ter os cerca de oito milhões de títulos disponíveis nos catálogos das

editoras espalhadas 

pelo globo.

Menores custos 

- 

Como todos os livros 

produzidos 
hoje em dia 

passam por

um 

processo 

de digitalização, os custos de 

produção 
estariam reduzidos à revisão,

preparação 
de texto e editoração. Estando eliminados 

por 

completo os custos

industriais como 

papel, 

fotolito, impressão. Como na memória de um único
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computador 

podem 

ser armazenados milhares de títulos, os 

gastos 

com o suporte

se dariam apenas uma vez, ou no limite, em 

períodos 

muito longos como up-grade.

FACILIDADE DE LEITURA 

— 

O livro eletrônico apresenta inúmeras vantagens em

sua legibilidade. No caso de obras de referência ou 

pesquisa, 

é 

possível

identificar facilmente em seu interior conceitos e 

palavras 

chave. Valendo-se de

uma caneta óptica é 

possível 

fazer anotações.

Construção hipertextual 

- 

Um livro eletrônico 

pode 

valer-se dos

recursos do hipertexto em sua composição. Assim, sons, imagens, outros textos e

a comunicação com outras 

pessoas 

ligadas à obra, inclusive o autor, 

podem 

ser

acessados, tornando a leitura um ato mais completo. Mesmo 

para 

o caso de obras

de ficção, os recursos de hipertexto 

poderão 

revolucionar a narrativa com

imagens animadas, sons, contatos com o autor, construções 

paralelas 

de

personagens, 

simulações etc.

Fim DOS PROBLEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

- 

O conteúdo dos livros eletrônicos

poderá 

ser transferido diretamente de livrarias virtuais 

para 

a memória de livros.

Com isso, infinitas 

quantias 

cobradas 

pela 

distribuição 

poderão 

deixar de onerar

o 

preço 

final de um livro. Eliminados os custos de distribuição e industriais, o

preço 

de um livro seria aproximadamente 
2/3 menor do 

que 

o 

praticado

atualmente.

O livro eletrônico hoje

Desde o final dos anos 80 várias tentativas de utilização em larga escala do

livro eletrônico têm fracassado. Mas se esse apresenta tantas vantagens, 

por que

sua utilização não vingou?

Em 

primeiro 

lugar 

porque 

os leitores lúdicos, aqueles 

que 

lêem 

por prazer

e 

que 

representam a maior 

parcela 

de consumidores de livros 

(não 

didáticos), não

aderiram ao novo formato. Em artigo 

publicado 

no 

jornal 

The New York Times 

(no

inverno de 2000), a 

jornalista 

Susan Carvajal afirma: 

"...alguns 

peritos 

em

publicações julgam que 

as mudanças não ocorrerão muito depressa 

(passagem 

da

leitura em 

papel para 

a leitura eletrônica) em vista da demografia do mercado de

livros americano. O 

grupo 

mais confiável de 

pessoas 

dispostas a 

gastar 

com

publicações 

foi criado lendo livros de 

papel. 

Hoje seus integrantes estão com 40

anos ou mais."

No Brasil, salvo 

pequenas 

diferenças, as características do leitor lúdico são

as mesmas, a diferença é 

que 

os computadores 

pessoais 

e a internet chegaram ao

leitor brasileiro com cinco anos de atraso e sua disseminação ocorreu mais

lentamente 

que 

nos EUA e, 

por 

isso, a faixa etária de 

pessoas 

acostumadas à

leitura de livros em 

papel 

cai 

para 

os 30 anos. Mesmo nos ambientes de trabalho

ligados à tecnologia, verifica-se 

que 

maioria das 

pessoas 

com mais de 30 anos

passou 

a ter contato com computadores no final da adolescência.
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Não foi apenas o conservadorismo dos leitores ou a baixa familiaridade com

a informática 

que 

barrou o desenvolvimento do livro eletrônico. Fatores de

natureza 
objetiva contribuíram e muito 

para 

isso. Em 

geral 

os aparelhos usados

para 
a leitura eram 

pesados 

demais ou obrigavam os usuários a se deslocarem até

os raríssimos centros onde 

podiam 

abastecer seus equipamentos com novos

títulos. Também a 

quantidade 

de títulos disponíveis era irrisória. E finalmente os

monitores 

possuíam 

baixa definição, tornando cansativa a leitura. As fontes

utilizadas só 

pioravam 

a 

questão, pois 

eram a simples transposição 

para 

a tela das

fontes 
utilizadas na tipografia tradicional.

Para o conjunto desses 

problemas já 

existe uma série de soluções.

A internet oferece uma forma bastante adequada de envio de arquivos 

para

qualquer 
lugar do 

planeta, permitindo 

o carregamento dos livros digitais. E, à

medida 

que 

crescem os investimentos em redes de transmissão de dados com

tecnologia 
de banda larga, aumentam as 

possibilidades 

do envio de arquivos mais

complexos como livros de arte. A 

qualidade 

dos monitores está cada vez melhor

com a diminuição acentuada do incômodo brilho aumentando em muito a

definição. A interface de leitura, outrora 

pesados 

computadores, hoje cabe no

bolso do 

paletó 

e 

pesa 

cerca de trezentos 

gramas.

Como 

já 

mencionamos, existe no mercado mundial uma série de

dispositivos de leitura 

que podem 

carregar em suas memórias entre 

quatro 

e 30

livros-texto de cerca de 300 

páginas 

cada, a capacidade de armazenamento de

informação 

pode 

ser ampliada com cartões de memória, assim como se 

pode

fazer com câmeras fotográficas digitais.

Nos últimos 

quatro 

anos, uma série de ocorrências no campo da edição

digital aponta 

para 

um aumento vertiginoso da oferta de livros digitais: a Random

House, maior das editoras norte-americanas, 

planeja 

digitalizar 20.000 títulos.

Adam Rothberg, diretor da Simon & Shuster, uma das maiores editoras

americanas e 

pioneira 

na utilização de equipamentos digitais 

para 

a 

produção 

de

livros, comenta a tendência: 

"Qualquer 

editora 

que 

relute em entrar neste ramo

estará correndo riscos[...] No momento, os livros eletrônicos são uma 

parte

pequena 
do negócio. Mas não resta dúvida 

que 

vão conquistar uma 

posição [...]

É uma 

questão 

de nos 

posicionarmos 

agressivamente 

para 

estar 

preparados."

A AOL Time Warner, maior 

grupo 

de comunicação do 

planeta, 

criou em

2001 sua divisão de ebooks, com o objetivo de lançar novos autores. Para uma

empresa deste 

porte, 

as metas não 

poderiam 

deixar de ser ambiciosas. Os

executivos da empresa esperam oferecer aos leitores 20 novos autores 

por 

mês.

Sites como Ebook Ad, Digital Library, Phoenix-Library, Barnes and Nobles e

Amazon.com colocam à disposição dos leitores milhares de títulos nas mais

diversas áreas do conhecimento.

Não é só no campo das editoras comerciais 

que 

o livro eletrônico está em

alta: muitas universidades americanas têm investido vultuosas 

quantias para
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digitalizar títulos. É o caso da biblioteca virtual da Universidade de Austin, Texas,

que 

entre 2000 e 2001 investiu mais de US$ dois milhões 

para 

este fim.

Estima-se 

que 

no mercado editorial mundial existam em catálogos cerca de

dois milhões de títulos disponíveis, em formato digital, e 

que, 

somando todas as

iniciativas, é 

possível que 

os títulos comerciais disponíveis ultrapassem 50.000.

Porém, a maioria dos livros disponíveis 

pertence 

a novos autores, 

que possuem

fraco desempenho comercial. No campo das obras em domínio 

público, 

a oferta

de clássicos é 

grande. 

Em língua inglesa, 

praticamente 

todos os 

grandes 

autores 

já

possuem 

suas obras em formato digital, disponíveis 

para 

download. A 

principal

fonte é a biblioteca digital do 

projeto 

Gutenberg.

O livro eletrônico no Brasil

O desenvolvimento do livro eletrônico no Brasil tem acontecido em duas

linhas 

que 

caminham 

paralelamente. 

Por um lado, existem editoras comerciais

que 

vêm atuando desde o ano 2000, oferecendo obras de novos autores e títulos

das editoras tradicionais. Existem três iniciativas comerciais 

que 

considero as mais

conscientes. São elas:

EDITORA: empresa formada 

por jovens 

empreendedores e 

que 

recebeu apoio

financeiro do 

grupo 

Nobel, tradicional conglomerado de empresas do meio

editorial e recentemente se associou com a Rio Bravo Investimento, empresa

dirigida 

por 

Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. As estratégias da

editora são variadas. Oferece livros eletrônicos de editoras comerciais 

que 

são

editados em 

parceria, 

outros de autores independentes, cujas edições são

financiadas 

pelos próprios 

autores e também coursepacks, 

que 

são apostilas

eletrônicas de 

professores 

universitários, substituindo assim as cópias feitas na

"xerox" 

da faculdade.

Papel e virtual: oferece edições eletrônicas e em 

papel (por 

demanda) de

novos autores e 

professores 

universitários.

Foglio: resultado da sociedade entre a editora virtual E-books e as editoras

Campus e Objetiva, 

paradidáticos 

e de negócios, atua 

junto 

a corporações, 

"as

quais presta 

serviços e oferece edições digitais.

A soma dos títulos editados 

por 

essas casas não ultrapassa 1.200, ou seja,

menos de 1% do total de títulos disponíveis nos catálogos das editoras comerciais.

Outra iniciativa na formação de 

prateleiras 

de livros eletrônicos são as

bibliotecas digitais de domínio 

público. 

Destacamos três delas como as melhores

estruturadas:

Biblioteca Digital do Estudante Brasileiro: organizada e mantida 

pela

Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, oferece clássicos brasileiros e

estrangeiros com versões em 

português 

e no idioma original.
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EBOOKSBRASIL: o site é 

pioneiro 

na digitalização de livros, oferece centenas de

clássicos e também obras de autores contemporâneos. 
É um ótimo local 

para

aprender mais sobre os formatos e as tecnologias 
que 

envolvem o ebook. No site

existem 
links 

para 

as maiores bibliotecas digitais da internet.

Biblioteca Nacional: a organização vem tornando disponíveis em

formato 
digital 

partes 

de seu acervo. O destaque são as obras raras. O 

projeto 

é

ousado e no decorrer dos 

próximos 

anos deve colocar à disposição do leitor

preciosidades 
cujo acesso físico ficou inviável devido ao valor histórico e à

conservação.

O editor e o livro eletrônico

Finalmente, é necessário 

que 

abordemos o 

papel 

do editor diante deste

novo contexto. Sabemos 

que 

as funções editoriais como conhecemos hoje foram

sendo formadas durante 

quatro 

séculos à medida 

que 

o número de leitores e a

demanda 

por 

novos títulos aumentavam. De comerciantes ou impressores, os

editores assumiram novos 

papéis, 

tendo 

que 

opinar nas diversas dimensões do

livro, assimilando uma série de técnicas 

que 

impregnaram a 

profissão 

de uma aura

intelectual. Em muitos casos, intelectuais e escritores frustrados com a não edição

de suas obras fundaram suas 

próprias 

casas editoriais, trazendo 

para 

a 

profissão

suas virtudes espirituais ao mesmo tempo em 

que 

aprendiam a duras 

penas 

os

rudimentos do mercado. O editor do século XX 

passa 

a ser um indivíduo 

que

reúne ao mesmo tempo o tino comercial com a sensibilidade cultural. Como nem

sempre é 

possível 

encontrar estas duas 

qualidades 

na mesma 

pessoa, 

as 

grandes

casas editoriais tornaram-se cada vez mais 

profissionais 

dividindo seus

departamentos em editorial, comercial e administrativo. A estes se agregou

mais recentemente o de comunicação ou o de marketing. A frente destes

departamentos 

profissionais 

testados 

pelo 

mercado, executivos de negócios 

que

não necessariamente tenham trabalhado anteriormente com livros. A função do

editor como conhecemos até as 

primeiras 

décadas do século XX não 

perdeu 

sua

importância, mas tornou-se uma 

peça 

dentro desta máquina 

que 

é a editora

comercial. Com o advento do livro eletrônico e sua eventual 

proliferação 

nas

próximas 

décadas, o negócio editorial deve assumir novas formas. A relação

editor-autor deve alterar-se, 

já que 

o segundo 

poderá 

tornar disponível sua obra

em hipertexto sem a ajuda do 

primeiro. 

Escritores famosos 

poderão 

romper seus

contratos com as editoras 

partindo para 

carreira independente, 

já que 

são

conhecidos o suficiente 

para 

tanto.

Em março de 1993, há 

quase 

10 anos, realizou-se em Havard um

simpósio da Organização Internacional de Propriedade Intelectual. Um dos

palestrantes, 

David Baron, destacou os seguintes aspectos, considerados essenciais

pelos participantes: 

"Com 

a informação digital separamos efetivamente o
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conteúdo do contentor, ou antes, do suporte. 

[...] 

O conteúdo 

- 

música, vídeo,

informação, tudo o 

que quisermos 

- 

já 

não está mais ligado a um meio específico

- 

um livro, um disco, uma fita magnética etc. Agora temos acesso à informação

e ao entretenimento sem cuidar do meio em 

que 

nos é oferecido. Em muitos casos

pode 

não haver um meio físico. 

[...] 

Os 

produtos que 

estão a ser discutidos neste

simpósio devem ser definidos 

pelo que 

valem e não 

pela 

forma como são

produzidos 

e apresentados. Temo-nos confundido continuando a confiar num

certo meio físico 

para 

as nossas decisões legais ou de negócios, 

quando 

devíamos

pensar 

apenas no 

que 

estamos criando, vendendo e 

protegendo." 

Esta declaração,

extraída do compêndio 0 livro como tema do editor 

português 

Fernando Guedes,

publicado pela 

Editora Verbo, é a cada dia mais atual.

Recentemente, uma 

pesquisa publicada pela 

Agência Reuters destacou 

que

7.500 títulos com direitos autorais 

protegidos 

encontram-se disponíveis na internet

em edições 

piratas, 

dentre eles o maior best-seller do momento, Harry Porter, da

escritora 
J.K.Rowling. 

Detalhe: a forma mais utilizada 

pelos piratas 

é a de

escanear os livros em 

papel, publicando 

na rede o arquivo.

É neste ambiente de incertezas creio 

que 

a função do editor e das casas

editoriais 

ganhará 

maior vulto. Ao editor e as suas estratégias intelectuais caberá

selecionar, dentre a avalanche de novos autores, aqueles 

que possuem qualidade

para ganhar 

o selo da editora. Caberá à equipe editorial dar as dicas a este autor

de como melhorar sua escrita, de como ampliar a legibilidade de seu texto. De

posse 

dos mais avançados recursos de hipermídia, as casas editoriais 

poderão

valer-se dos melhores web designers 

para 

tornar o 

produto 

mais atraente. No caso

de livros didáticos, obras técnicas e de referência será do editor a responsabilidade

de financiar e 

garantir 

a 

qualidade 

das mesmas. Também no 

quesito 

marketing, as

editoras serão úteis, 

pois 

em um universo onde se encontram disponíveis milhões

de 

possibilidades 

de leitura, é 

provavelmente 

o marketing 

que 

definirá a leitura deste

e não daquele livro. Por último, e mais importante, em um universo onde os dados

são facilmente manipulados 

por 

hackers, serão as editoras comerciais 

que 

investirão

tempo e dinheiro na criação de sistemas 

protetores, 

atestando 

pela 

autenticidade

e integralidade dos textos oferecidos. Ao editor da era digital estão reservados

imensos e instigantes desafios; a nós 

que praticamos 

o oficio editorial numa era

de transição, os desafios não são menores, 

pois 

somos aqueles 

que 

irão criar as

bases 

para 

esta transformação, 

permitindo que 

o livro mude de suporte e talvez

realizando o maior sonho de um editor 

que 

é o de multiplicar ao infinito o

número de leitores.

Nem tudo são flores

Previsões otimistas de altos executivos da Microsoft dão como certa 

para 

as

próximas 

duas décadas a substituição do livro em 

papel pelo 

livro eletrônico.
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Como neste caso 

quem prevê 

é uma das 

principais 

interessadas, a fabricante do

sistema operacional mais utilizado no mundo, a empresa vislumbra uma nova

oportunidade de negócios, 

que pode 

multiplicar 

por 

dez o número de usuários de

suas soluções. O 

que 

Bill Gates e seus assessores 

parecem 

desconsiderar são os

enormes interesses 

que 

a indústria editorial de livros representa. São milhões de

empregos espalhados 

pelo 

mundo dedicados a industrializar e distribuir o livro,

setores 

que 

na melhor das hipóteses teriam 

que 

redirecionar completamente seus

negócios.

As 

próprias 

editoras relutam em aceitar este novo suporte, 

pois

enfrentariam riscos muito maiores 

que 

o das cópias xerográficas. Caso um hacker

rompa os mecanismos de segurança hoje baseados em criptografia, facilmente a

obra 

poderia 

ser enviada como spam, 

para 

milhões de usuários através do mundo.

Como 

parte 

integrante da cadeia editorial, as indústrias 

gráfica 

e 

papeleira

percebem 

no formato digital um forte concorrente e, 

por 

isso, os atributos das

obras impressas 

ganham 

cada vez mais aspectos sensoriais, como 

papéis 

com

diversas texturas, cores e cheiros. Relevos e acabamentos 

que 

concedem aos livros

efeitos tridimensionais. Os livros 

que 

mais refletem esses avanços são os didáticos

e os infantis. Dessa forma a indústria espera criar uma nova 

geração 

de leitores

lúdicos, 

que possuam 

ligação sentimental com o meio impresso.

Até mesmo os autores, 

que 

aparentemente seriam fortemente beneficiados

pelos 

novos meios, 

podendo 

finalmente se livrar dos editores, relutam em oferecer

suas obras nos ambientes digitais. 

Que garantia possuem 

de 

que 

seus direitos serão

respeitados? E se um hacker realizar a 

quebra 

da 

proteção 

criptográfica 

quem

indenizará? E 

quem garantirá 

a autenticidade de sua obra?

Outra 

grande 

barreira no desenvolvimento das edições digitais são os

custos. Diferentemente do 

que 

imagina a maioria, criar e manter uma infra-

estrutura tecnológica com a 

proteção 

necessária não é algo 

que 

se consiga com

uns trocadinhos. No 

princípio, 

o investimento é muito alto 

para 

um mercado 

que

promete, 

mas 

que 

ainda não se realizou, e talvez seja este o motivo 

para 

a lentidão

com 

que 

o mercado de ebooks vem crescendo, se comparado, 

por 

exemplo, com

as edições digitais de revistas e 

jornais.

Finalmente os leitores. E fato 

que 

um número cada vez maior de 

pessoas

está lendo livros no formato digital, 

porém 

trata-se de um 

público 

muito 

jovem,

com baixo 

poder 

de consumo. Uma outra 

parcela 

dos leitores digitais faz 

parte

daquela onda de usuários de vanguarda 

que 

adere rapidamente às novas

tecnologias. Apenas este 

público 

não 

garante 

a escala necessária à implantação

generalizada 

do livro eletrônico.

O 

preço 

de um dispositivo dedicado de leitura, 

que 

é de cerca de R$500

somado à 

pequena 

oferta de títulos relevantes, também funciona como freio ao

rápido desenvolvimento deste mercado nos meios tupiniquins.
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Todas estas barreiras são relevantes, mas não devemos nos enganar: o ebook

veio 

para 

ficar e, mais cedo ou mais tarde, o mercado e seus agentes se

acomodarão de forma a superar tais entraves.

Bibliotecas digitais

O 

ponto 

de 

partida para 

a 

popularização 

de leitura em telas 

(écrans) 

são as

bibliotecas digitais. Os especialistas no tema definem como biblioteca digital um

conjunto de bibliotecas focadas ou não em um segmento específico do saber. Elas

não 

precisam 

estar no mesmo servidor, ou 

possuir 

o mesmo endereço virtual.

O importante é 

que 

estejam ligadas em rede e 

que 

a busca dos conteúdos 

possa

ser realizada em todas a 

partir 

de 

qualquer 

uma delas. O diretor do Instituto

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) José 

Rincon Ferreira

aponta as 

principais 

características das bibliotecas digitais como as seguintes:

criar 
um ambiente compartilhado 

que 

conecte os usuários a coleções de

informação 

pessoal, 

coleções encontradas em bibliotecas convencionais e coleções

de dados usadas 

por 

cientistas;

desenvolver 
interfaces de informação 

gerais 

ou especializadas relevantes aos seus

usuários;

prover 
acesso a um 

grande 

número de fontes de informação e coleções de

qualidade, 

ambas em versões on-line, integrando-as com os objetos físicos da

informação;

promover 
um ambiente 

que permita 

a experimentação e incorporação de novos

serviços e 

produtos;

facilitar 
a 

provisão, 

disseminação e uso da informação 

por 

instituições, 

grupos 

e

indivíduos;

armazenar 
e 

processar 

informação em múltiplos formatos, incluindo texto,

imagem, áudio, vídeo, 3D etc.; e intensificar a comunicação e colaboração entre

os sistemas de informação 

para 

beneficio da sociedade em 

geral.

No Brasil existem algumas bibliotecas digitais, cujos endereços estão

listados no final deste ensaio.

O futuro

E então, 

para 

arriscar alguns 

perigosos palpites 

sobre o cenário 

que 

se

avizinha, valho-me da seguinte frase, atribuída a Samuel Goldwin: 

"Evito 

fazer

profecias, 

em especial aquelas sobre o futuro."
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A longa introdução histórica deste ensaio nos ensinou 

que 

não um, mas

diversos fatores contribuíram 

para 

a evolução do livro e da leitura. Poderíamos

resumi-los 
em:

1- Tecnológicos: invenção da escrita, dos diversos suportes e da 

prensa 

de tipos

móveis.

2- Cognitivos: tipografia, organização do volumen e depois do códice, editoração etc.

3- Econômicos: comércio de matérias-primas, criação da indústria 

papeleira,

gráfica, 

livreira e editorial. 

Quebra 

dos monopólios do conhecimento e criação do

mercado leitor.

Estes fatores não se desenvolveram isoladamente e, certamente, corremos o

risco do arbítrio, se utilizarmos o método causai a fim de definir 

quais 

os mais

importantes. O 

que 

fica evidente é 

que 

o fator tecnológico, 

por 

si só, não

assegura o sucesso de um meio. Creio 

que 

as novas tecnologias da informação não

devem revogar, 

pelo 

menos não apenas em um 

golpe, 

todos os agentes 

que

compõem a atual cultura do livro impresso.

Mas falemos um 

pouco 

do futuro. Dentre as tendências mais consistentes

para 

o futuro do livro eletrônico, o desenvolvimento de tecnologia de transmissão

de dados 

para 

equipamentos 

portáteis 

é, sem dúvida, a mais 

promissora. 

Pequenos

equipamentos com áreas de tela do tamanho dos livros 140mmx210mm, aptos a

executarem múltiplas funcionalidades como a de câmeras digitais, mecanismos de

leitura de textos e de e-mails devem facilitar a vida das 

pessoas. 

Esses aparelhos

deverão conectar-se aos celulares ou mesmo realizar a função dos mesmos. Serão

úteis 

para 

estudantes de todos os níveis levarem suas bibliografias consigo,

valendo-se dos dispositivos 

para 

anotações e comentários.

Os segmentos do mercado editorial 

que 

serão imediatamente afetados 

por

estas tecnologias são os de obras de referências e o educacional. O motivo é de

natureza 

prática: 

são nestes segmentos 

que 

as 

grandes 

vantagens dos novos meios

podem 

ser melhor 

percebidas. 

Obras literárias, lúdicas, religiosas e esotéricas

deverão migrar 

para 

os novos suportes mais lentamente.

Por certo não acreditamos no 

país 

de Thomas Morus, o 

que 

em bom

português 

significa 

que 

avanços tecnológicos tão espetaculares demorarão muitas

décadas e talvez 

jamais 

atinjam a maioria das 

pessoas, 

em especial aqueles 3/4 da

humanidade 

que 

vivem excluídos do mundo letrado. Programas de infoinclusão

cidadã 

podem 

e devem amenizar este cenário. Mas há uma 

pergunta que 

não cala

diante dos arautos dos novos meios: como transformar em usuários 

populações

ágrafas, 

que jamais 

aprenderão a ler, ou 

que 

se encontram exiladas no reino do

analfabetismo funcional?
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No Brasil existem algumas boas notícias em curso. Neste ano 

possivelmente

600 mil computadores com acesso à internet serão instalados em escolas e

bibliotecas 

públicas. 

Mais de 20 milhões de 

jovens poderão 

acessar a internet

através dos terminais. Dentre os sites de entretenimento 

que 

visitarão, é de se

esperar 

que programas pedagógicos 

os conduzam às diversas bibliotecas digitais

presentes 

na rede. De forma 

gratuita 

e sem 

qualquer 

burocracia, 

poderão 

ler

contos e 

poemas 

diretamente nas telas. Tal utilização não substituirá a leitura de

livros físicos, inclusive 

porque 

economicamente imprimir um livro em uma

impressora caseira sai mais caro do 

que 

comprá-lo na livraria. Mas certamente

muitas atividades relacionadas ao livro 

poderão 

acontecer na internet. Editoras

interessadas em tornar o ato de ler mais amplo e amigável 

poderão 

oferecer

atividades complementares 

para professores 

e alunos.

Acredito 

que 

o livro eletrônico e os novos meios como a internet 

podem

integrar-se ao 

processo 

tradicional de transmissão de conhecimento, influenciando-

o e sendo influenciados 

por 

ele. A convivência, 

que poderá 

não ser das mais

pacíficas, 

é vital, 

pois 

como humanistas não 

podemos 

imaginar 

que 

os meios sejam

neutros. A colonização da televisão com 

programas 

hediondos, ofensivos à

dignidade de 

qualquer 

cidadão, deveria servir-nos de alerta. Estamos diante de

novos meios. Povoá-los com conteúdos enriquecedores, delimitar um espaço 

para

a cultura, a arte e a educação nos oceanos do hiperespaço é o desafio 

que 

se

impõe ao mundo da vida. Por certo a defesa do livro e da leitura e seu futuro

estão hoje indissociados desses novos meios.

Nos amantes da leitura espero 

que 

esse ensaio desperte a curiosidade de

visitarem as 

prateleiras 

digitais e nelas, 

quem 

sabe, encontrar uma nova versão

daquele livro eterno, no 

qual 

todos os escritores escrevem e 

que 

não é nada mais

que 

a 

própria 

literatura.
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Pós-escrito

Episódio I

O monge 

Jerônimo 

morreu feliz, acreditando 

que podia 

imitar a escrita

divina. Foi enterrado num cemitério 

próximo 

a Lisboa, no verão de 1452, três

anos antes de Gutenberg imprimir sua Bíblia.

Episódio II

Guillaume Le Roy introduziu a imprensa na França no ano de 1473. Ele

e seu sócio fizeram fortuna com a invenção.

Episódio III

... 

quem 

sabe um dia, com mecanismos 

portáteis 

e 

que 

não apresentem

aquele brilho chato. 

Quem 

sabe?

Sites interessantes:

Bibliotecas Virtuais:

Biblioteca Nacional: www.bn.br

Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro: www.bibvirt.futuro.usp.br

eBooks Brasil: www.ebooksbrasil.com.br

Biblioteca do Portal Sophya: www.portalsophya.com

Biblioteca UOL: www.uol.com.br

Editoras digitais:

I-Editora 

— 

www.ieditora.com.br

Foglio 

— 

www.foglio.com.br

Papel e Virtual 

- 

www.papelvirtual.com.br

e-papers 

— 

www.e-papers.com.br

Book link 

— 

www.booklink.com.br

José 

de Mello 

Júnior 

é editor dos

periódicos 

Revista do Editor e Anuário Editorial

Brasileiro e 

gerente 

de conteúdos do Portal

Educacional Sophya, iniciativa da Xerox

do Brasil
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A Brasiliana da FBN: riqueza bibliográfica comentada 

por 

alguns de nossos maiores

especialistas 

(Ilustração 
Arquivo RL)

o».• Paulo Roberto Pereira



Tesouro brasiliense

Cláudio Murilo Leal

O livro-documento Brasiliana da Biblioteca Nacional corporifica um acervo

único de textos e iluminuras sobre a memória nacional. Trata-se de um

verdadeiro mapa do inestimável tesouro da cultura brasileira, na medida

em 

que 

delineia uma cartografia do saber imprescindível 

para 

o

conhecimento da história do nosso 

país. 

Além de apresentar-se como

um 

"Guia 

das fontes sobre o Brasil", os ensaios 

que 

integram a obra

partem 

do reexame da literatura do Descobrimento, chegando às

manifestações culturais, artísticas e 

populares 

da contemporaneidade.

A organização dessa magna opera coube ao 

professor 

doutor Paulo

Roberto Pereira, da Universidade Federal Fluminense, 

que 

sabiamente

reuniu um colégio de colaboradores, composto de especialistas de

reconhecida competência, com a finalidade de selecionar o rico

material desta ampla brasiliana. Estruturado em módulos temáticos,

foram 

produzidos 

trabalhos de 

pesquisa que 

legitimaram culturalmente

este Guia. Textos e imagens 

"dialogam" 

entre a reflexão dos eruditos

ensaios e o visual da bela iconografia apresentada, rara e funcional.

Em 

"Viajantes 

do século XVI", Paulo Roberto Pereira traça um

panorama 

do Brasil 

quinhentista, 

assunto de sua especialidade, desde

longa data, sendo ele autor do livro Os três únicos testemunhos do

descobrimento do Brasil. Esta literatura de viagem configurou, naquele

• 

momento, a nossa terra sob o olhar europeu, e as obras 

que 

registraram

os 

primórdios 

dessa história encontram-se em alfarrábios escritos em

latim, 

português, 

espanhol, francês, inglês, italiano, alemão, holandês.

Uma fala 

poliglota que 

se desdobrou no trabalho dos modernos

brazilianistas e até hoje constrói em 

parceria 

com o olhar brasileiro,
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a interna concepção de nossa identidade cultural. Assim, começamos a ser vistos

pelo 

outro, na diversidade das etnias, das religiões e das ideologias, e na

miscigenação e no sincretismo construímos um 

povo plural, 

congregado numa

unidade nacional. Como ressaltou Paulo Pereira, em seu estilo 

que 

reflete rigor

científico e beleza literária: As narrativas de viagem ao Brasil cjumhentista são a

gênese 

da construção do imaginário europeu sobre a terra adâmica 

que 

fora

nomeada e 

pressentida 
antes de sua descoberta, na lenda e cartografia antigas."

A bibliografia comentada, neste capítulo de abertura, lista de Pero Vaz de

Caminha a André Thevet, autor do clássico Singularidades da França Antártica,

passando pelos 

fundamentais livros de Hans Staden, 

Jean 
de Léry, Pero

Magalhães de Gândavo, Anchieta, Pero Lopes de Sousa.

Também uma 

grande parte 

dos documentos 

que 

compõem o acervo

qumhentista, 
além das obras compiladas neste Guia, 

pode 

ser conhecida através da

leitura do volume 83 

(1963) 

dos Anais da Biblioteca 
Nacional e da 

publicação

Quinhentistas 
portugueses 

da Biblioteca 
Nacional 

(1989), 
com introdução do eminente

filólogo e medievalista Celso Cunha.

Os viajantes e naturalistas dos séculos XVII e XVIII 

produziram 

novos e

importantes estudos, relatos e inventários da Colônia. Diários, mapas, desenhos e

textos 

prosseguiram 
o trabalho dos 

primeiros 
depoimentos 

quinhentistas, 
e este

material é analisado 

por 

Ronald Raminelli, 

que 

divide as viagens encetadas à

época em exploratórias, administrativas 
e científicas. Estas últimas tiveram o

mérito de, através de 

gravuras 
e desenhos, captar e documentar a nossa flora 

— 

a

exemplo de A 

flora Jluminensis 

de 

José 

Mariano da Conceição Veloso 

-, 

as espécies

minerais e animais, assim como aquelas referentes às comunidades indígenas,

material de 

grande 

valia 

que pode 

ser encontrado na 

preciosa 
Viagem 

filosófica, 
do

naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Um roteiro bibliográfico sobre o assunto

é apresentado nas 

"Notas" 

de Raminelli, aliás, um saudável 

procedimento que

transforma as notas de todos os trabalhos em referências imprescindíveis 

para 

os

estudiosos.

O escrutínio sobre os viajantes e naturalistas do século XIX ficou a cargo

da 

professora 

Lorelai Kury. Seguindo o exemplo doutrinário e as 

pesquisas 
de

campo do sábio Alexander von Humboldt, os cientistas daquele século se

preocuparam 
em adquirir uma visão 

global 

do Brasil, 

quando 

as riquezas

naturais serviam de cenário 

para 

o entendimento contextualizado do novo

homem brasileiro. Um sentido mais 

profundo, 

com base científica e até mesmo

envolvendo um espírito comercial, aprofundava o sentimento de brasilidade 

que

acompanhou o 

período 

de independização 

política 

e cultural do Brasil. Lorelai

Kury, no seu item 

"Uma 

ciência nacional", mostra as dificuldades advindas do

que 

chamou 

'o 

descompasso entre o desejo de fundar uma ciência nacional e a

adequação ao modelo internacional", solução ainda não encontrada nos dias de

hoje.
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A arte 

pictórica 
dos viajantes do século XIX recebe uma sensível análise da

especialista, 

professora 
universitária de História da Arte, Vera Beatriz Siqueira.

Xesta 
área, dividida entre o saber científico e as artes 

plásticas, 
surgem os nomes

de Rugendas, Debret, Thomas Ender e Maria Graham, entre outros. Segundo

Vera Beatriz,

"a 

apreciação da arte dos viajantes oitocentistas, 

geralmente pautada pela 
ênfase na

dimensão documental das imagens, costuma tratá-los como um 

grupo 
homogêneo,

dotado de coerência histórica e estética. A análise do acervo da Biblioteca Nacional

permite-nos 
complexificar esse tipo de abordagem. Não se trata de um mesmo conteúdo,

expresso diferentemente 

por 
artistas de origens e habilidades várias. E sim da construção

de diferentes vistas brasileiras, de discursos diversos em 

proposições 
e resultados, de

incontáveis maneiras de abordar a natureza e a cultura do Novo Mundo".

Já 

os viajantes estrangeiros 

que passaram pelo 

Brasil no século XX

interpretaram 
a nossa modernidade tropical do 

ponto 

de vista sociológico e

econômico, exaltaram a natureza através da literatura e dos apontamentos 
de

viagem. O antropólogo francês Lévi-Strauss 

permanece 

durante 

quatro 

anos no

Brasil, trabalha na Universidade de São Paulo e 

publica 

Tristes trópicos, uma visão

mais realista, 

pessimista 

mesmo, do 

que 

aquela edênica 

postura 

de sublimação do

passado 
ou de esperançosa ilusão em relação ao 

país 

do futuro. Também Roger

Bastide, estudioso da nossa sociedade, etnia, religião e costumes, contribuiu com

importantes livros 

para 

a moderna brasiliana: Brasil terra de contrastes; 0 candomblé

da Bahia: rito nagô; Imagens do nordeste místico em branco e 

preto; 

A 

poesia 

afro-brasileira.

Giuseppe Lngaretti, 

poeta 

italiano, 

professor 
da USP, soube entender a

poesia 
brasileira, tendo escrito sobre Murilo Mendes, Vinícius de Moraes e

Oswald de Andrade. Aos textos de Ungaretti somam-se os de outros 

poetas, 
como

o argentino Oliverio Girondo, o chileno Pablo Neruda e, 

principalmente, 
a norte-

americana Elizabeth Bishop, 

que 

compuseram 

poemas 

inspirados no Brasil.

Escritores 

- 

Stefan Zweig, 

John 

Dos Passos e outros 

- 

trouxeram também o olhar

estrangeiro 

para 

a contribuição a uma crítica construtiva 

que 

amenizava o

ufanismo nacional. Guilhermo Giucci, Beatriz 

Jaguaribe 
e Karl E. Schõllhammer

são os 

professores que 

assinam o imprescindível 
ensaio 

para 

a compreensão do

papel 

dos viajantes estrangeiros do século XX.

A Igreja, a Companhia de 

Jesus 
e demais ordens religiosas, a Inquisição e

as 

questões 
teológicas levantadas no Brasil Colônia, onde 

pontificou 

a figura

emblemática do 

p'. 

Antônio Vieira, constituem temas de estudos exemplares de

Luiz Felipe Baêta Neves, Maria Cristina Gioseffi, Riolando Azzi e Ronaldo

Vainfas.

Tesouro brasiliens
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Seria impossível comentar a totalidade deste tesouro ensaístico 

que 

é a

Brasiliana da Biblioteca Nacional. Os diversos brasis, metamorfoseados ao longo de

sua história, o Brasil Colonial, o Imperial, o Republicano e as manifestações

científicas e artísticas 

que 

imprimiram o selo da nossa identidade, estão

representados neste iivro 

que 

é um instrumento de divulgação de nossas riquezas

culturais.

Alexei Bueno, 

jovem poeta, 

consagrado como o melhor de sua 

geração,

ensaísta e organizador de criteriosas edições de autores brasileiros, escreve sobre

as Letras e as Artes. Trata-se de um 

primoroso 

trabalho, 

que 

acentua o 

"instinto

de nacionalidade" machadiano, 

que perpassa 

a nossa 

poesia 

de Anchieta a 

João

Cabral de Melo Neto. A abordagem da 

prosa 

ficou sob a responsabilidade de três

competentes 

professores, 

Ivo Barbieri, Dau Bastos e Marcus Vinícius N. Soares.

Foi traçado um amplo 

panorama, principalmente 

da nossa ficção, ao mesmo

tempo em 

que 

era revelada a importância do acervo da Biblioteca Nacional na

área da literatura.

O 

papel 

dos intérpretes do Brasil, como Gilberto Freyre, 

Joaquim 

Nabuco,

Euclides da Cunha, Sílvio Romero, Oliveira Vianna, Manuel Bonfim, Sérgio

Buarque de Holanda, Caio Prado e outros recebem o comentário e a explicação

de Sérgio Paulo Rouanet, em 

que 

a erudição e o bom senso se unem em um

texto brilhante e esclarecedor.

Apesar da impossibilidade de abordar, mesmo superficialmente, todos os

trabalhos contidos na Brasiliana da Biblioteca Nacional, vale destacar, no módulo

"O 

saber e o sabor do Brasil", o texto de Ricardo Cravo Albin, um dos maiores

conhecedores da música 

popular 

brasileira. Também o 

professor 

Fred Góes,

escrevendo sobre o carnaval, 

produz 

um estudo histórico, no 

qual 

são 

pesquisadas

as manifestações 

populares que 

se iniciam no século XVIII e vêm do entrudo até

nossos dias.

O futebol, a ciência, o Rio de 

Janeiro, 

a imprensa, o 

papel 

das mulheres

na formação da nossa intelectualidade, a cartografia são alguns dos demais temas

que 

transformam este livro em muito mais do 

que 

um simples 

guia 

das fontes

sobre o Brasil. A Brasiliana, no seu binômio de beleza e erudição, de iluminuras e

iluminismo, é uma das mais marcantes contribuições da administração Eduardo

Portella, na Presidência da Fundação Biblioteca Nacional. O trabalho de

concepção e organização dessa brasiliana entregue ao 

professor 

doutor Paulo

Roberto Pereira foi outro acerto 

que garantiu 

o êxito e a certeza de 

perenidade

da realização.

Para viabilizar um 

projeto 

de tal natureza e magnitude, era imprescindível

uma conjugação de esforços 

que, 

de fato, se concretizou, com o 

patrocínio 

da

Petrobras Distribuidora, do apoio da Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional,

da utilização da lei de incentivo à cultura, da experiência editorial da Nova
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Fronteira 
e do descortino no trato dos assuntos da nossa cultura demonstrado

diuturnamente 

pelo 

ministro Francisco Weffort e 

por 

Eduardo Portella, 

que

encontraram 
no 

professor 

e escritor Paulo Pereira o incansável coordenador dessa

grandiosa 
tarefa de revelar ao 

público 

leitor a nossa riqueza bibliográfica,

submetida 
ao escrutínio dos nossos melhores especialistas.

Cláudio Murilo Leal é 

poeta, 

doutor em

Letras e 

professor 

da UFRJ
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ISBN 2001: novo crescimento

Luiz Fernando Pereira Sampaio

O crescimento da concessão de registros do ISBN 

(International 

Standard Book

Number) continuou em 2001, de acordo com os dados estatísticos da agência. Em

relação ao ano anterior 

(2000), 

constatou-se um aumento de 10% nas solicitações

de registros, significando 2.216 a mais.

A categoria ciências sociais e humanas se manteve como aquela 

que

recebeu o maior número de registros no ISBN: 11.212 

, 
correspondendo a 46,09%

do total. A taxa de crescimento em 2001 foi de 9,64% 

(aumento 

de 986 registros),

sendo a 

que 

mais cresce na concessão de registros do ISBN.

Literatura foi a 

que 

obteve a maior taxa de crescimento na concessão de

registros: 18,74%. Obteve 4.264 solicitações 

(18,74% 

do total), correspondendo a

um aumento de 673 registros em relação ao ano de 2000. Após dois anos de

queda (1998 

e 1999), vem tendo um crescimento considerável: 2000 

(16,54%) 

e

2001 

(18,74%).

Em 2001 foram cadastradas 1.279 editoras, sendo 

que 

643 delas 

(50,27%

do total) referem-se ao 

grupo 

dos editores-autores 

(pessoa 

física), ou seja, autores

que 

editam o seu 

próprio 

livro. Foram registradas também 492 editoras

(pessoa jurídica), 

representando 38,46% do total. Em relação ao ano anterior,

houve um aumento de 11,70%.

No cadastramento das editoras 

por prefixo 

editorial, 

que 

se refere

basicamente à 

quantidade 

de registros solicitados à agência 

por 

uma determinada

editora, os 

prefixos 

5 

(613 

editoras) e 6 

(623 

editoras) foram os 

que 

concentraram

o maior número: 47,82 % e 48,70 %, respectivamente. 

Já 

nos 

prefixos 
2, 3 e 4

houve apenas 43 editoras cadastradas 

(3,36%), 

indicando 

que quanto 

menor o

prefixo, 

menor é o número de editoras cadastradas, 

pois, para 

se chegar lá, é

preciso 

ter uma considerável 

produção 

editorial.
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O número de títulos 

(produção 

editorial) é 

que 

determina a classificação do

prefixo 
pela 

agência do ISBN. São cinco 

prefixos, 

começando do 6, em ordem

decrescente, 
e chegando ao 2, sua última escala. 

Qualquer 

editora 

que 

inicia a sua

produção 
editorial, ao se registrar na agência brasileira do ISBN receberá o

prefixo 
6, 

que 

é o 

patamar 

inicial, obviamente de acordo com o número de

títulos registrados. Ao ultrapassar o valor de 9 títulos registrados na agência, 

passa

para 
o 

prefixo 

5. 

Quanto 

maior o número identificador da editora, menor é a sua

produção 
(prefixos 

6, 5 e 4). 

Quanto 

menor o número identificador da editora,

maior 
é a sua 

produção 

registrada no ISBN 

(prefixos 

3 e 4).

Ex: 85-XXXXXX-9-X

85 

— 

Identificador do 

país

XXXXXX 
- 

Número identificador de cadastramento 

(prefixo 

6 

= 

seis números)

9 

- 

Número de títulos registrados no ISBN

X- Dígito

No 

prefixo 

5, ainda são cadastradas editoras com uma 

pequena produção

editorial. Acima de 99, 

passam para 

o 

prefixo 

4.

Ex.: 85-XXXXX-99-X

Já 

no 

prefixo 

4 temos classificadas as editoras 

que 

começam a ter uma

produção 
editorial significativa. São editoras 

que 

tentam consolidar-se no

mercado. Sua 

produção 

ou registro 

pode 

chegar a 999. Acima deste valor,

passam para 

o 

prefixo 

3.

Ex.: 85-XXXX-999-X

No 

prefixo 

3 despontam as editoras com uma maior 

produção 

editorial. Ao

ultrapassar 9999, 

passam para 

o 

prefixo 

2, último degrau da escala dos 

prefixos.

Ex.: 85-XXX-9999-X

O 

prefixo 

2 é o último degrau da escala, de 

prefixos. 

As maiores e mais

antigas editoras do 

país 

fazem 

parte 

deste 

prefixo. 

Podemos 

perceber que quanto

menor o número identificador da editora, maior é o de sua 

produção 

registrada

no ISBN.
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Ex: 85-XX-99999-X

Em relação aos registros de títulos no ISBN, as editoras do 

prefixo 

4 foram as

que 

mais solicitaram no ano de 2001, com 8.377(34,43%), seguidas 

pelas 

editoras

do 

prefixo 

5, com 7.766 

(31,92%) 

e 

pelas 

do 

prefixo 

3, com 5.345 

(21,97%).

Luiz Fernando Pereira Sampaio é cientista

social e 

pesquisador 

do Departamento

Nacional do Livro da Fundação Biblioteca

Nacional
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ESTATÍSTICAS 
- 

2001

- EDITORAS CADASTRADAS POR PREFIXO EDITORIAL 

— 

2001

Prefixo 
Editorial Quantidade

0

1

42

613

623

Total 1.279

- EDITORAS CADASTRADAS 

— 

ISBN 

— 

2001

Editoras cadastradas

Editor 
autor 643

Editor 492

Outros* 144

Total 1.279

* 

Empresas cuja atividade 

principal 

não é a edição de livros.

- REGISTROS POR CATEGORIAS

Categorias Quantidade

Didáticos 388

Infanto-juvenis 1.359

Religiosos e esotéricos 2.551

Técnicos e científicos 3.477

Artes e lazer 1.007

Literatura 4.264

Ciências sociais e humanas 11.212

Sem assunto determinado 67

Total 24.325
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4 

- 

IDIOMAS TRADUZIDOS 

- 

ISBN

Idiomas Quantidade

Russo 1

Alemão 15

Dinamarquês 1

Esperanto 11

Espanhol 0

Finlandês 1

Francês 1

Inglês 382

Italiano 21

Japonês 2

Latim 1

Indígena 

(América 

do Sul) 1

Grego 5

Total 1.448

ISBN/2001 Janeiro/dezembro

Obras registradas em 

português 22.877

Obras traduzidas de outros idiomas 1.448

Total 24.325
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5 
- 

REGISTROS POR ESTADO DA FEDERAÇÃO

Estados

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de 

Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Sem identificação do Estado

Total

Quantidade

3

63

4

53

343

363

720

60

229

15

23

111

1.167

113

77

1.027

287

¦ 
20

5.357

31

1.595

16

7

703

11.921

7

2

8

24.325
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6 
- 

REGISTROS DE TÍTULOS POR PREFIXOS /2001

Prefixos Quantidade

1.957

5.345

8.377

7.766

880

Total 24.325

- ISBN /REGIÕES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO

Região Norte Quantidade

Acre 3

Amazonas 53

Amapá 4

Pará 113

Rondônia 16

Roraima 7

Tocantins 2

Total 198

Região Nordeste Quantidade

Alagoas 63

Bahia 343

Ceará 363

Maranhão 15

Paraíba 7 
7

Pernambuco 287

Piauí 20

Rio Grande do Norte 31

Sergipe 7

Total 1.206
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Região Sudeste Quantidade

Espírito Santo 60

Minas Gerais 1.167

Riodejaneiro 5.357

São Paulo 11.921

Total 18.505

Região Centro-Oeste
Quantidade

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Total

Região Sul

720

229

23

111

1.083

Quantidade

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

1.027

1.595

703

Total 3.325

VALORES PERCENTUAIS ENTRE AS REGIÕES DO BRASIL/ISBN

Regiões Registros /ISBN Valores 
(%)

Centro-Oeste 1.083 4,45

Nordeste 1.206 4,95

Norte 198 0,81

Sudeste 18.505 76,07

Sul 3.325 13,66

Sem identificação do Estado 0,03

ISBN 2001: novo crescimento 251



Neste número

Agnes Guimarães Rosa

Alberto Venancio Filho

Alexandre Eulálio

Almyr Gajardoni

Antonio Maura

Cláudio Murilo Leal

Tr 
/V\' 

\\ 

fjkk 

frW

á\ (4a /

V V. %

y* 

| i i V 

v

A j£sA& 
Ã

mlmk A

j^^l^eonísio 

da Silvf^^ 

00

Geraldo França de Lima

Ivan Junqueira

Isabel Lustosa

José de Mello Júnior

José Castello 

%

Leonardo Fróes

Léo Schlafman

Luiz Felipe Baêta Neves

Mario Pontes

Mauro de Salles Villar

Nízia Villaça

Õrjan Sjõgren

Paulo Roberto Pereira

Pedro de Niemeyer Cesarino

Rafael Argullol

Roberto Muggiati

Ronaldo Lima Lins

Silviano Santiago

Tomasz Barcinski

Ubiratan Machado

• 
-C.

>54 \ 
« n. \J

*2 
SI 

" 
Jt 

'

„ A C 
«. 

'' 

&

a/".-:;- 
A 0 

' 

«Ésh» 

,g a 

fâ#

. An

¥ & 
* 

Ã 
H 

/, 

'ir

Ji 
& 

JíS, A 
JjJÚX 

w"1

y 

A

O0 

¦ 

*¦ 

í

í 

>¦>* 

4l? 

*,

*2 

^ 

y»

HaL.

A 

jfc «

li??9Ml

WW>yJV

aim

iMryj

Imprensa

Oficial SP

4 
jm,

M IN ISTesi Q-« A <-.< 1

hntâs^D Mél^licâ NAGIOIfÁL

Departamento Nacional do Livro


