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Itália no Brasil

Tendo visitado em maio do ano 

passado 

a feira de livros de

Turim 

- 

hoje, às vésperas de completar vinte anos de existência, o

mais importante evento do 

gênero 

na Itália o escritor angolano

José 
Eduardo Agualusa se disse impressionado com 

"o 

grande 

número

de universitários italianos a estudar 

português 

e as literaturas dos

países 

de língua 

portuguesa"; 

um fenômeno, segundo ele, sem 

paralelo

no mundo. O 

professor 

Elmer C. Barbosa, coordenador do Livro e

da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional, em artigo 

para 

esta

edição 
("O 

livro brasileiro traduzido") acrescenta 
que 

mais de 

quinze

universidades italianas mantêm atualmente cursos de literatura

brasileira com boa freqüência. É fato também 

que 

as traduções de

autores brasileiros rareiam neste mesmo 

país 

onde virtualmente são

tão benquistos 
- 

mas este é um outro 

problema. 

Paradoxos à 

parte,

não há como deixar de reconhecer a antiga empatia cultural 
que

aproxima o Brasil da Itália e vice-versa, e este é o tema de capa desta

Revista do Livro, 

que 

vem oferecendo ao leitor, desde 1956, com

algumas interrupções, matéria de reflexão sobre a leitura, a 

produção

literária e o movimento editorial brasileiros. Fruto de afinidades 
que

se iniciam no final do século XIX, com as 

primeiras grandes 

levas de

imigrantes oriundos da Itália 

que por 

aqui deitaram raízes, 

pode-se

mesmo dizer 

que 

o cânone da nossa literatura moderna enforma-se,

como se verá nas 

próximas páginas, 

num modelo vanguardista

importado da Itália. Se depois da semana 
de 1922 esta literatura

ganhou 

autonomia e brasilidade, terão ficado nela algumas 

gotas 

do

bom sangue italiano, o 

que 

afinal explicará, 
pelo 

menos em 

parte, 

os

fatos acima expostos, decorrentes de uma mútua admiração.

O Editor



Agostini e Borgomainerio

dois caricaturistas de origem italiana

na imprensa ilustrada oitocentista

Marcus Tadeu Daniel Ribeiro

Q

uando se olha 

para 

a imprensa ilustrada do século XIX brasileiro, nem sempre

se 

percebe 

a complexidade e abrangência com 

que 

esse 

gênero 

de 

jornalismo

e de arte se 

propagou 

ao longo do 

período. 

Mal se depreende e se assinala a

maior característica da imprensa artística do 

período, que 

é a diversidade. Tal aspecto

será abordado neste artigo a 

partir 

de dois eixos 

principais: 

a diversidade 

quanto 

à

maneira dessas folhas artísticas atuarem no 

plano político 

e, de outro lado, a diversidade

de influências de culturas distintas exercidas sobre esse 

gênero 

de arte.

Interessados no tema costumam atribuir, a

todo o cenário de 

publicações 

artísticas oitocentistas,

aquele viso combativo 

que, 

na verdade, apenas a

alguns 

periódicos 

atingiu. As 

publicações 

ilustradas

com atuação crítica na área da 

política, 

vulgarizando a

arte da caricatura, nascem na década de 1840, mas

só se afirmam como expressão da liberdade do 

pensa-

mento no fim século XIX. Os trabalhos de Luigi

Borgomainerio 
(1836-1876)eode 

Ângelo Agostini 
(1843-

1910) 

podem 

ser vistos como expressões exemplares da

influência da cultura italiana no Brasil, razão 

porque 

se-

rão vistos em destaque neste 

pequeno 

ensaio.

Esse tipo de atuação 
panfletária 

das folhas notici-

osas e artísticas de fato ocorreu, mas nem sempre do

mesmo 

jeito 

com 

que 

a historiografia mais recentemente

interessada 

pelo 

tema tem apontado. No início da im-

prensa 

no Brasil, o 

jornalismo político 

atingia a um 

pú-

blico específico, enquanto 

que 

as 

publicações 

ilustradas

tinham uma destinação diferente do 

primeiro. 

No final

do século, 
quando 

então atuavam Borgomainerio e

Agostini, o cenário cultural era outro e a imprensa ilus-

trada 

passa 

a se ocupar do 

que 

antes cabia apenas ao

jornalismo político.

Se é certo 

que 

a imprensa alegre brasileira ficaria

conhecida 

por 

sua irreverência, humor e, às vezes, uma

linguagem mais agressiva com 

que 

elaboraria suas críti-

cas ao 

poder 

instituído, é importante frisar 

que 

tal 

pos-

tura não é, rigorosamente, instituída 

pela 

imprensa ilus-

trada. 
Já 

na época regencial 

podia-se 

ler, nos chamados

pasquins, 

um linguajar 

pouco 

ortodoxo 

quanto 

à

parcimônia que 

o bom 

jornalismo 

impõe. Esses 

pasquins

eram 

publicações 

de formato 

pequeno 

e 

periodicidade

incerta 

- 

às vezes, um 

pasquim 

surgia 
para 

durar apenas

um único número destinadas tão-somente ao comba-

te 

político, 

tendo como característica maior a linguagem

virulenta e o sectarismo 

partidário 

a 

que 

a folha se filiava.

Uma outra referência de 

que 

se nutrem as folhas ilus-

tradas de Sn-de-siècleeram as revistas literárias, surgidas logo



social: nas 
páginas 

da Revista Ilustrada, o 
genial 

Ângelo Agostini denunciava as mazelas do Império

após o aparecimento 
das 

primeiras 
folhas noticiosas, na dé-

cada de 1840, 

pouco 
depois da época dos 

pasquins, que 

vice-

jou principalmente na Regência. Nelas, os assuntos ligados à

literatura, 
à moda, às artes visuais, 

bem como a amenidades,

curiosidades 
e 

passatempos, 
eram concebidos normalmente

para 
entreter 

o 

público 
feminino. Diferentes dos 

jornais 

e dos

pasquins, 
as revistas literárias não se 

preocupavam 

com a

política. 
Suas 

questões 
eram outras; seu 

público 

era outro.

As revistas ilustradas 

que 

circularam 

pelo 

Brasil no

último 

quartel 
do século XIX incorporam traços dessas duas

formas de 

publicação 
que 

marcaram o aparecimento da

imprensa 
no 

país 

durante a 

primeira 
metade do século: as

revistas literárias e os 

pasquins. 
Embora sua leitura fosse

destinada ao ambiente familiar, trazendo curiosidades, entre-

tenimento e literatura, elas firmavam 

posição 

na 

parte políti-

ca também, fazendo críticas e tendo, especialmente no caso de

Agostini, uma 

posição 

doutrinária em relação às 

grandes

causas sociais.

Apesar da linguagem combativa 

que 
muitas dessas

revistas 

possuíam, 

assumindo 

posições 

independentes 
con-

tra a monarquia, contra a Igreja ou contra 

personagens 
des-

tacados da sociedade, é importante assinalar 

que 

nem sem-

pre 

as revistas ilustradas tiveram a independência de opinião

por princípio. 
Sem 

poder 
contar ainda com a independência

financeira 

que 
o mercado, de forma relativa, lhe daria,

quase 
sempre as 

primeiras 
revistas ilustradas surgiram

sob a 

proteção 
de membros ilustres da monarquia. O

próprio 
imperador, 

além de ministros de Estado, chega-

ram a subsidiar, 

pessoalmente, publicações 

como essas.

As 

primeiras 
revistas ilustradas foram dirigidas, com fre-

qüência, por pessoas 

ligadas diretamente ao Imperador,

como bem ilustra A Lan terna Mágica 

- 

"periódico 

plásti-
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co filosófico" 
(1844-1845), 

de Manuel de Araújo Porto Ale-

gre, 

barão de Santo Ângelo, diretor da Academia Imperial de

Belas-Artes e futuro embaixador do Brasil em Portugal.

Como 

jornal 

de caricaturas, além de ter sido o 

pri-

meiro a 

publicar 

regularmente sátiras ilustradas a respeito de

seu tempo, fato 

que já 

lhe confere importância na história da

caricatura no Brasil, ele refletiu a 

grande 

influência 

que 

a cul-

tura francesa exercia no cenário cultural de então. A Lanterna

Mágica era uma revista de nítida inspiração na caricatura

francesa, à época em 

que 

esta 

ganhava 

fama no mundo intei-

ro, especialmente 

pelo papel que 

o caricaturista francês

Honoré Daumier 
(1808-1879) 

irá desempenhar nesse cená-

rio, 

já 

marcado 

pelo 

alvorecer do novo estilo 

que 

se afirma no

contexto internacional: o Realismo. Embora Porto Alegre,

um dos 

próceres 

do Romantismo na arte brasileira, não se

tenha deixado influenciar 
pela 

crueza realista de Daumier,

esse estilo teria, anos depois, uma importância toda 

peculiar

na obra de Ângelo Agostini, conforme se verá adiante.

Vários outros 

periódicos 

ilustrados também recebe-

ram apoio 

governamental. 

O Brasil Ilustrado 
(1855-1856) 

era

uma folha cuja 

produção 

artística encontrava-se a cargo de

Sebastien Auguste Sisson 
(1824-1898), 

François-René Moreau

(1807-1860) 
e Agostinho 

José 
da Mota 

(1824-1878). 
Sisson

foi autor de uma Galeria dos brasileiros ilustres, 

que 

ele 

publi-

cou entre os anos de 1859 e 1861, onde retrata o imperador,

sua esposa, ministros de Estado, militares, clérigos ilustres,

oradores. François-René Moreau receberia o Hábito Ordem

de Cristo em 1842, com a tela A sagração de dom Pedro II,

tendo também 

pintado 

o 

quadro 

Proclamação da Indepen-

dência 
(1844). 

E Agostinho 
José 

da Mota era também 

profes-

sor da Academia, tendo sido laureado com a ordem da Rosa

e, depois, com a de Cristo. A revista Brasil Ilustrado 

jamais

publicaria, 

como se 

pode 

facilmente inferir, uma única crítica

contra a monarquia ou contra 

qualquer 

um de seus 

próceres.

Suas caricaturas ficariam adstritas às críticas de costumes,

retratando cenas 

pitorescas 

da sociedade carioca.

O mais notável 

periódico 

áulico seria, todavia, a fa-

mosa Semana Ilustrada 
(1860-1876) 

redigida 

pelo 

alemão

Henrique Fleiuss 
(1823-1882), que 

surge 

para 

fazer frente aos

avanços liberais 

que 

se manifestam na imprensa de então,

como os 

jornais 

Correio Mercantil, dirigido 

por 

Francisco

Otaviano de Almeida Rosa, O Liberal, A Atualidade, Opinião

Liberal e outros órgãos oposicionistas. Henrique Fleiuss cum-

priu 

com extremo zelo e tenacidade sua função de defensor,

na imprensa, dos interesses da monarquia. Acostumado a

ambientes 

palacianos, 

foi ele fundador do Instituto Artístico,

que 

dom Pedro II, seu amigo 

pessoal, 

declararia como impe-

rial em decreto de 3 de outubro de 1863. Fleiuss atacou com

freqüência aqueles 

que 

criticavam o 

governo 

imperial, trans-

formando-se num baluarte na defesa do 

poder 

constituído,

especialmente durante a época da Guerra do Paraguai.

A Semana Ilustrada foi um 

periódico 

áulico, como

muitos outros atuantes em meados do século XIX. Não era,

assim, uma revista 

que pudesse 

ser apontada como indepen-

dente. Somente mais tarde, 

quando 

houvesse condições his-

tóricas 

para 

tanto, é 

que 

começariam a surgir as folhas ilus-

tradas totalmente independentes. Isso ocorreria aos 

poucos 
e

ao longo da segunda metade do século XIX, 

quando 

o mer-

cado fosse sendo ampliado a 

partir 

do desenvolvimento eco-

nômico 

que 

se verificou dentro do 

perímetro 

urbano.

No fundo, o 

que 

ocorria com esse tipo de 

publicação,

que procurava 

o apoio 

governamental para 

sobreviver, acon-

tecia também com as artes visuais daquela época. No início

do século XIX, 

quando 

ainda não havia condições

socioeconômicas 

para que 

os artistas sobrevivessem com a

venda, diretamente ao 

público, 

de seus 
quadros, 

esculturas

ou obras de arquitetura, o 

patronato 

estatal nas artes visuais

foi tão necessário 

quanto 

constante. O mesmo se daria na

imprensa: o 

patronato 

estatal concorreu 

para que 

uma 

pri-

meira etapa do 

jornalismo 

artístico brasileiro, cuja elabora-

ção 

era mais onerosa do 

que 

o 

jornalismo 

convencional, fos-

se, 

praticamente 

em sua totalidade, áulica. Somente com o

desenvolvimento do mercado é 

que 

se 
ppssibilitou 

o

surgimento do 

jornalismo 

com maior independência.

O caso da revista Semana Ilustrada de Henrique Fleiuss

ilustra também o outro aspecto 

que 

marca a diversidade a

que 

nos referimos no início do trabalho. Fleiuss, de origem

alemã, trazia um 

pouco 

da formação cultural daquele 

povo

para 

compor o caráter 
plural 

com 

que 

o 

jornalismo 

artístico

se forma no Brasil. Enquanto 

que, 

nas artes visuais e na

arquitetura, a cultura francesa marcava sua 

presença 

inequí-

voca no ambiente acadêmico, até 

por 

conta da 

presença 

de
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uma Missão Artística composta inteiramente de artistas fran-

ceses, 

que 

iriam organizar a Academia Imperial de Belas-

Artes, na imprensa ilustrada essa influência é menos marcada

por 

uma referência cultural apenas e se abebera em diversos

matizes culturais: além do francês e do inglês, na 

parte 

da

técnica da litografia, também o alemão, o italiano e o 

portu-

guês. 

Traçando-se um 

pequeno pano-

rama dessas 

publicações, 

rapidamente

se 

percebem 
tais aspectos.

A influência italiana 

pode 

ser

encontrada na revista bilíngüe L'Iride

Italiana 
-"giornale 

settimanale dei Prof.

Alexandre Galleano-Ravara, sotto

rimmediato 

patrocínio 

de S.M.

ITmperatore" 
(1854-1856). 

No cabe-

çalho 
do 

primeiro 

número desta folha,

que 

saiu a 2 de 

julho 

de 1854, o 

jornal

esclarecia: 

"Trata 

delia lingua e delia li-

teratura italiana; fa la rivista dei teatri;

dà le notizie 

politiche 

e commerciali; e

condene um apendice di varietá novelle,

dramme e 

poesie".

A LÍIride Italiana, 

que 

até 4 de

outubro de 1855 havia se mostrado uma

folha com vocação tão-somente literá-

ria, a 

partir 

da nova administração,

com P. Bosísio, 

que 

assume após o fa-

lecimento de Galleano, altera sua feição

editorial, 

passando 
a utilizar-se da ilus-

tração e da caricatura com freqüência.

Até a apresentação da folha muda de

aparência, estando o título da mesma

ilustrado então com uma xilogravura,

que 

retratava uma figura feminina ale-

górica, 

trazendo numa das mãos uma

máscara simbolizando o teatro. A 

gravura 

tinha como fun-

do uma 

paisagem 

da baía de Guanabara. O trabalho era de

autoria de um artista 

que 

assinava seus trabalhos como

"Furgy". 

Todavia, o 

gravador 

de maior importância da folha

era August Sisson, 
que 

ali realizou diversas ilustrações e cari-

caturas. No 

que 

se refere a charges 
que 

ele editou neste 

jornal,

O surgimento de

uma imprensa

artística

independente

ocorre de forma

gradual

a 

partir 

da

década de 1860

e vai-se afirmando

aos 

poucos 

até fins

daquele século,

quando 

o mercado

apresentava

condições de

sustentá-la

é importante a observação de 

que 

a maioria versava sobre

assuntos de teatros. Críticas 
políticas 

neste 

jornal 

não ocorre-

ram. As caricaturas de Sisson eram, como nas outras 

publi-

cações 

já 

mencionadas, trabalhos 
que 

não faziam menção a

conjunturas 
por 

demais específicas. As ligações da revista

L'Iride Italiana com o imperador não 

permitiriam, 

ao artista,

maior aprofundamento em suas cari-

caturas.

O surgimento de uma impren-

sa artística independente ocorre de for-

ma 

gradual 

a 

partir 

da década de 1860 e

vai-se afirmando aos 

poucos 

até fins

daquele século, 
quando 

o mercado apre-

sentava condições de sustentá-la A im-

prensa 

áulica não desapareceria de todo,

contudo. Assim como nas artes visuais,

o apoio conferido 
pelo 

aparelho de Es-

tado ainda se constituirá em importan-

te fonte de rendimentos 
para 

alguns ar-

tistas. Mas o envolvimento do 

público

leitor 

para garantir 

a sobrevivência do

jornal 

era fundamental, no caso das fo-

lhas ilustradas independentes.

O Bazar Volante 
(1863-1867)

foi uma das revistas independentes 
que

se manteriam, de maneira incerta, tro-

cando de nomes várias vezes e de cola-

boradores outras tantas, indo encerrar

sua 

publicação 

em 1878, com o nome

A Lanterna. É uma revista 

que 

merece-

ria um estudo mais acurado, especial-

mente 
para 

se analisar a forma com

que 

mudou sua tonalidade 
política

várias vezes, alternando 
posições 

libe-

rais e conservadoras. Foi nessa revista,

então denominada OArlequim, 
que 

se editou uma 

primeira

crítica sobre a escravidão no Brasil. Foi ali também 

que 

entra-

ria, como colaborador, vindo da imprensa 

paulista, 

Ângelo

Agostini, futuro fundador da Revista Ilustrada.

Outro 
jornalzinho 

impor-tante foi o Ba-ta-clan,

"chinoiserie 

franco-brésilienne" 
(1867-1871), que 

é 

publicado
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pelos 

artistas 
Joseph 

Mill, Pinheiro Guimarães e Alfonse

Michon. Entre os vários assuntos de 

que 

tratou, Ba-ta-clan

elaborou algumas caricaturas sobre o espinhoso assunto da

Guerra do Paraguai com 

graça 

e independência, mas nunca

"escandalosamente 

favorável ao Paraguai", conforme afir-

mou Álvaro Cotrim, em seu estudo sobre Pedro Américo e a

caricatura. Se a revista Ba-ta-clan realizou críticas em torno

do Tratado da Tríplice Aliança, foi mais 

para 

acentuar 
que 

a

guerra 

estava sendo conduzida 

pelo 

alento exclusivo dos sol-

dados brasileiros. Veja-se, 

por 

exemplo, o trabalho realizado

por 
Joseph 

Mill na edição de 14 de setembro de 1867, em 

que

Caxias, de espada em 

punho, 

tenta investir contra uma for-

taleza 

paraguaia, 

mas é contido 

pelo general 

argentino

Bartolomeu Mitre. Na legenda da obra,

lê-se:

"Caxias-Allons, 

General, surà

1'ennemi, et Dieu 

protège 

le

Brésil!

"Mitre 

- 

Pour Dieu! Marechal,

laissez-moi me remettre des

fadigues du voyage. Plus tard...

nousverronsf'

Antes da fundação da Revista

Ilustrada, circularam ainda algumas

folhas independentes como o

Charivari Nacional 
(1859-1862), 

de-

pois 

apenas Charivari, 

que 

fazia coro

ao Ba-Ta-Clan e ao Bazar Volante.

Foi nesse 

periódico que 

o imperador

dom Pedro II apareceu 

pela primeira 

vez imor

talizado em seu 

perfil 

de castanha do caju, 

pelo 

traço de

Joseph 
Mill 

(atuante 
em meados do século XIX). A Vida

Fluminense 
(1868-1876) 

foiafasedo Bazar Volante mais

combativa. Nela atuou com destaque Ângelo Agostini e,

depois, Luigi Borgomainerio 
(1836-1876). 

O Mosquito, do

lápis de Cândido de Faria e de, mais tarde, Rafael Bordalo

Pinheiro 
(1846-1905), 

deve ser mencionado também.

O maior rival da Revista Ilustrada, 

que 

com ela divi-

diu a 

preferência 

do 

público 

leitor, chamava-se Mequetrefe.

Foi no Bazar

Volante 

que

dom Pedro II

aparecem 

pela

primeira 

vez

imortalizado

em seu 

perfil

castanha de caju

Enquanto a Revista Ilustrada tinha a seu favor o traço 

genial

de Ângelo Agostini, o Mequetrefe contava com um corpo de

redatores na 

parte 

literária inigualável: Olavo Bilac, Artur

Azevedo, Lúcio de Mendonça, Raimundo Corrêa, além de

outros. Na 

parte 

artística, atuaram Cândido Aragonês de

Faria, Pereira Neto, 
Joseph 

Mill e o escritor Aluísio Azeve-

do, 

que 

também atuou como ilustrador da folha.

Em 1874, vindo da Itália, ingressa na Vida

Fluminense o caricaturista Luigi Borgomainerio

(1836-1876), 

"o 

mais eminente dos artistas 
que 

tem vindo

ao Brasil", segundo anotou Ângelo Agostini na edição de 4

de março de 1876 da Revista Ilustrada, época do faleci-

mento de Borgomainerio. Este artista 

já possuía 

renomada

fama de caricaturista 
quando 

aqui

chegou. Na Itália, foi diretor artísti-

co, 

por 

sete anos, do Spirito Foletto,

de 

grande 

voga na Europa de então.

Fundou, em Nápoles, o Mefistófeles,

tendo colaborado ainda no Pasquim,

Fischietto e no L'Uomo di Pietra. No

Rio, incorporado à redação d'A Vida

Fluminense, revigorou o 

jornal 

com

suas charges anticlericais e seu espíri-

to liberal.

O 
jornal 

O Apóstolo, redigido

pelo 

Monsenhor 
José 

Gonçalves

Ferreira, dedica-lhe, 
por 

isso, especial

desafeto, chamando-o de 

"estrangei-

ro audaz" e conclamando sua

expatriação. O artista, no entanto,

ria-se da irritação do outro, retratan-

do-se numa caricatura, a trabalhas sobre uma

pedra 

litográfica, de malas 

prontas 

e tendo, às costas,

toda sua bagagem e tralha artística em meio à 

qual 

vê-se

uma 

gaiola, 

cujo 

pássaro 

em seu interior evoca a fisionomia

do tal clérigo. Espalhadas 

pelo 

chão, vêem-se mais carica-

turas do redator d' O Apóstolo. Diz a legenda: 

"Como 

é

obrigado a trabalhar o nosso caricaturista, esperando, a

cada momento, o decreto de deportação 
que 

o Apóstolo

reclama do Governo. Ah! Reverendo, com semelhante ca-

lor... é 

pouca 

caridade evangélica".
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O trabalho desse caricaturista 

provocou 

desconten-

tamento entre vários setores da sociedade, como também da

imprensa. No ano de 1876, Ferreira de Menezes, o futuro

redator da Gazeta da Tarde, escreveu uma série de folhetins

criticando Borgomainerio, Agostini e demais caricaturistas

estrangeiros 

que 

viviam na Corte, 

pelos 

excessos cometidos

contra autoridades 

governamentais 

brasileiras. Os artigos

foram 

publicados 

no 
Jornal 

do Comércio a 30 de 

j 

aneiro, 6 e

13 de fevereiro de 1876. A 

polêmica que 

então se travou, 

já 

se

pode 

adivinhar, foi muito desigual 

para 

o folhetinista, 

que

conseguiu reunir contra si e de uma só vez a ira dos três mais

notáveis caricaturistas atuantes no Rio de 
Janeiro: 

Luís

Borgomainerio, à frente d' O Fígaro, Rafael Bordalo Pinheiro,

quando 
ainda dividia a redação artística d' O Mosquito com

Cândido Aragonês de Faria, e Agostini, à frente da Revista

Ilustrada. Bordalo Pinheiro dedicou uma caricatura na 

pri-

meira 

página 

d'O Mosquito àquele crítico, o mesmo fazendo

Luís Borgomainerio, à frente d' O Fígaro. Agostini iniciou suas

críticas a 2 de fevereiro na Revista Ilustrada, escrevendo edito-

riais e desenhando uma série de caricaturas, chamando-o de

jornalista 
de aluguel, submisso ao clero e ao ministério de

Caxias.

Mesmo o 
Jornal 

do Comércio, onde as críticas de

Ferreira de Meneses haviam sido 

publicadas, 

não escapa à

resposta virulenta de Agostini, 

que 

aproveita 

para 

conde-

nar a famosa seção 

"A 

pedidos", 
onde se 

publicava qualquer

coisa mediante 

pagamento. 

"Qual 

o cidadão cuja honra

não tenha sido mercadejada no balcão do 
Jornal 

a meia

pataca 
a linha?"1 inquire Agostini. O 

jornalista 

Luís

Edmundo, 

que 

conhece a fundo a imprensa da virada do

século, tem, igualmente, 

julgamento 
severo sobre esta se-

ção, que, 

além do 
Jornal 

do Comércio, aparece em algumas

outras folhas também. Escreve ele: 

"Uma 

das características

do 

jornal 
da época é uma seção ineditorial 

que 

se chama A

pedidos', 
espécie de esgoto onde extravasa o esterquilínio

anônimo, 

que 

mancha reputações alheias"2.

A 

polêmica, 

no entanto, durou 
pouco 

tempo, 

pois 

ao

iniciar o mês de março daquele ano, a febre amarela, 
que

atingia a cidade suprimindo milhares de vidas, veio encerrar

a brilhante e mal iniciada carreira artística de Borgomainerio

no Brasil. No enterro desse caricaturista, foi o 

próprio 

Ferreira

M A

'' 

llr*

de Menezes o orador de um sentido dis-

curso de despedida ao artista falecido. A

partir 

daquele dia, Agostini e Ferreira de

Menezes desenvolveram toma relação ami-

gável, que 

viria a se acentuar durante a campa-

nha abolicionista. Por ocasião do falecimento

de Ferreira de Menezes, Agostini dedicou-lhe

homenagem na Revista Ilustrada de 11 de 

junho 

de 1881.

Passagem meteórica teve, assim, o importante

Borgomainerio entre nós. Vitimado 

pela 

febre-amarela, 
que

dizimava, 

pouco 

a 

pouco, 

a 

população 

carioca, este notável

caricaturista faleceu no esplendor de sua atividade artística,

após uma 

participação 

em nossa imprensa 

que 

não chegou a

dois anos.

Quando 
do falecimento de Borgomainerio, A Vida

Fluminensejá havia alterado seu título 

para 

O Fígaro 

- 
folha

ilustrada 
(1876-1878). 

A revista nesta fase de sua atuação 
já

não tinha o vigor de sua antecessora, tanto no 

plano 

artístico

como no de conteúdo 
político. 

Sua apresentação era de uma

simplicidade descuidada com o título do cabeçalho, assinala-

do de forma lacônica, sem 
qualquer preocupação 

com os

adornos, 

que, 

além de mal elaborados, 
praticamente

inexistiam. É verdade 
que 

as caricaturas de Cândido de Faria,

que já 

agora aperfeiçoara sua arte, apresentando um dese-

nho mais espontâneo e seguro, emprestavam ao 

jornalzinho

momentos de 

grande 

efeito.

Das diversas folhas artísticas atuantes no século 

pas-

sado, a Revista Ilustrada 
(1876-1898) 

apresentou-se como

órgão independente 
que 

teve expressiva 

participação 

nas 

ques-

tões sociais de sua época. Esta independência, 

que 

se verifica

na 

primeira 

fase do 

jornal, 

ocorreu favorecida 

pelo 

cresci-

mento do 
público 

citadino, 

que 
permite 

à Revista desenvol-

ver seu trabalho independentemente do auxílio estatal ou de

outros setores, como o comércio, 

por 

exemplo, 

que 

cerceava

significativamente a ação dos 

jornalismo 

segundo os seus

interesses. Por esta razão, a Revista Ilustrada, tendo uma lin-

guagem popular, pôde 

apresentar-se como um 

porta-voz

das 

posições 
mais 

progressistas 

em relação às modificações

que 
então se verificavam em nossa sociedade. Não aceitando

qualquer 
tipo de matéria 

paga 

em suas 
páginas, 

esta folha

amealhou recursos financeiros em outras atividades 
parale-
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Ias à sua 

publicação, 

como era o caso da 

prestação 

de serviços

pela 

firma Oficina Litográfica da Revista Ilustrada 

para 

a

publicação 

de outros 
jornais 

artísticos. A oficina litográfica de

Ângelo Agostini era movida a vapor, o 

que permitia que 

ela

tivesse um trabalho na área da impressão em escala industri-

al, barateando os serviços e tornando seu trabalho bem mais

competitivo e, 

portanto, 

lucrativo. Nunca se assinalou entre

os historiadores da caricatura no Brasil 

que 

esse tipo de tra-

balho desenvolvido 
por 

Agostini, não através de sua Revista,

mas de sua oficina litográfica a vapor, constituiu-se num

elemento fundamental à 

própria 

sobrevivência da empresa.

A oficina imprimia, a 

preços 

competitivos, a Revista, outros

periódicos 

circulantes na época, como OBesouro, de Rafael

Bordallo Pinheiro, e ainda cartazes, rótulos de 

produtos 

in-

dustriais e até bilhetes da loteria federal.3

Alguns momentos específicos marcaram a atuação

deste semanário durante a sua 

primeira 

fase 
(1876-1889),

que 

deve ser encarada como a mais autêntica da 

publicação

dessa folha. A Revista, 

quando 

começou a circular, acompa-

nhou com vivo interesse os últimos debates 

que 

ainda

remanesciam na imprensa sobre a 
Questão 

Religiosa, 

que

vinha mobilizando a opinião 

pública 

havia anos. Mas é im-

portante 

olhar-se 

para 

as críticas de Agostini à Igreja Católica

fora do rótulo reducionista do anticlericalismo. É importante

notar-se 

que 

as restrições contra a Igreja Católica manifesta-

das 

por 

Agostini refletiam as críticas de época sobre a excessi-

va influência do clero nas instituições 
governamentais 

do 

país,

onde o artista 

propugnava por 

um desenvolvimento social

num sentido mais amplo do 

que 

aquele indicado 

pela 

Igreja.

A defesa da liberdade de cultos, 

por 

exemplo, buscava facilitar

o ingresso da mão-de-obra estrangeira no Brasil à época em

que 

o sistema escravista entrava em declínio vertiginoso. As

restrições impostas 

pela 

Igreja 

para 

o reconhecimento do

casamento e registro dos filhos dos imigrantes de outras reli-

giões 

dificultava a inclusão destes na conjuntura social de sua

época. Sendo a 

questão 

do casamento e registro civil uma das

várias reivindicações dos setores 

políticos 

mais liberais de

então, 

principalmente 

dos 

que 

defendiam a idéia da Repúbli-

ca, tal 

período 

de atuação da Revista tipificou, de forma indi-

reta, também uma defesa destes mesmos ideais, da 

qual 

o

artista era 

partidário. 

A campanha republicana representava

um ideal dentro das lutas 

pela 

ampliação das liberdades e

desenvolvimento dos diver-sos setores 
produtivos, que 

a

monarquia, 

pouco 

a 

pouco, 

vinha-se mostrando incapaz de

resolver.

Assim, das várias charges 
que 

apresentou a Re-

vista sobre este 

propósito, 

destacam-se algumas delas. A

que 

foi 

publicada 

a 24 de 

junho 

de 1867 retrata o 

país

representado na figura de um índio, 

que 

cobre o rosto de

vergonha, sendo humilhado 
por 

dois clérigos, 

que 

lhe

aplicam um 

pontapé 

no traseiro. Numa outra composi-

ção, 

de 

grande 

efeito artístico, 
publicada 

em época 

poste-

rior, mas ainda ligada à campanha anticlerical de Agostini,

representa o Brasil 

- 

também aqui, como na maioria

dos outros arranjos, simbolizado 

pelo 

índio 

- 

sendo ata-

do a um tronco dentro de um subterrâneo, numa mas-

morra repleta de frades, compondo um cenário típico da

Inquisição. Saldanha Marinho dirige-se a Leôncio de

Carvalho, o então ministro do Império, em defesa da-

quela que parece 

estar em vias de ser sacrificado. A legen-

da é bastante significativa: 

"Saldanha 

Marinho interpela

o Ministro do Império sobre a triste 

posição 

do 

país

perante 

o Clero. Esta cena seria natural há alguns sécu-

los, mas em 1878!"4.

A campanha da abolição da escravatura foi a 

prin-

cipal 

plataforma 

de luta deste 

jornal. 

Ela representou,

dentro do 

quadro 

de debates 
políticos que 

se devolviam

no Brasil desta época, um reflexo das transformações

que 

então se 

processavam 

na estrutura social e econômi-

ca do 

país. 

Com a transição do modo de 

produção

escravista 
para 

o capitalista, a campanha da abolição

representou, no Brasil, um reflexo do discurso do libera-

lismo, destinado à modernização do modêlo 

produtivo.

A campanha da Abolição foi desenvolvida 

por 

este

jornal 

segundo três vertentes 

principais: 

através da caricatu-

ra, explorando, 
principalmente, 

o lado 

pitoresco 

e cômico

dos setores 
políticos 

contrários a esta idéia; 

por 

meio da

retratística, exaltando os vultos de maior expressão 

que 

eram

favoráveis a esta campanha; através da 

"arte-denúncia", 

gê-

nero de arte onde o ilustrador Agostini, inspirado na lingua-

gem 

crua do Realismo, desvelou, aos olhos assombrados da

população, 

os absurdos e 

perversidades 

da escravidão.
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Autocaricatura de Borgomainerio
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seqüência de 

quadros 

dramáticos, 

que 

se encerra com

uma ilustração representando uma cela de cadeia, onde

estão 

presos 

homens negros... O artista conclui com es-

tas 

palavras: 

"Apesar 

de todos esses horrores, não se vê

um só senhor nas 

prisões 

do Estado! Em compensação,

elas estão cheias de infelizes 

que 

tiveram a ousadia de se

revoltarem contra seus algozes. Santa 

justiça!"

No final daquele ano em 

que 

a Lei Áurea foi assi-

nada, a folha volta a defender, de forma enfática, diver-

sos 

pontos 

da 

propaganda 

republicana, como era o caso

da liberdade de cultos e da federação das 

províncias, prin-

cipalmente.

Com o advento da República, a Revista Ilustrada,

sem o brilho de Ângelo Agostini, 

passa 

a defender o 

go-

verno de uma forma incondicional. Tal apoio acaba com-

pro-metendo 

a independência apresentada 

por 

esta fo-

lha em sua fase inicial, repercutindo de forma negativa

entre seus leitores.

Sem o mesmo apoio do 

público, presente 

na 

pri-

meira fase do 

jornal, 

e afastando-se deste 

progressiva-

mente, a Revista Ilustrada entra em declínio, suspenden-

do sua 

publicação 

em 1898.



A 
regra 

de três 
no

italianismo 
de 

Antônio 
de

Alcântara Machado

Leonardo Fróes

próprio 

título do mais famoso e marcante dos 

pouquíssimos 

livros de

Antônio de Alcântara Machado, Brás, Bexiga e Barra Funda, 

já 

contém em

si mesmo toda a essência do trabalho do autor. Por um lado, delimita o

território de onde 

provêm 

os temas 

que 

o tornaram singularmente original: os três

bairros de 

gente 

simples e 

pobre 

em 

que 

a imigração italiana se fixou de início em

São Paulo, dando-lhe os tipos habituais de seus contos e, à metrópole ainda em

formação, uma das maiores correntes 

que 

atuariam 

para 

transformá-la com o tempo,

de lugar 

provinciano 

e acanhado, em cidade cosmopolita, dinâmica, 

plurinacional

e, embora cercada de miséria, rica.

Por outro lado, e é nisso 

que 

surge um novo

interesse, o título assim estacado, de cadência bilabial

tão enfática, estabelece uma regra de sucessão tripartida

que 
há de avultar como um eixo ou um 

pilar 

relevante

na construção dos doze contos 

que 

compõem esse livro.

Desenvolvendo como linha melódica o ritmo

prenunciado 
no título, as séries de três frases concisas,

muitas vezes separadas 

por pontos, 

são de fato uma

constante nos textos de Brás, Bexiga e Barra Funda, como

se o efeito de movimentação 

que 

eles causam dependesse

em 

grande parte 

dessa disposição tão ordeira. Observe-

se a 

passagem, 
logo no 

primeiro 

conto, 

"Gaetaninho", 

em

que 

o menino vai atrás de uma bola, uma 

"bolinha 

de

meia", e em 

que 

no meio da rua o inesperado acontece:

"Gaetaninho 

saiu correndo. Antes de alcançar a bola um

bonde o 

pegou. 

Pegou e matou". Observe-se em

"Carmela", 

o conto impresso a seguir, a maneira como a

costureirinha bonita 

— 
e aliás de 

"Braços 

nus, colo nu,

joelhos 

de fora", 

para que 

a ordem tripartida continue

em vigor 

— 

passa pela 

frente do carro cujo ocupante

pára 

diante dela 

por 

tencionar seduzi-la: 

"Passa 

na

pontinha 

dos 

pés. 

Cabeça baixa. Toda nervosa".

No terceiro conto, 

"Tiro 

de Guerra n° 35", 

que

descreve a formação de um 

jovem pobre 

e sem

perspectivas 

de vida, mas 

"com 

muita malandrice", o

uso da tríplice seqüência chega a um momento

admirável 

por 

assim sintetizar as etapas 

que 

ele iria

enfrentar na iniciação amorosa: 

"Amou 

a 
Josefina.

Apanhou do 

primo 

da 
Josefina. Jurou 

vingança". Em

"A 

sociedade", o 

quinto 

conto do livro e um dos 

que
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ilustram mais a fundo o 

preconceito 
contra os

carcamanos, eis 

que 

a seqüência se repete com a adição

de uma nota, o modo de identificar os 

personagens

somente 

por 

suas características e as funções 

que 

lhes

cabem: 

"O 

capital acendeu um charuto. O conselheiro

coçou os 

joelhos 
disfarçando a emoção. A negra de

broche serviu o café".

Trata-se, nesse conto, de casar o filho de um

italiano 

já 
enriquecido com moça de família metida a

ser nobreza da terra, 

porém 

sem tantos recursos. Melli,

industrial 
esperto e 

próspero, 
o velho carcamano, o

capital 

que 

acendia um charuto enquanto o conselheiro

se coça, supera as resistências 

que 

lhe opunham ao filho

quando propõe 
ao 

pai 

da moça uma sociedade em

negócios. Na fala 

que 

vem de sua boca antes da frase

citada, e aí também em três tempos, ele esclarece ao

bandeirante 
Matos e Arruda, homem 

que 
saía de casa

abotoando 
o fraque", sua real identidade e seu 

poder

de barganha, ao dizer-lhe: 

" 

— 

Per Bacco, doutor! Mas

io tenho o capital. O capital sono io".

Já 
aqui se comprova, só 

por 

esses tantos

exemplos 
de um 

procedimento 
comum, 

que 

é

fundamentalmente 
apoiada nas unidades 

justapostas 
de

um compasso ternário, com tempos agrupados em

porções 
iguais de 

palavras, que 

a 

prosa 
despojada e

satírica de Brás, Bexiga e Barra Funda se materializa e

convence. Por fora, torna-se simples, casual e eficaz ao

agregar conjuntos 

que 
se contradizem às vezes,

enquanto 
destrói 

por 

dentro, fiel à sede inovadora do

modernismo 

que 
a anima, muitos dos cansativos

chavões anteriores de estilo, como as trincas de adjetivos

alinhados 

para 
servir de reforço a alguma idéia.

É notável 

que 

Antônio de Alcântara Machado,

que 
morreu com 34 anos e tinha apenas 26 

quando

publicou 
esse livro, em 1927, fosse capaz de resumir

em uma dúzia de contos, cada 

qual 

menor 
que 

o outro,

a 

grande 
complexidade dos cenários da imigração

italiana em São Paulo. Sua capacidade de síntese valeu-

se da construção modulada 

para 

resolver com clareza,

em 

poucas 
linhas redondas, argumentos 

que 

a outros

pediriam 
dúzias de 

páginas.

Assim é 

que 

em 

"A 

sociedade", onde o casamento

entre o capital e a nobreza se realizará afinal, 

para

satisfação das duas 

partes 

em 

jogo, 

a situação do

conselheiro se deslinda em três frases: 

"O 

conselheiro

possuía 

uns terrenos em São Caetano. Cousas de

herança. Não lhe davam renda alguma", enquanto as

três seguintes dão conta de 

quanto 

vale o imigrante,

"que 

tinha a sua fábrica ao lado. 1.200 teares. 36.000

fusos". Pouco depois, 

quando 

o negócio 

já 

está sendo

fechado, na residência ornamentada da família da noiva

que 

se vai conquistar, o capital de inclinação realista,

centrado no 

que podia 
dar 

"lucro 

certo", tem sua atenção

despertada 

por 

uma 

"bonita 

pintura". 
Toma-a 

por 

obra

de italiano. Mas, ao saber 

que 

o 

quadro 
é de um francês,

não se 

perturba 

e fala: 

" 

— 

Francese? Não é feio non.

Serve". E é novamente com três frases seguidas, em

obediência ao 

padrão 

da construção literária, 

que 

ele

esclarece ao conselheiro e à decadente nobreza 

que 

o

candidato à mão da moça 

já 

tem futuro 

previsto: 

" 

—

Ia dimenticando de dizer. O meu filho fará o 

gerente 

da

sociedade... Sob a minha direção, si capisce".

Claro está 

que 

a aplicação desses módulos de

frases agrupadas em três, 

por 

mais usual 

que 

seja, não é

feita ininterruptamente de um extremo a outro dos textos.

É um 

princípio 

construtivo, e não um cacoete de estilo, o

que 

se tem 

pela 

frente, e o 

princípio 

è maleável: comporta

variantes 

que 

o tornam, fugindo à monotonia, ainda mais

expressivo. Por certo, nem sequer o 

próprio 

autor,

atuando 

por 

impulsos na montagem da obra, há de ter

tido consciência de 

que 

a impressão 

que 

ela deixa 
— 

uma

impressão de 

que 

as frases vêm em 

jorros, 

aos borbotões,

em 

golfadas 

— 

é originária da maneira como se efetuam

seus cortes. Vale a 

pena 

notar, 

pois 

isso traz credibilidade

à tese, 

que 

uma das variantes mais óbvias diz respeito ao

desdobrar dos tripletos, à multiplicação dos segmentos

que 

estão na base da escrita.

Tal 

procedimento 
é visível não só em Brás,

Bexiga e Barra Funda, mas também nos textos seguintes

e às vezes mais desenvoltos, dando a entender 

que 

a

opção inicial 

pelos jorros 

é de fato inseparável da

elaboração desse estilo. Para mostrar como até 

períodos
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mais longos se apoiam freqüentemente na triplicidade

da norma, recorra-se a esta 

passagem 

de 

"A 

piedosa

Teresa", texto incluído em Laranja da China, na 

qual 

a

simetria meticulosa das frases 

parece 

ter condicionado

ademais a dos três breves 

parágrafos:

O 

japonês 

Kashamira entra com

a mulher e o filhinho brasileiros de

roupa de brim. Inclina-se diante de

São Gonçalo. Acocora-se.

O acompanhamento das violas

feito de três compassos não cansa.

Nos cantos sombreados os

assistentes têm rosário nas mãos.

No centro da sala de cinco 

por

quatro 

a lâmpada de azeite dança

também.

Cabeças mulatas espiam nas

janelas. 

Aporta é um monte de 

gente.

Dona Teresa, desdentada, recebe os

convidados.

&sm

Em Laranja da China, surgido

no ano seguinte, 1928, com a mesma

simetria de composição como livro, ou

seja, com um idêntico total de doze

textos sucintos, Antônio de Alcântara

Machado distanciou-se de seu 

primeiro

território, aquele dos imigrantes 
que,

não conseguindo se impor 

pelo 

triunfo,

ficariam 

para 

sempre sujeitos à rejeição

dos nativos, 

para 

ir buscar outros

modelos na cena social 

paulistana. 

Com isso, um dos

aspectos mais distintivos da coletânea 

publicada 

antes, os

diálogos 

que 

se resolvem, em 

presumida 

imitação do

linguajar 
popular, 

numa enxertia caricata de italiano e

português 

recosidos, agora 

perde por 

completo sua razão

de existir. Os novos temas requerem soluções diferentes.

Nem 

por 

isso entretanto o método de construção 

já

forjado, como se vê no exemplo 

que procede 

de 

"A 

piedosa

Teresa", deixa de ainda ter emprego.

flagrantes,

rápidas

fotografias

tiradas de uma

fração 

peculiar

da cidade.

Ou, como

escreveu o

próprio 

autor:

"Tudo 

são fatos

diversos.

Acontecimentos

de crônica

urbana.

Episódios de rua

Em Brás, Bexiga e Barra Funda, tudo são simples

flagrantes, rápidas fotografias tiradas de uma fração

peculiar 

da cidade. Ou, como escreveu o 

próprio 

autor

ao apresentar sua obra, recorrendo desde o início à

progressão por 

etapas: 

"Tudo 

são fatos diversos.

Acontecimentos de crônica urbana. Episódios de rua".

Em Laranja da China, os flagrantes

fictícios 

que 

reproduzem fatos da vida

dão lugar a uma descrição mais

cuidada e 

persuasiva 

de tipos, à

invenção de 

personagens que

reproduzem 

pessoas. 

Publicados a um

ano de intervalo, no calor da

juventude, 

e tendo ambos a mesma

contextura, os mesmos tons essenciais,

a mesma e breve dimensão em seus

textos, ambos 

podem 

talvez ser

tomados 

por 

experiências brilhantes,

por 

tentativas ainda 

parciais 

de

dominar um novo estilo e chegar a

uma obra de mais envergadura.

Foi de fato da soma dessas

partes 

— 

dos flagrantes, dos fatos da

vida do 

primeiro 

livro, com os retra-

tos sumariamente esboçados no se-

gundo 

— 

que 

Antônio de Alcântara

Machado obteve sua realização mais

perfeita, 

o romance Mana Maria, 

que

ele deixou inacabado ao morrer, em

1935, e só no ano seguinte seria im-

presso, 

com 

pouco 

mais de cinqüenta

páginas 

de absoluta mestria. Não im-

porta que 

o destino tenha vindo impiedoso contra o re-

mate da obra: o 

que 

dela restou 

já 

diz bastante, e a 

per-

sonagem afinal retratada em corpo inteiro 

pelo 

autor

modernista, aquela moça reprimida e repressora 

que

que 

era a dureza em 
pessoa, que 

"era 

a forte, a

dominadora, a incorruptível", 
que 

"Aparentemente 

se

masculinizou: sapatos de salto baixo, abolição do de-

cote, supressão de 

jóias, 

mangas compridas", soa hoje

tão convincente e original em seu 

porte quanto 

a hero-
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ína 

que 

deu título a outro 
grande 

romance inacabado

mas de 

proveitosa 

leitura, o Lamielde Stendhal.

Curiosa, fatídica constatação: se Brás, Bexiga e

Barra Funda e Laranja da China constam, cada 

qual, 

de

doze textos, doze são também os capítulos 

que 

integram

o 

que 
ficou de Mana Maria, todos

igualmente contidos, com a notável

exclusão do nono, 

que 

inesperado se

alonga, em cerca de três 

páginas

densas. Como nos 

quadros 

do

primeiro 

e nos 

perfis 

do segundo, a

triplicidade da norma construtiva se

reencontra no estilo do romance

inconcluso, 

podendo 

ser assinalada

ora à solta, ora em trechos encadeados

que 
resultam de suas variantes

compósitas. Mas "o

acompanhamento de três compassos

não cansa", 

porque 
nem sempre se

percebe, 
e é de resto um incentivo a

prosseguir 
na leitura, 

pelo 

efeito de

rapidez 

quase 

fílmica, 

quase

vertiginosa, 

que 

a sucessão dos

tripletos curtos 

provoca.

Ponham-se barras num

trecho aleatório, logo no 

primeiro

capítulo de Mana Maria, 

quando 

a

menina Ana Teresa, tendo 

perdido 

a

mãe, examina a irmã mais velha e

mandona à 

qual 
de ora em diante ela

ficará submissa, 

para 

se ver como a

seg-mentação 
em três tempos,

multiplicada, também opera com eficácia na condução

do romance:

Ana Teresa olhava os óculos. Depois disfarçou,

olhou as mãos. Mãos magras, unhas bem tratadas,

mãos esquisitas. /Magras demais. Depois bruscas.

Faziam tudo depressa. /Ajeitavam o cabelo com

um repelão. Ana Teresa olhou os cabelos. Eram

ondeados. /Eram 
pretos. 

Pretos demais. E não eram

Se 

quando 

a

primeira 

dentição

do modernismo

ainda lutava

paraimpor-se,

anti-retórica

do 

jovem 

üccionista

paulista 

causou

espan to e repulsa,

de há muito não

mais se 

põe 

em

questão 

o talento e

a engenhosidade de

que 

em seus 

poucos

mminmmm

mostra cabal

cortados. / Todas as moças usavam os cabelos

cortados. Todas. Mana Maria não usava. / Mana

Maria enrolava os cabelos na nunca. E o 

penteado

quase 

cobria as orelhas. Só se viam os lóbulos.

Se ao fim da década de 1920 e também na seguinte,

quando 

a 

"primeira 

dentição" do

modernismo ainda lutava 

para 

impor-

se com mordidas a esmo, a obra tão

anti-retórica do 

jovem 

ficcionista

paulista 

causou espanto e repulsa, de

há muito não mais se 

põe 

em 

questão

o talento e a engenhosidade de 

que 

em

seus 

poucos 

trabalhos ele deu mostra

cabal. Não será desmerecê-lo, mas tão-

somente estipular o 
que 

a distância

tomada 

já permite, 

reconhecer agora

que 

a obra descarnada desse autor tem

facetas 

que permitem 

sem violência

inseri-la num estilo de época. A isso a

literatura, como as demais 
produções

do espírito, sempre 
parece 

estar sujeita,

e o fato se torna mais evidente em seus

momentos de embate, 
quando 

as

forças de uma corrente inovadora se

voltam contra uma tradição 
que 

se

esgota ou 

já perdeu 

o vigor.

Para sustentar esse 

ponto,

faça-se um ligeiro cotejo entre a ficção

produzida por 

Antônio de Alcântara

Machado de 1927 a 1935 e outros dois

excelentes livros 
que 

vêm do mesmo

período: 

Os Corumbas, de Amando

Fontes, cuja 

primeira 

edição data de 1933, e Os ratos, de

Dionélio Machado, 

que 

originalmente saiu no ano

seguinte. Amando, sergipano até a medula, embora

nascido em Santos, de onde o levaram sem demora 

para

crescer no Nordeste, situou seu romance nas tristezas de

um cenário operário de Aracaju, enquanto a ação do

gaúcho 

Dionélio transcorre nas ruas de Porto Alegre.

Já 
aí se estabelece uma identidade de espírito, a

preferência pelos 

temas urbanos, com o 

pequeno 

mas
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vigoroso formato das criações de Antônio. Descrevendo

ambientes tão distintos, três cidades nas 

quais 

então se

espelham, com suas muitas 

peculiaridades 

locais, as

contradições de um Brasil 

que 

se encaminha 

para 

a

expansão capitalista, nenhum desses autores se inclina,

nos livros aqui considerados, aos moldes às vezes

excessivamente folclóricos do regionalismo mais típico.

Malgrado a eventual ocorrência de localismos nos textos,

e em especial nos diálogos, o 

que 

interessa a todos eles

grafar 

é o alvoroço das novas aglomerações 

que 

se

formam, e não a velha 

placidez 

do sertão.

Mas é na 

própria 

conformação dos textos, mais

do 

que 

na identidade temática, 

que 

elementos

indicadores de um estilo de época 

podem 

ser, sem

grande 

esforço, isolados. A escrita desses três autores é

seca. Prescinde de adjetivos 

pomposos. 

Narra em blocos

que 

se encaixam como fotogramas em cortes. Aponta,

descortina, insinua e, em vez de se alongar detalhando,

logo conduz a um outro 

quadro. 

Para dar 

por

subentendido o 

que 

se deixou de dizer, o uso de

reticências, sinal 

que 

em estilos 

posteriores 
será de

emprego cada vez mais raro, àquela altura é

comuníssimo aos três, e nos enredos desenvolvidos 

por

eles desempenha o mesmo 

papel, 

como se fosse a cola

que 

interliga suas seqüências díspares.

É interessante constatar, além disso, 

que 

há 

por

vezes 

grande 

semelhança formal no modo como

passagens 

inteiras foram trabalhadas à 

parte, 

num 

país

que 

ainda mal se integrava, sofrendo os 

primeiros

choques modernos, 

por 

autores 

que 

se achavam

distanciados no mapa, um 

paulista, 

um sergipano e um

gaúcho. 

Veja-se um exemplo entre muitos. No conto

"Carmela", 

de Brás, Bexiga e Barra Funda, é assim 

que

um conquistador ao volante, 

"um 

traquejado" em seu

Buick, aborda uma operária 

que 

saiu do trabalho,

tríplice e caracteristicamente uma das 

"costureirinhas

que 

riem, falam alto, balançam os 

quadris 

como

gangorras" 

e vai servir-lhe de intermediária 

para 

ele

seduzir sua amiga:

Boa 

tarde, belezinha...

Quem? 

Eu?

Por 

que 

não? Você mesma...

Em Os Corumbas, o Beco da Cerimônia, um

lugar de Aracaju 

"onde 

os desocupados costumavam se

juntar para 

dizer 

graçolas 

às operárias 

que passavam",

corresponde à rua de São Paulo 

que 

era 

"um 

depósito

sarapintado de automóveis 

gri-tadores". 

Mudam-se os

cenários, contudo a ação 

permanece. 

O cabo Inácio da

polícia, 

cuja farda 

por 

sua vez corresponde, 

por

igualmente conferir 

prestígio, 

ao 

possante 

Buick do

conquistador 

paulistano, 

é também um 

garanhão 
sem

escrúpulos 

que 

irá seduzir Rosenda, a 

pobre 
ingênua:

Um dia, mesuroso e risonho, ele acercou-se dela.

E falou, 

prolongando pedantemente 
os ss:

Boas-tardes, 

belezinha...

Ficou toda embaraçada e murmurou:

Está 

falando comigo?

E 

qual 

é a outra belezinha 

que 

os meus olhos

estão vendo?

Eis ainda outras cenas correlatas de semelhança

estilística, dessa vez entre Mana Maria e Os ratos. No

segundo capítulo do livro de Antônio, rememora-se a

juventude 

do 

pai 

da moça mandona, 

que 
então

atravessara uma noite de desespero e insônia depois de

haver entrevisto seu 

próprio pai 

num bordel. Tal senhor

era austero além da conta 
— 

"Um 

homem

que 

falava tanto na sua seriedade e mais isto e mais

aquilo. Descendente de bandeirante" 

—, 

mas seu filho

não consegue dormir, ao voltar 

para 

casa, de tanta

decepção 

que 

recolhe ao descobrir como era 

grande 

a

hipocrisia escondida sob a máscara 

paterna que 

o

censurava e oprimia:

Pôs a mão na chave da 

porta, 

se arrependeu:

o 

pai podia 

chegar, não 

queria 

ver o 

pai. 

Aí lhe

deu uma curiosidade má. A 

que 

horas ele voltaria?

Passaria a noite no bordel? Abanava a cabeça.

Pensou: meu 

pai 

na 

putaria. 

Não. Não era bem

isso. 
Que 

coisa besta. Sorriu 

por 

dentro. Chorou.

Apagou a luz, se 

jogou 

de novo na cama. Mas não

dormiu. Vinha um 

pensamento perverso, 

ele

expulsava com outro ainda mais 

perverso, 

e sofria.
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Em Os ratos, a insônia do 

personagem 

central,

Naziazeno, arrasta-se 
por 

longa sucessão de 

páginas, 

as

páginas 

alucinadas do final do volume, e é nela 
que 

se

corporifica o desfecho cruel da narrativa, à medida 

que

o 

pobre 

homem relembra as muitas decepções e apertos

por que passara 

no decorrer da 

jornada, quando 

andava

em busca de dinheiro 

para 

saldar uma dívida. Toda sua

extensa vigília, como a insônia de 
Joaquim 

em Mana

Maria, é tratada em frases curtas e soltas 

que parecem

esgarçar-se no espaço como véus 

que 

flutuam,

rompendo-se em direções variadas 

para 

tornar bem

palpáveis 

as impressões conflitantes 
que 

vêm da

ausência de sono. Várias 

passagens 

do desfecho de Os

ratos tornam flagrante o 

parentesco 

existente entre essas

duas insônias. Notem-se, 

por 

exemplo, as bruscas

pinceladas 

da cena em 

que 

Naziazeno, mal se estica na

cama, 

"Já 

ia experimentando uma espécie de tonteira,

um fluir, um arrastar do seu corpo" 

que 

no entanto não

se consuma em relaxamento total:

Vira-se 

para 

o outro lado, 

para 

o lado da mulher.

Tentou Gear de olhos fechados. Mas isso, 

quando 

se

está bem acordado como ele, cansa, incomoda. Abre

então os olhos. Depõe-nos na mulher, 
que 

dorme,

serenamente, sem movimento, sem um simples

arfar.

Tira-lhe o olhar e mete-o num outro 

ponto: 

na

fronha. É um olhar 

perto, 

incômodo. Não tempra

onde olhar. Tem receio de estar mudando o olhar

daquipra ali. Isso sempre o inquieta... Ele acaba

ficando impressionado... num temor vago epueril

das surpresas das sombras, da solidão...

Perceber analogias na escrita não é de modo

algum sugerir 

que 

houve influências cruzadas. Não é

disso 

que 

se trata. A leitura aqui feita 

pretende 

apenas

lembrar 

que 

escritores de um determinado 
período

ficam sujeitos às forças 

— 
a um tipo de sensibilidade, 

a

um ritmo vital, a inquietações 
sociais, a estratos

ideológicos, a um elenco de formas e até a um

vocabulário comum 

— 

que 

dão caráter distintivo a seu

tempo. 
Quando 

se 

pensa 

na 

produção 

de imagens

plásticas, 

na arquitetura 
gótica 

ou no art nouveau, 
por

exemplo, ou em conjuntos de filmes de linguagem bem

homogênea, como os do neo-realismo italiano e os da

nouvelle vague francesa, a idéia de um estilo de época

logo sem dificuldade se impõe.

Já 
as imagens verbais 

que 

a literatura 
produz,

sendo menos taxativas, exigem um 

pouco 

mais de

atenção, 
quando 

apreciadas, 
para que possam 

conduzir

à mesma evidência. Antônio de Alcântara Machado, se

não chegou a conhecer Os ratos, leu 

porém, 

e com atenção,

Os Corumbas. Ao escrever sobre esse livro, dois anos antes

de morrer tão 

jovem, 

ressaltou-lhe certas virtudes 

que

sobressaem agora com igual brilho na 

própria 

obra

construída 
por 

ele, ou seja, as virtudes da época,

afirmando 

que 

no livro de Amando Fontes 

"Não 

há

demasias. Também não há hiatos. Tem ação. As

personagens 

vivem, 
possuem 

vida interior e exterior, se

apresentam 

por 

si mesmas, não é 

preciso que 

o autor se

esbofe em explicá-las e 

gaste 

em comentários 
um tempo

precioso para 

o leitor e sobretudo 
para 

as figuras do

romance".

Leonardo Fróes é 
poeta, 

tradutor, ensaísta e

autor, entre outros livros, de Chinês com sono,

Contos orientais e Vertigens.



Marinetti 
no Brasil

ou o encanto radical 
do futurismo

Benicio Medeiros

or trás do movimento cultural brasileiro mais bem-sucedido de todos os

tempos 

- 

o modernismo 

- 

encontra-se a figura de um 

polêmico 

senhor de

bigodes retorcidos 

que 

colheu ao longo da vida, 

por 

onde 

passou, 

vaias e

aplausos. Chamava-se Filippo Tommaso Marinetti 

- 

assinava-se F.T. Marinetti.

Amigo do sobretudo e do chapéu-coco, como 

pode

ser visto em velhas fotos tiradas na França e na Itália, não se

diferenciava, à 

primeira 

vista, do típico intelectual europeu do

começo do século XX. Só 

que 

era muito diferente. Marinetti

defendia idéias tão desconcertantes 

que 

ainda hoje, cem anos

depois, causam embaraço. Achava, 

por 

exemplo, 

que 

um

automóvel 

possante 

era algo tão belo 

quanto 

a Vitória de

Samotrácia 
- 

aquela alegoria esculpida em mármore, da an-

tiguidade clássica, 

que pelo 

seu 

prestígio 
se encontra logo à

entrada do Museu do Louvre. Seu sonho, aliás, era destruir

todos os museus e bibliotecas do mundo. Desprezava as

mulheres, especialmente as feministas, e outros bens 

que 

eram

a razão de ser de outros 

poetas. 

"Matemos 

o luar!é o título

de um dos seus 

panfletos. 
Suas musas eram a velocidade, os

arranha-céus, o burburinho das ruas e das fábricas, os avi-

ões, o 

progresso, 

a violência e a 

guerra 

- 

para 

ele a 

"única

higiene do mundo". Foi Marinetti 

que 

inventou o futurismo.

Embora fosse um homem estranho, tinha 

preparo

intelectual, vitalidade, força retórica e 

grande poder 

de 

persu-

asão. Depois da 

publicação 

do seu Manifesto do Futurismo,

no Figaro de Paris, em 20 de fevereiro de 1909, o mundo

intelectual 

jamais 

lhe seria indiferente. O 

poeta 

americano

Ezra Pound chegou a dizer: 

"Marinetti 

e o futurismo deram

um 

grande 

impulso à literatura européia. O movimento a

que Joyce, 
Eliot, eu 

próprio 

e outros deram origem em Lon-

dres não teria existido sem o futurismo". O fato de Pound ter

sido fascista, como Marinetti, 

pode 

até colocá-lo sob suspeição.

Mas a verdade é 

que 

as 

prédicas 

marinettianas, conforme as

circunstâncias 

preservado 

o caráter alegórico e descontado

seu conteúdo ideológico, serviam a 

gostos 

diferenciados e até

mesmo opostos. Se foram uma marca da vanguarda cultu-

ral na Itália fascista, não eram, 

por 

outro lado, desprezadas

na Rússia 

pré-bolchevista, que 

também teve o seu movimen-

to futurista, embora a 

partir 

de outras bases. 

"Em 

cada 

jo-

vem a 

pólvora 
de Marinetti/ em cada velho o saber de Hugo"

- 

escreveu o bravo Maiakovski. Esse mesmo fenômeno de

transmutação se verificaria nos dois mais importantes 

países

lusofônicos, Portugal e Brasil.

Em 29 de 

junho 

de 1914, o 

poeta 

Mário de Sá Carnei-

ro, referindo-se ao 

poema 

"Ode 

triunfal", escreveu ao amigo

Fernando Pessoa: 

"Não 

tenho dúvida em assegurá-lo, meu

amigo, você acaba de escrever a obra-prima do futurismo". A

própria palavra 

"futurismo" 

já 

trazia em si uma carga 

poten-

te de significados. Propunha, em última análise, uma nova

maneira de se ver o mundo, e de se viver. Se esta 

pode 

ter sido

uma maneira torta, era 

porque 

refletia as dúvidas, os con-

frontos e as turbulências 

que já prenunciavam 

na Europa o

primeiro grande 

conflito mundial.

Embora Marinetti tenha enveredado 

por 

um itinerá-

rio sinistro, havia inscrita na 

plataforma 

futurista uma men-
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sagem de esperança e liberdade. Não 

por 

acaso, um dos 

po-

etas 

prediletos 
de Marinetti e seus seguidores era o americano

Walt Whitman, autor de Folhas de relva, 

que 

cantou a fé no

homem e no futuro. Entre os filósofos mais 

prezados 

esta-

vam Bergson e Nietzsche, o 

qual, 

involuntária e 

póstuma-

mente, forneceu conteúdo de 

qualidade 

ao discurso totalitá-

rio. 

"Dizeis 

que 

as boas causas santificam até a 

própria guer-

ra?" escreveu ele em Assim falou Zaiatustrx 

"E 

eu 

posso 

dizer-

lhes: a boa 

guerra 

santifica todas as causas".

Embora se apresentasse como um anti-romântico,

Marinetti revelava, sobretudo nos seus

textos messiânicos, o 

gosto pela

exaltação típica do romantismo: após-

trofes, exortações, reticências e 

pontos

de exclamação a cada frase. Neste as-

pecto, 
enquadrava-se na tradição lite-

rária italiana como uma espé-

cie de D'Annunzio às avessas.

No 

plano 
da estética, rompia

revolucionariamente 
com as formas

poéticas 
consagradas, fazendo uso das

onomatopéias e de versos sincopados,

quase 
concretistas: 

"força 

que 

alegria ver

ouvir farejar tudo tudo/ taiatatatatadas

metralhadoras berrar teimosamente/

sob dentadas bofetadas traaak-traak

frustradas 

pic-pac-pum-tumb\>\zzxú-

as saltos altura 200m. da fuzilaria"

("Bombardeamento"). Para os 

poetas

era certamente isso 
- 

a linguagem 
- 

que

chamava mais atenção.

No Brasil, não haveria lugar mais adequado 

para

plantar-se 
a semente do futurismo, e fazê-la 

germinar, 

do 

que

as terras roxas de São Paulo. E o 

que 

era o Brasil do tempo de

Marinetti? Bem, ainda estava começando e alguns homens

ilustres, como Euclides da Cunha e Capistrano de Abreu,

tentavam 

gloriosamente 
entendê-lo. No Rio de 

Janeiro, 
anti-

ga 

corte e agora capital da República, inaugurava-se em 1909,

no mesmo ano em 

que 

Marinetti lançou seu manifesto, um

novo e suntuoso templo da cultura: o Teatro Municipal. A

cidade experimentara, sob o 

governo 

de Rodrigues Alves

(1902-1906), 
um 

período 

de 

grandes 

reformas. Paulista,

Rodrigues Alves 

já passara 

duas vezes 

pelo governo 

de seu

estado natal, deixando lá a marca de uma administração

dinâmica e renovadora. Seu objetivo na capital não era ape-

nas enquadrá-la aos novos 

padrões 

higienistas 

preconizados

pelo 

doutor Oswaldo Cruz e seus discípulos, mas também

eliminar os vestígios de um 

passado 

escravocrata 

pouco 

re-

comendável a uma nação 

que queria 

a todo custo ser 

"mo-

derna".

Na operação 

"bota-abaixo", 

sobrados carcomidos

sobreviventes do tempo da colônia ce-

deram lugar a novas 

praças, 

monu-

mentos e avenidas, refletindo o 

projeto

subjacente de exibir-se ao mundo uma

capital bonita e 

"civilizada", "catita",

como se dizia, sem nada dever às me-

lhores cidades européias. Este momento

de ufanismo republicano 
(que, 

mal

comparando, iria se repetir meio sécu-

lo depois, com a construção de Brasília

durante o 

governo 

"futurista" 

de 
JK),

contagiou o 

país, 

ou 

pelo 

menos as

principais 

cidades brasileiras. São Pau-

lo iria traduzi-lo de maneira original e

surpreendente.

O Rio de 
Janeiro, que 

entre os

seus inúmeros epítetos costuma ser

apontado como a 

"caixa 

de ressonân-

cia da nação", não teria as suas frontei-

ras inteiramente abertas a Marinetti e

suas idéias. No campo da literatura, o

ícone local mais 

precioso 

ainda era um 

poeta que, 

em versos

edificantes, dizia ouvir estrelas: Olavo Bilac 
(1865-1918). 

Se

havia escritores cariocas mais avançados 
- 

como Lima

Barreto, 

que 

morreu em 1922, ano da Semana de Arte Mo-

derna 

-, 

mesmo esses, talvez 

por 

estarem apegados a velhas e

prezadas 

tradições, 

passavam 

ao largo da idéia de 

"ruptura".

Jovens 
escritores 

paulistas, por 

seu turno, 

pareciam

livres de umabagagem 

que 

deviam considerar 

paralisante. 

A

rigor, São Paulo não tinha 

propriamente 

um 

passado, 

mas

apenas futuro. Nem todos se davam conta, mas a capital

e o saxão

trouxeram a

máquina 

para

nossa economia.

A vida tornou-se

mais ativa, mais
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paulista 

havia se transformado, em muito 

pouco 

tempo,

contrastando com todas as outras 

principais 

cidades brasi-

leiras, na expressão mais viva, ou melhor dizendo mais con-

creta, da metrópole 

"futurista".

Décadas antes, não 

passava 

de um arrabalde, 

que

aumentaria espantosamente de tamanho 

graças 

à riqueza

gerada pelo 

café. Em 1883, a capital 

paulista 

não tinha mais

do 

que 

35 mil moradores. Nas 

primeiras 

décadas do século

XX, 

já 

não havia espaço 

para 

tanta 

gente: 

entre 1900 e 1918,

registrou-se um aumento de 300% na atividade imobiliária

local. A necessidade de braços na construção civil e na indús-

tria, 

que 

também crescia em ritmo vertiginoso, resultou num

afluxo 

populacional 

nunca visto.

A Lei de Povoamento do Solo, de 1907, fizera entrar

no 

país 

em apenas oito anos uma massa de 

quase 

um milhão

de imigrantes, boa 

parte 

da 

qual 

foi 

parar 

em São Paulo.

Forneceria, anos depois, a matéria-prima 

que 

consagrou

Antônio de Alcântara Machado, o autor de Brás, Bexiga e

Barra Funda, livro lançado em 1927. A invasão massiva de

imigrantes abriria novas realidades 

que 

não 

passaram 
des-

percebidas 

aos futuristas brasileiros 

- 

logo mais denomina-

dos 

"modernistas".

"O 

italiano, o alemão, o eslavo e o saxão trouxeram

a máquina 

para 

nossa economia. A vida tornou-se mais ati-

va, mais vertiginosa, mais cosmopolita, menos conservado-

ra, enfim" 

- 

observou o escritor Ronald de Carvalho. Uma

das 

propostas 

modernistas era derrubar a consagrada teoria

de 

que 

o brasileiro e sua cultura eram 

produto 

daquelas 

"três

raças tristes" a 

que 

Bilac se referiu num soneto famoso: o

português, 

o negro e o índio.

A colônia italiana radicada em São Paulo tinha

seus meios 

próprios 

de comunicação, dispondo até de

jornais publicados 

aqui na língua materna, e não estava

sem dúvida indiferente ao 

que 

se 

passava 

no seu 

país 

de

origem. Não foi 

por 

acaso 

que 

um dos 

principais 

entusi-

astas das idéias marinettianas em São Paulo foi um des-

cendente de italianos nascido em 1892, Menotti Del

Picchia, 

que 

no começo dos anos 20 abria 

generosos 

es-

paços 

no 

jornal 

Correio Paulistano 

para 

contos e 
poemas

de 

jovens 

autores 

que 

comungavam com a nova estética.

Marinetti 
(maos 

cruzadas a frente) visita urn morro carioca ciceroneado 
por 

Gra?a Aranha 
(de 

capa).
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Marinetti 
(mãos 

cruzadas à frente) visita um morro carioca ciceroneado 
por 

Graça Aranha 
(de 

capa)
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Poeta, autor de 
Juca 

Mulato, Menotti apresentou ao

público 

vários autores estreantes, entre eles o ex-parnasiano

Plínio Salgado, seu amigo, bem como versos de 

poetas 

futu-

ristas italianos traduzidos 
por 

ele 

para 

o 

português. 

Não há

como deixar de associar 

"As 

rãs", de Corrado Govoni 
("Ó

rãs abstêmias,/ ó rãs coaxantes,/ macrocéfalas rãs,/ silên-

cio!") ao 

poema 

"Os 

sapos", do nosso Manuel Bandeira

("Urra 
o sapo-boi:/-'Meu 

pai 

foi rei7-'Foi!7-'Não foi!'"),

que 

tanta controvérsia causou durante as apresentações da

Semana de Arte Moderna, no 

palco 

do Teatro Municipal de

São Paulo.

Os 

poemas 

de um escritor brasileiro 

que 

não 

ga-

nhou a 

posteridade, 

Agenor Barbosa, foram apresentados

por 

Menotti aos leitores do Correio Paulistano como sendo

"naturalistas 

integralistas" 

- 

o 

que, 

imagina-se, significava

um elogio. É de Agenor o 

poema 

"Os 

pássaros 

de aço" 
("No

aeródromo, o aeroplano/ Subiu, triunfal, na tarde clara,/

Grande e sonoro, como o Sonho humano". Tratava-se, sem

dúvida de uma versão local e aérea do 

poema 

"Ao 

automóvel

de corrida", de Marinetti: 

"Deus 

veemente duma raça de aço,/

automóvel ébrio de espaço,/ 

que pateias 

e 

gemes 

de angústia,

e vais roendo com dentes estridentes". Angenor Barbosa, 

por

sinal, tem também um 

poema 

sobre o mesmo tema, 

"Canto

real da estrada de rodagem", 

que 

diz: 

"O 

automóvel rodou 
.

pela 
estrada 

poeirenta,/ 
Longe, o ocaso era todo uma nódoa

sangrenta".

Embora tenha se tornado o 

principal porta-voz 

e

intérprete do movimento em São Paulo, não foi Menotti dei

Picchia, no entanto, 

que 

trouxe o futurismo 

para 

o Brasil.

Segundo o historiador do modernismo Mário da Silva Brito1,

o termo futurismo chegou aqui em 1912, na bagagem de um

jovem 
e bem-nascido 

paulistano 

chamado Oswald de

Andrade, sem 

parentesco 

com a diáspora italiana, 
que 

re-

gressava 
então de uma turnê cultural 

pela 

Europa.

Talvez 

por 

falta de tempo, Oswald não conheceu a

fundo o manifesto futurista, lançado três anos antes, nem

tampouco com detalhes as idéias de Marinetti, mas, como

muitos outros, se encantou com a 

palavra 

"futurismo" 

co-

lhida no Velho Mundo, assim como 
pelas possibilidades que

o verso livre, recém-descoberto 
por 

ele, abria 

para 

a sua

carreira de 

poeta. 

Declarou Oswald mais tarde: 

"Eu 

nunca

fui capaz de contar sílabas. A métrica era coisa a 

que 

minha

inteligência não se adaptava, uma subordinação a 

que 

me

recusava terminantemente". Oswald assimilou 
quase que por

instinto a estética futurista 

- 

sobretudo a sua retórica

grandiloqüente 

-, 
mas, se tivesse atentado bem nas 

palavras

de Marinetti, frase a frase, talvez tivesse 

previsto 

as confusões

que 

estavam 

por 

vir. Estabelece o Manifesto do Futurismo:

1. Nós 
queremos 

cantar o amor do 

perigo, 

o hábito da

energia e da ousadia.

2. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos es-

senciais da nossa 

poesia.

3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade 

pensativa, 

o

êxtase e o sono. Nós 

queremos 

exaltar o movimento

agressivo, a insônia febril, o 

passo 

de corrida, o salto

mortal, a bofetada e o soco.

4. Afirmamos 
que 

a magnificência do mundo se enri-

queceu 

com uma nova beleza: a beleza da velocidade.

Um automóvel de corrida, com o seu cofre enfeitado

por grossos 

tubos semelhantes a serpentes de hálito

explosivo... um automóvel 
que 

ruge, 

que parece 

correr

debaixo de fogo, é mais belo do 

que 

a Vitória de

Samotrácia.

5. Queremos 
glorificar 

o homem 
que 

segura o volante,

cujo ideal atravessa a Terra, ele também lançado em

corrida, no circuito da sua órbita.

6. É 
preciso que 

o 

poeta 

se enriqueça com ardor, esforço

e liberdade, 
para 

aumentar o entusiástico fervor dos

elementos 
primordiais.

7. Já não há beleza senão naluta. Nenhuma obra 

que 

não

tenha um caráter agressivo 
pode 

ser uma obra-prima.

A 
poesia 

deve ser concebida como um violento assalto

contra as forças ignotas, 

para 

reduzi-las e 

prostrá-las

diante do homem.

8. Estamos 
no 

promontório 

extremo dos séculos!... Por

que 

razão nos devemos acautelar, se 

queremos 

arrom-

bar as misteriosas 
portas 

do impossível? O Tempo e o

Espaço morreram ontem. Vivemos agora no absolu-

to, 

pois 

criamos a velocidade onipresente.

9. Queremos 
glorificar 

a 

guerra 

- 

única higiene do mun-

do 

- 

o militarismo, o 

gesto 

destruidor dos libertários,

as belas idéias 

pelas quais 

se morre e o desprezo 

pela
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s

mulher.

10. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as aca-

demias de todas as espécies, e combater contra o

moralismo, o feminismo e contra todas as baixezas

oportunísticas ou utilitárias.

11. Cantaremos as 

grandes 

multidões agitadas 

pelo 

tra-

balho, 

pelo prazer 
ou 

pela 

rebelião; cantaremos as

marés multicores ou 

polifônicas 
das revoluções nas

capitais modernas; cantaremos o vibrante fervor no-

turno dos arsenais e dos estaleiros incendiados 

por

violentas luas elétricas; as esta-

ções glutonas, 

devoradoras de

serpentes 

que 

deitam fumo; as

fábricas 

penduradas 
nas nuvens

pelos 

fios retorcidos dos seus fu-

mos; as 

pontes 
semelhantes a 

gi-

nastas 

gigantes que galgam 

os

rios, balouçando ao sol com um

brilho de facas; os 

piroscafos

aventurosos 

que 

farejam o hori-

zonte, as locomotivas de 

peito

amplo 

que 

atropelam os carris,

como enormes cavalos de aço

com freios de tubos e vôo

deslizante dos aeroplanos cuja

hélice rasga o vento como uma

bandeira e 

parece 

aplaudir como

uma multidão entusiasta.

Marinetti foi, na 

prática, pelo

menos no começo, fiel a muitos dos

princípios 

acima enumerados. Apologista da 

"bofetada" 

e do

"soco", 

bandeou-se 

para 

o lado do 

jovem 

Mussolini, de 

quem

ficou amigo, 

participando junto 

com o futuro ditador fascis-

ta de algumas arruaças. Em 1915, os dois subversivos foram

presos por 

atos de violência contra sedes de 

jornais progres-

sistas. Estas ações eram coerentes à exortação marinettiana

sobre a necessidade de 

perpetrar-se 

"um 

violento assalto con-

tra as forças ignotas, 

para 

reduzi-las e 

prostrá-las 

diante do

homem".

Havia no entanto, apesar de todas as diferenças, 

pon-

tos em comum entre os futuristas italianos e os brasileiros.

/

Ambos clamavam 

por 

mudanças, e não apenas estéticas.

Eram dias de 

grande 

agitação, especialmente em São Paulo,

sobre o 

que 

escreveu o crítico de arte Mário Pedrosa: 

"Da

década de 20 

para 

a de 30, 

grandes 

acontecimentos 

políticos

sacudiram o Brasil de sul ao norte; e São Paulo se tornou o

ponto 
nevrálgico da revolução, embora o 

poder 
central con-

tinuasse no Rio 
(...) 

Em nenhum Estado da federação, o

processo 

de transformação 

política 

e social foi mais acentua-

do do 

que 

na terra de Piratininga".2

No 

plano 
das reivindicações literárias o 

processo 
co-

meçara bem antes da Semana, 

pela pena

de escritores aliás descomprometidos

com 

qualquer 
movimento. Como ob-

servou Alfredo Bosi3, não existiram es-

critores 

"pré-modernistas" 

no Brasil,

mas ações isoladas de descontenta-

mento verificadas aqui e ali. Lima

Barreto, autor independente, enfatizava

a necessidade de 

"descoelhonetizar" 

a

literatura, numa alusão ao escritor

maranhense, radicado no Rio, Coelho

Neto 
(1864-1934), na época o

mandarim das belas letras. Em São

Paulo, o saco de 

pancadas predileto 
da

vanguarda eram os 

parnasianos, 
espe-

cialmente o 

"príncipe 

dos 

poetas" 

Bilac.

Aceitavam com restrições os escritores

românticos e 

poupavam 
os 

poetas 

sim-

boüstas, vistos em 

geral 

como elemen-

tos de transição no rumo redentor do

futurismo.

Na Itália, não houvera movimento simbolista.

Marinetti e sua turma 
(Govoni, 

Enrico Cavacchioli, Luciano

Folgore, Paolo Buzzi e outros) tinham como alvo, aliás 

pou-

co defensável, os versos vazios dos 

poetas 
conhecidos como

"crepusculares"- 

expressão italiana do decadentismo român-

tico então em voga na Europa 

-, 
aos 

quais 

um crítico 

portu-

guês 

chamou de 

"escritores 

cadáveres"4. Alguns crepuscula-

res, caso de Govoni, 

passariam para 

o lado dos futuristas.

Nesse sentido, o movimento representou um sopro de vida.

Mas as afinidades entre as vanguardas de lá e de cá não iam

¦

étrica era

oisa a 

que 

minha

inteligência não se

adaptava, uma

subordinação a

que 

me recusava

terminantemente"
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muito além disso.

O mundo cultural brasileiro era bastante acanhado

e conservador, 

guiado pelos 

cânones das bea ux arts. Aceitava

a 

prosa pomposa 
e oca de alguns subliteratos como coisa

fina, mas tudo o 

que 

ultrapassasse os limites consentidos do

academismo 

podia 
se transformar em escândalo. A luta dos

futuristas 

paulistanos 
encontraria adversários de 

peso 
na

trincheira conservadora, e o 

primeiro grande 

confronto não

iria tardar. Deu-se com a exposição de 

pinturas 

"modernas"

da 

jovem 
Amta Malfatti, filha de um engenheiro italiano na-

turalizado brasileiro.

A mostra foi aberta no dia 12 de dezembro de 1917 e

reunia as influências da autora, especialmente dos

expressionistas 
alemães, absorvidas em viagens de estudos

durante as 

quais 
teve contato com o 

que 

havia de melhor nas

vanguardas 
européias. A reação viria a 

galope. 
No dia 20,

saía ri O Estado de S. Paulo um artigo de Monteiro Lobato

que 
traumatizaria Anita 

para 
o resto da vida e cujo título 

já

dizia tudo: 

"Paranóia 

ou mistificação?".

Intelectual lúcido e respeitado, Lobato era no entan-

to ultra-reacionário 

quando 
se tratava de avaliar algo 

que

fugisse aos 

parâmetros 
culturais a 

que 
se acostumara. No

seu artigo contra a exposição de Anita, aproveita 

para 

cutu-

car um dos 

grandes 
entusiastas do movimento, Oswald de

Andrade. Diz ele: Arte moderna, eis o escudo, a suprema

justificação. 
Na 

poesia 
também surgem, às vezes, furúnculos

desta ordem, 

provenientes 
da cegueira nata de certos 

poetas

elegantes, apesar de 

gordos, 
e a 

justificativa 
é sempre a mes-

ma: arte moderna".

Se semeou desafetos, a vanguarda 

paulistana 
con-

quistou 
também aliados de 

peso, 
e talvez o mais importante

de todos tenha sido o escritor e acadêmico Graça Aranha,

transformado 
numa espécie de avalista, e mais tarde mártir,

do movimento. 
Coube ao autor de Canaã a honra de 

profe-

rir o discurso de abertura da Semana de Arte Moderna. Mais

tarde, virou 

porta-voz 
do movimento modernista dentro da

própria 
Academia Brasileira de Letras.

Em 19 de 

junho 

de 1924 fez um discurso 

para 

seus

colegas da ABL 
- 

"O 

espírito moderno" 
- 

que, 

como era de

esperar, não agradou muito. A resposta 

partiu 
não 

por 

aca-

so de Coelho Neto, um dos escritores mais visados 

pelos

modernistas: 

"O 

brasileirismo de Graça Aranha, sem uma

única manifestação em 

qualquer 
das 

grandes 

campanhas

libertadoras da nossa nacionalidade, é um brasileirismo eu-

ropeu, copiado do 

que 

o conferente viu em sua carreira di-

plomática, 
apregoado como uma contradição à sua 

própria

obra".

Quatro 
meses depois Graça Aranha apresentaria à

ABL um 

"projeto 

de renovação", a fim de enquadrá-la aos

novos tempos, 

que, 

como era de se esperar, não foi levado em

consideração. Inconformado, o escritor rompeu com a Casa,

declarando: 

"A 

Academia morreu 

para 
mim, como também

não existe 

para 
o 

pensamento 
e 

para 

a vida atual do Brasil".

No seio do movimento também houve dissen-

sões, sendo a mais clamorosa delas o duelo travado en-

tre Mário e Oswald, a 

propósito 

de um artigo deste últi-

mo, 

publicado 
no 

Jornal 
do Comércio de 27 de maio de

1921. Em tese não havia motivo 

para 

Mário zangar-se:

Oswald fazia a saudação do livro Paulicéia desvairada,

recém-lançado. O 

problema 
era o título: 

"O 

meu 

poeta

futurista". Soube-se, então, 

publicamente, que 

Mário

abominava a expressão: 

"Não 

sou futurista 
(de

Marinetti). Disse e repito-o. Tenho 

pontos 

de contato

com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me

de futurista, errou".

É de entender-se a 

posição 

de Mário: 

pacifista,

católico 

praticante que 

cantava em 

procissões 

no tempo

de colegial, não 

poderia 

aceitar mesmo a iconoclastia e a

beligerância 

pregadas pelo 

misógino Marinetti. Aliás, a

questão 

religiosa era uma das 

particularidades 
locais do

movimento. Para 

justificar 

o futurismo, o escritor Cân-

dido Mota Filho não se reportava a Bergson ou Nietzsche

como os italianos, mas a um 

pensador 

muito mais anti-

go: 

"Santo 

Agostinho, um dos 

produtos geniais 

da Idade

Média, negava o 

presente, 
sustentando haver, apenas,

passado 

e futuro. E Santo Agostinho mandava olhar 

para

o futuro. Sejamos, 

pois, 

futuristas".

Oswald de Andrade tinha um discurso demolidor e

blasfemo. Referia-se a escritores de outra 

geração 
como 

"os

velharões natos, os castrados, os 

pusilânimes, 
os ignaros e as

cavalgaduras, 
sem intimidar-se 

diante das 

grandes glórias

literárias do 

passado. 

"Castro 

Alves 
— 

o batateiro épico da
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língua 

- 
é celebrado como o nosso 

primeiro poeta!" 

- 
indig-

nava-se.

Mário era mais comedido e certamente mais sensa-

to. Numa série de artigos 

publicados 

no 
Jornal 

do Comércio

em 1921, Mário desconstruiu criticamente, uma a uma, as

obras dos medalhões da época 

- 
Bilac, Raimundo Correia,

Alberto de Oliveira, Vicente de Carvalho 

-, 
mostrando o 

que

nelas tinha de bom e de ruim, mais o ruim do 

que 

o bom,

porém 

sem ataques radicais. O título da série, no entanto, era

uma fina ironia: 

"Mestres 

do 

passado".

Vozes dissonantes acabaram se afinando em torno

de uma denominação comum—todos 
passaram 

a ser 

"mo-

dernistas" 

- 
e foi assim 

que 

se apresentaram no histórico

encontro de fevereiro de 1922, 

que 

uma respeitada crítica e

historiadora5 consideraria, meio século depois, 

"um 

marco

na arte contemporânea do Brasil, comparável à chegada da

Missão Francesa ao Rio de 
Janeiro 

no século 
passado 

[século

XIX] ou, no século XVIII, à obra de Aleijadinho". De fato, a

Semana de Arte Moderna foi marcante e seminal. Todos os

nossos melhores escritores 
que 

viriam depois dela 

- 
Carlos

Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, 
José 

Lins do

Rego, Guimarães Rosa 

- 

aprenderam ali o seu bê-á-bá.

E o 

que 

todos eles têm a ver com Marinetti? Nada, ou

quase 

nada. Depois do evento simbólico 
que 

foi a Semana,

os modernistas brasileiros seguiram seus 

próprios 

cami-

nhos. Os 

"verde-amarelos" 

(Plínio 
Salgado e outros) vira-

ram fascistas. Não tiveram futuro. Os 

"antropófagos" 

liga-

dos a Oswald colheram melhores resultados. Deglutindo as

idéias de Marinetti mas cuspindo fora antes o 

que 

não 

pres-

tava, acabaram 
por 

transformar o futurismo numa expres-

são 

genuinamente 

brasileira, conforme atesta o historiador

Nelson Werneck Sodré:

"Despojado 

das confusões 

que 

o 

prejudicaram, 

e

que 

representavam os traços do momento, a contribui-

ção 

do Movimento Modernista se definiria em dois 
pia-

nos, 

justamente 

aqueles 
que 

condicionam a emancipação

literária, a busca da originalidade e a busca da forma de

expressão. No 

primeiro 

caso, está fora de dúvida 

que 

foi

nacionalista, em sua forma 

peculiar 

e transitória, ainda

muito embebida das contribuições e influências externas,

meramente formais, e logo dissipadas. De um nacionalis-

mo aqui e ali embebido de formas superficiais e ainda

muito cravejado de 
pitoresco, 

no começo. Mas, depois,

de um brasileirismo a 

que 

não era necessário apor ne-

nhum letreiro e 

que 

vivia de si mesmo, da substância 
que

o animava."6

Marinetti 
passou pelo 

Brasil e 

pela 

Argentina, em 1926,

para 

algumas conferências tumultuadas, recebendo as reve-

rências e os apupos a 

que 

se habituara. No Rio, visitou uma

favela em companhia de Graça Aranha e 

posou 

com os mo-

radores. Ele teria um fim melancólico. Em 1929, no apogeu

do fascismo, ingressou na Academia Italiana, o 

que 

contrari-

ava as suas 

propostas 

iniciais. Não dissera ele, no manifesto

de 1909, 
que 

era 

preciso 

"destruir 

as academias de todas as

espécies"? Pois acabou virando um intelectual do establishment,

rendido às 

"baixezas 

oportunísticas ou utilitárias" 
que 

con-

denou na 

juventude.

O 
pai 

do futurismo morreu em dezembro 1944, aos

68 anos, de ataque cardíaco. E este 

pode 

ter sido, 

para 

ele,

um bom destino. Em abril do ano seguinte o amigo

Mussolini seria 
pendurado 

de cabeça 

para 

baixo, nas traves

de um 

posto 

de 

gasolina 

de Milão. Ezra Pound, terminada a

guerra, 

foi trancafiado 
numa 

jaula, 

como um animal

peçonhento, pelos 

conterrâneos americanos. Felizmente nada

disso aconteceu aos futuristas brasileiros. Como naquele

poema 

de Drummond, cansaram de ser modernos. Decidi-

ram ser eternos.

1. História do modernismo brasileiro. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1978.
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3. História concisa da literatura brasileira. Cultrix, São Paulo, 1978.

4 José Mendes Ferreira em Antologia do futurismo italiano.Editorial Vega, Lisboa,
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5. Aracy Amaral. Artes 
plásticas 

na Semana de 22.Perspectiva, São Paulo, 1970.

6. História da literatura brasileira. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1964.



Juó Bananére

O 

"giurnaliste" 

que 

inventou 
uma

nova língua: 
o 

paulistaniano

Cecília Prada

No 

último 

quartel 

do século XIX a cidade de São Paulo, 

que 

até então não

passava 

de um 

"antigo 

entreposto 
de tropeiros", animado tão-somente 

pelo

intelectualismo 
e 

pela 

tradição romântica 
de sua Academia 

de Direito,

começou 
a adquirir foro. de cidade 

grande 

- 

a remodelação 
urbana acelerada iniciada

no 

governo 

de 
João 

Teodoro Xavier 

(1872-75), 
com alargamentos 

de ruas, criação

de 

praças 

e 

jardins públicos, 

saneamento 
básico, organização do sistema de

tiansportes 

públicos, 

visava implantar 
uma cidade 

que 

se igualasse em 

pujança 

e

elegância 
aos 

grandes 

centros europeus.

Essa transformação 
da capital 

paulista, 
no

entanto, não 

pode 
ser vista unicamente como um sonho

de sofisticação 
e conforto, 

pertencente 
a uma elite de

barões do café habituados 
a 

queimar 
seu dinheiro com

coristas 

parisienses. 
Ela correspondia 

também a uma

europeização 
real e 

gradativa, 
com o estabelecimento,

no estado 

primeiro 

- 

nas fazendas de café 
- 

e depois na

capital em franco 

processo 
de industrialização, 

das

muitas levas de imigrantes, 

principalmente 
italianos, 

que

a 

partir 
de meados do século XIX haviam começado a

chegar ao Brasil.

Com o advento da República, a hegemonia da

cidade de São Paulo afirma-se totalmente, em relação

aos outros centros importantes do estado 
- 

Campinas

disputou 
durante muitos anos essa 

posição 

- 
e seu

ímpeto desenvolvimentista 
também cresce, em

independência 
e como foco dos 

"novos 

ideais", em

relação ao 

país 

todo. 
Já 

por 

volta de 1900 

podia-se 
ver,

segundo relatos de viajantes estrangeiros, 

que 

em São

Paulo havia uma 

"outra 

cidade", 

que 

não constava das

belas fotografias encomendadas a Guilherme Gaensly,

e 

que 

crescia em ritmo diverso das discussões sobre

armamentos e bairros 

planejados.

Como diz Cândido Malta Campos, em seu livro

Novos rumos da cidade, uma cidade 

"oficial" 

não 

parecia

ver a cidade 

popular que 

crescia a seu lado: 

"Na 

Zona

Leste, 

para 

além do Tamanduateí, os bairros industriais

da Mooca, Brás e Belenzinho formavam um mundo à

parte, 

regido 

pelos 

apitos das fábricas, abrigando em

cortiços ou vilas a imensa 

população 

imigrante. Suas

chaminés enfumaçadas eram vistas 

pelos paulistanos

do centro como uma 

paisagem 
estranha e vagamente

ameaçadora".

Nas décadas seguintes, a euforia 

prevalecente, 
com

o afluxo do dinheiro e a importação 
de cultura européia,

agitava toda a cidade de São Paulo, 

que 

se transformava

rapidamente 
em uma metrópole cosmopolita, 

de ritmo

acelerado, 
em cujas ruas ouvia-se algaraviar em dez
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o

Môrta zaúde 
p' 

ra vncê, o

páic, 
a máia, os figlio, ns figlia,

n molhére i 
p'ra guzignêra 

tambó

se illa fô bunita.

Aricibé altrodi nn tiligramo

speeiali dn migno cnrrispnu-

dento nu Rio a Janère, dizeno

chi vucê sta 
quireno 

sé tambê

ti 
prisidentimo 

da n Republiga.

Si signore 1 Pódi cuntá co apóio

dn migno 
giurnaie, pur 

cansa

che 
p'ra 

insnbistitní tin bnrro

come o Hermeze da r Fnnzego,

só dois burro como vncê...

Tambê nê tê 
getto 

un 
preai-

dentimo tillgente nguali come o

Ruio Barboza, Cbe speranza !

Si era o Raio Barboza o 
pri-

sidentimo, a 
genti 

non 
pndíi

xamá illo di burro, nè di ladro,

né nada 1

Vncê co Hermeze inveiz nó!

O Rnio non si dexava a 
genti

arnbú 
o tisóro !

Vncê 
co Hermeze inveiz nó!

O Rnio non óra troxi di cavá
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genti 

inscu-

gnambá 
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má, murtipricá i individí.
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co Hermeze inveiz nó!
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pi
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isso valia maise.
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presidentimo 
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per 

vintesquattro di

gi 
êro.
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_A.s d.ecla.ra,çó 
d.o 

griminoso

O stado da a vittima

9\ltrcis 
nufiça

O numnro 
pat.sn 

to io dê tnttas

ntttiça do rroroso 
grimo 

ounte-

cido inda a 
gaza 

min, cbe o Se

mvnigno, 
figlio da Gurmelignn

dê tieiz facada na máia.

Istu grimo, 
cbe fiz un barn

glio 

inilisgraziato inzima o 
prós-

pero 
distrittn do Abnx'o Pigues,

dove só io o 
primiere gabo 

in-

leitorale, tive una brntta ri 
per

gussó 
nu mondo scientifigo 

da

Intalia i do Bó Ritiro, 
pur 

cansa

chi vignó firam 
morto maise .a

tioría do tavisimo, urtiommente

nn 
pó 

ao imbalada co fattímo du

Hermeze 
da Fnnzega sê barro i

o Msíro 
Hermeze 

figlio dei li non

sê burro tambê.

O Semaniguo 
é nn distus 

gazo

fen menalc di 
griminoso 

cbi non

aniató a maia anteso di nnscê

pnr causa 
che non te o ia nua

faca lá dentro,

E* nn verdadêro 
tigro c" oa

gara 
di 

genti 

istu tigüo da a

máia.

Io stó té adiscnnfmdo 
cbe, o

Gnrlnccio pái>> 

d" etli é tambê

griminoso, 
pur 

causa cbi sò 
p'ra

mim illo non 
poteva 

apnxá tanto

t'«visimo.

E' un cinisimo 
ingolrssale 

istu

animnle 
do miguo nipote.

Inda a Centwile 
o Enge Ramo

fiz un brutto interrogatorimo

inzima 
dei li.

laterrognlorimo

Ruüc Ramo 

— 
Gnantos 

anno tê

vncê ?

Semanlgno 
— Un aunoses.

r, R. 

— 
I con ista indadi 

giá

Bar 
Baró

ttiflP QERMAHIA 

-• 
200 reis

deu treiz facada na máia !

G ;t! 
prontto 

!! O cbi é

cbi 

'tê 

vucê cum istu

Qnale 
é sua 

profissó 
?

Vagabnndimo.

Come 
si xame ?

Semanigno Santo d'Abaxo

Pipnes Binnnére.

Dove 
nasce ?

Inda a 
gara 

dn migno avó.

• 
Cbigné o suo avó?

E' o dottore Juò Bana

nére, 
giornaliste 

(*),

Maise 
ondi é a 

gaza 
do

suo avó ?

E' lá imbnxo.

Lã 
imbnxo, dove?

Lu imbnxo. 
prontto.

Maise 
in cbe lugáro ? !

Eli! và amolá o bôia, vá !

Vncê 
p<Ma 

cbe io só tuo

criado, 
é ? só vurredôro

di 
gnartelo 

! Incnrigatore

di mnrmitta 
di eurdado II

—¦ 
Non 

si arivorti cbi vai

p'ra 

solitária. Vã respon-

detv..

O cbi é sulitára?

E' un 
gututicno 

distu

tamagnicnn, 
ebi a 

genti

non 
podi 

nó si wexè là

dentro.

S 

— 
E se io non arispondê

vucê mi bóta là?

R. R. 
— 

Bóto 
1

S. 
— 

Intó io rispondo.

R. 
R. 

— 
Diga intó, in clie lu-

gàro 
vucê móra.

S. 
— 

Nu abax'o Pigues,

R, R. 

— 
E' virdadt ebi vucê deu

treiz facada na máia?

S. 
— 

E".

R. 
R. 

— 
Pur 

que 
amutive ?

S. 
— 

Pur causa cbi ella non mi

S. 
—

R. R.

S. —

R. R

S. —

R, R.

S. 
—

R. R.

S. 
—

R. R.

S. 
—

R. 
R.

S. 
—

R. R.

S. 
—

R. R.

S. 
—

R. R.

quizi 

dà duzentó 
p'r 

i mim

i nn cinema co f 
glío 

da 

:

Gatterinn.

R. R. 
— 

Ondi fni ebi vucê axda

n faca cbi vucê deu as i

facada nella?

S. 
— 

Io arubê da 
gnzignêra.

R. R. 
— 

Intó alê di tentativa di

çsçinato 

vucê è iadró?

S. 
— 

Ladró và elli!,..

R. 
R. 

— 
Oglia a snlitaria.... Co

me fni cbi vucê acumettê

o 
grimo 

?

S. 
— 

Io xignê là indo o 
guarte;

mia máia atava durmino.

Intó 
io 

prigué 
una facada

nella. Aóra illa 

quízi 
si

alivantà 
e intó io 

prigué

maise 
duas facada na bar

íignla deila.

R. R, 
— 

Porca miséria 1 cbe ei-

nisimo 
!

S. 
— 

Vucê 
già 

cumeça!... dis-;

posa 

so io dó o strilimo

non 
vegna mi nmolà 

co

nigozio 
da sulitára... 

Ta

bó 11

R. R. 
— 

I vucê non stà ripen

dido 
do 

grimo 

cbe ftz ?

S. 
— 

Io nó 1

R. R. 

— 
Vncê é un monstric.!

S. 
— 

Và 
prantà 

batata.

R. R. 
— 

Un figlio sê intranbases

S, 
— 

Vá elli!

R. R. 

— 
Snrdados 

f Pega 
istu

criminoso 
i bóta incnmn

nicabile 
e'oa sentinella 

in

da a, porta. 

Vá.

S, 
_ 

Io fujo, prento 
11

I sí stá o interrogatorimo 
do

tigro urmano 
cbe é o migno

nipote.

O stado 
«Ia vittim»

O st«do 
da a vittima é morto

malindroso. 
O dottore Jota 

Jota

g"á 
fiz 

quattros 

sangria nella.

Manká, illo 
o'oa Z inta Gaza 

v>

butá o raio 
X, 

inzima delia 

p'ra

inxergá si non tê nieciuna trippa

fmads.

Poliitlco 
inforcado

RIO, 11 
(Merigana)

Stu curreno ft nntiça clie 
o

Maro Hermeze 
sinforcó nim 

pv

de bananera.

Sota íÍ.i Rcdaçv 

— 
Istu è ins.

eunbambaçó ounvigo!!!....

j 

(*) 
Io fiquê inxado 

p'ra.burro

. 
quano 

illo mi xamó doltoro.

CfiFF

mmy

IX VI

O C ftFir'

cnit »



JUÓ BANANÉRE

idiomas e cujos usos e costumes incorporavam novidades

procedentes 
de várias regiões e etnias. Com destaque 

para

o italiano 
- 

idioma 

que 

rapidamente misturou-se com o

português, 

de tal maneira afetando o seu vocabulário e

pronúncia, que 

brasileiros 
provenientes 

de outras regiões

do 

país 

às vezes demoravam a se acostumar com o 

"ítalo-

paulista".

Em 1900, a massa de imigrantes representava 25%

da 

população 

do estado. Com o desenvolvimento da

imprensa e do 

gosto pela 

leitura, apareceram 
jornais 

das

várias etnias migratórias 

- 
com 

predomínio 

dos italianos.

Entre 1882 e 1914, foram 

publicados 

em São Paulo 140

títulos de 

jornais 

em italiano. Na literatura, Antonio de

Alcântara Machado 
(1901-1935) 

retratou com 

perfeição,

princi-palmente 

no livro Brás, Bexiga e Barra Funda, de

1927, os 

personagens 

e os costumes 
pitorescos 

dos

imigrantes italianos, em sua interação com os segmentos

mais tradicionais das famílias 
paulistas.

Se hoje é reconhecido este ficcionista 
pela 

sua

extraordinária contribuição 
ao

estudo sociológico da sociedade

paulista 
da época, esquecida, ou

pouco 

mencionada, é a sua dívida

para 
com um cronista mais antigo,

cuja importância ele sempre

reconheceu, destacando o seu caráter

de 

"produtor 

de modelos de estilo" 

-

Alexandre Ribeiro Marcondes

Machado 
(nenhum parentesco 

entre

os dois), 

que 

se tornou conhecido

sob o 

pseudônimo 

de 
Juó 

Bananére.

Esse descendente de uma

das mais tradicionais famílias do Vale

do Paraíba nasceu em Pinda-

monhangaba em 1892 e faleceu na

cidade de São Paulo, em 1933. Fez

os estudos secundários em Campinas

e Araraquara, e de 1913 a 1917

cursou a Escola Politécnica de São

Paulo. Se como engenheiro foi 

pouco

conhecido seu trabalho, destacou-se,

como figura do

pré-modernismo

brasileiro, na

verdade 
Juó

Bananére foi um

artista totalmente

independente

no entanto, como 

jornalista 
e humorista desde muito

cedo 
- 

desde 1911o encontramos nas 

páginas 

da revista

O Pirralho, criada e dirigida 

por 
Oswald de Andrade,

fazendo crônicas em 

que 

imitava a fala dos imigrantes

italianos, sob o título de Cartas d'Abax'0 Piques,

assinadas 

por 
Juó 

Bananére. Um 

personagem que

graficamente 
fora criado 

pelo 
ilustrador e caricaturista

Voltolino 
(Lemmo 

Lemmi) em 1909, e ao 

qual

Marcondes Machado se manteria fiel até sua morte.

Embora costume ser relacionado como figura

do 

pré-modernismo 
brasileiro, na verdade 

Juó 
Bananére

foi um artista totalmente independente, 

pois 
conseguiu

durante mais de vinte anos manter seu original 

patois

feito da fusão do 

português 
com o italiano, 

que 
foi

apelidado de 

"paulistaliano" 

por 
Monteiro Lobato. O

macarrônico resultante foi divulgado entre um 

grande

público, 
assíduo leitor das saborosas crônicas em 

que 

o

autor 

que 

se dizia 

"poeta, 

barbieri e 

giurnaliste" 
vertia

suas críticas à sociedade e às figuras 

políticas 
da Belle

Époque 

paulistana. 
Não é fácil de ser

entendido esse 

"idioma", 

para quem

não conheça a língua italiana e seus

principais 
dialetos 

- 

seu 

grande

efeito é a oralidade subjacente, a

reprodução exata do modo de falar

e da mentalidade dos imigrantes,

principalmente 
os da baixa Itália,

pois 

tem fortes ressaibos do

calabrês e do napolitano.

Ao contrastar seu modo de

expressão 
- 

uma língua estropiada

e rude 
- 

com a seriedade dos

assuntos e a cultura literária 

que

possuía, 
Bananére aproxima-se, e

até mesmo 

precede, 
aquela

qualidade 
clownesca 

que 

no início

da década de 20, e 

principalmente

depois da Semana de 22, seria a

característica de um Oswald de

Andrade. Os dois, aliás, estiveram

em estreito contato, desde a estréia

Ao lado: Página de O Pirralho, onde Bananére atuou: crônicas em 
que 

imita a fala dos imigrantes.

—— 1
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de Bananére em O Pirralho, até o rompimento, em 1915.

Cuja causa foi o ter levado, Bananére, longe demais suas

sátiras, 

parodiando 

a 

poesia 

"Ouvir 

estrelas", de Olavo

Bilac, 

que 

era considerado 

"o 

príncipe 

dos 

poetas

brasileiros":

Ché scuitá strella, né meia strella!

Vucê stá maluco! E io ti diró intanto,

Chiprá scuitalas moitas veiz livanto,

I vô dá uma spiada na 

gianella.

Ipasso as notte acunversáno c'oella,

Inguanto che as outra lá d'um canto

Stó mi spiano. I o sol come um briglianto

Nasce. Óglio 

p'ru çeu: 

- 

Cadê strella?!

Direis in tó: 
- 

Ó mio inlustre amigo!

O chi é chi as strellas ti dizia

Quano 
illas viéro acunversá contigo?

Io ti diró: 
- 

Studip 

'ra 

intendela,

Pois só chi 

giá 

studô Astrolomia,

É capaiz de in tendê istas strella.

Com a recuperação de sua obra 

que 

tem sido feita

recentemente, 

principalmente 

no âmbito acadêmico,

ressaltam os críticos um outro aspecto fundamental da

sua linguagem: é 

preciso 

não esquecer 

que 

toda a infância

e a adolescência do autor foram 

passadas 

no interior do

estado de São Paulo 

- 

donde resultar 

que 

em 

"Juó

Bananére" temos também a corporificação de um tipo

muito 

popular 

da cultura 

"caipira", 

o 

"João 

Bananeira"

que 

aparece com freqüência nos autores típicos dessa

cultura, como Cornélio Pires e Waldomiro Silveira.

Esse lastro cultural sedimenta o dialeto 
posterior

criado, surpreendentemente, 

por 

Marcondes Machado,

que por 

família e educação deveria ser um lídimo

representante da aristocracia cafeeira, mas 

que 

soube ver

no ítalo-paulistano uma 

qualidade 
ímpar de expressar o

—— 
— 

—^===23is

AS 
CARTAS 

OABAXO 

0 PIQUES

Os 
gandídiiio do 

partido democrático

Io CO Pfedadó 
na Camera Afederala

O migno 
prugrammo o 

pru-

grammo do Piedado 
A Xapa.

" 

partido ,jj.

moei-iitico 
ó o

parrido 
político

mais,- 
impurtan-

to <li San 
Baolo

i <¦ o xefe dei li

o mlustró 

goro-

nello Piedade»

lo sõ o segro

tario í o Oajãto

foi barrado, 

pur

«•ausa 
elie illoera

... 
. 

0 

tisoriere 
ma

aon m 

paia 
eo animo 

do 

partido,

" 
!'. D. é isolto 

miclioro «in 
p ií

< • 

pur cansa che 0 P. K, C. t.- o Pi-

« 
tu é iítj brigaittí, 

ladro i ca-

1 r' lx '¦* 
x«te sé> io , o 

pie-

dado , 
h.> sunmio 

ducs nouiín.. 
onrado

1 o.,i.:.rlmd..re. 
Xingu, ,v dj

pnn.i che io éó ftedadó 
fizénio 

qual-

<l!" Apo-t(i 

si

•'>1*™:! 

- .kp,iiio 
,íík..,.Í„

<a .uaidia 

Ana/!.,c),„ 
„

• ilillhi tltttiVS Ji-im,. .1 i. »

Aora <*hi st,, 

prossimaudo as época

«Ias afederala 

i chi 
tuttos 

par-

tido 

pulittko te 
gandidato. o l>. d.

lambo 
arisorvo apresenta 

duos inlustrl

ícandulato chi stiram» 
io eo Píodadé.

<' 
Pi,'dado 

é incontesta 
verainonti 

mi

"orno 
«ilustro i elii 

p 
rós mort., 

ser-

Vizio 
dn té 

prestado 
p'ra 

-ati^. 

p„.

hliga 
merece sé, duvida 

o arto 
post,,

( a naçó 

qnere 
ehe iiío vá iriciipá.

fui 
o 1'iedado ihi 

urganizó 
a 

briosa

o du 
-im.to 

(Mpit.i 
dirigiro a mu-

1' 
-ampagna 

hermiste 
andove furo

\ir^o!fnosamente 
adirrotado, 

ma uon

lig-aro.

lui -audi.l.ito 
na 

passata inlei.-ó 
ale-

dera ia i tambê rui valentemente 

adi-

rotado.

In «eguidamenti 
fui 

gandidato 
p'ra

disputado 
sradnale. vereador., 

i 

juiz,,

di 
paiz 

du «hstrtítimo 

da fioneola.v» 
i

sempre fui barrado.

f. uri uutabile 
divogado 

i 
gioraaliste

m/una o 
-'tii-ito 

do 
povolo. o 

¦ 
im-

"ale maise iudipnidenti 
da zona \foi-

to maise íudipendenti 
du ^iornali 

du

<-arrola!

N" sus 
prugrammo tfi .. ».i >

"iro 

gandidnto sé. io, chi tougotambò

moltos servizio 

p 
rn 

guuza 
publiga.

Sé. 
io O 

migliori- barlíiére 
di 8au

baolo i sé, io 
chi faceio a, barba ,lí

tuttos 

pissoalo 
impurtauto 

come o Ro-

drigo 
AI veros, o Sampá Vidálo ,,

tigno, o (!. 
Misquito, 

o Lavigido".

ourqaerque 
Ugtios ece. ei-c.

Sono tamljé u 
priDjiére /.aufoiiisto

ua hanãa 
du Fieramos<-a, 

i 

quano i<>

Vé, rucá fica xiigno di minina ,-hi v„

iscmta, 

pur 
causa clic io sé, un Mas-

eagui 
iuzima a zanfona.

1 

'ome 

jurnalistc ingoppa 
n «Piralliu»

"" io che uon dixé- vim a tervenc, 
in

San 
Baolo, 

pur 
causa chi o Hermeze

fico con 
panra 

d, s 
mignos artisolo^

vibrahtini".

Oome capo inletorale 
io sono un

camerata 

gotulia. Inlevé, , 
he i,, tom,,

gouta. aposto si t, arjrur 
cap»/e ,li

arul»á rn igliore de i,,.

Tegno moltos 

prugetto 
impurtauto

merusivio 
in 

primiérc higáro adimitti"

o I .a ca rato do lugaro 
di subrindilisat-.

d,, Bó Ritiro i inf.o 
Capité,.

I'' 
Piedadó sonimo ,,s 

miirlior

gandidato 
p'ra 

disputado 
afederalc.

\olc tu11,¦ s no ISanananér, 
j no

Piedadó!. 
. ..

P 

"o 

disputados 
a/eõera/e

I
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efêmero e o 

pitoresco, 

e o melhor meio de se retratar uma

cidade em mutação veloz e 

que 

integrava os elementos

mais díspares de culturas diversas. Como diz Elias Thomé

Saliba, em seu livro Raízes do riso, 

"captar 

oralmente a fala

paulistana 

da época era captar também a fala acaipirada,

proveniente 

de traços 

já 

existentes no linguajar, embora

dificilmente 

perceptíveis".

Na 

prosa 

de 
Juó 

Bananére há traços essenciais de

um 

possível 

dialeto caipira: em alguns aspectos fonéticos,

como as formas sincréticas 
de consoantes (b 

e v) e de

vogais 
(a/u-ão/on), 

e na sintaxe, 
em construções do tipo

"a 

pulitica 

é maise migliore de bó" 
,' 

si o meu carculo

non erra", 

"temos 

fazido" etc. Ainda segundo Saliba, até

hoje, apesar dos vários estudos e tentativas de uma

sistematização da 

"anarquia 

macarrônica 
de Bananére

— 

sendo o mais importante 
o de Benedito 

Antunes na

reedição das Cartas d'Abax'0 Piques 
(UNESP, 

1996) 

— 

é

quase 

impossível encontrar 
nela um 

padrão. 

Pois sua

anarquia se aproxima 
muito mais do caráter de

improvisação ligeira e um certo desleixo das criações de

Cornélio Pires".

A inventividade lingüística de Marcondes

Machado no final de sua curta vida extrapolou os limites

ítalo-caipiras impostos às suas 

paródias, 

estendendo-se

ao arremedo também das falas das outras nacionalidades

presentes 

na imigração 

paulista 

- 

quando 

conseguiu,

durante alguns meses de 1933, manter um 

jornal 

seu, O

Diário do Abax'0 Piques, criou outros heterônimos: o

árabe Salim Gamons 
(que 

escrevia em uma mistura de

árabe, armênio e ídiche), o 

português 
Pacheco d'Eca e o

japonês 

Tebato Nakara 
(com 

este último mantinha uma

coluna intitulada"Taka-Shumbo 
Shimbun").

Não se esgota, 

porém, 
na criatividade lingüística

o talento de Marcondes Machado 
- 

segundo a cuidadosa

análise de Benedito Antunes, na obra citada, 

"a 

partir

da língua macarrônica e da expansão 

que 

esta vai

sofrendo ao longo de seus textos, ele desenvolve uma

maneira 

particular 
de abordar os assuntos", 

pois, 

sob as

\ 

As Pombigna

P'ru aviadore chi 

pigó 
o tombo

Vai a 

primiéra pombigna 
dispertada,

I maise otra vai disposa da 
primiéra;

I otra maise, i maise otra, i assi dista maniera,

Vai slmbora tutta 
pombarada.

Passano fora o dí i a tardi intera,

Catáno as formiguigna ingoppa a strada;

Ma 

quano 
vê a notte indisgraziada,

Vorta tuttos in bandos, in filêra.

Assi tambê o Cicero avua,

Sobi nu spaço, molto atê da lua,

Fica 

piqueno 
uguali d'un sabiá.

Ma tuttos dia avua, ailegre, os 

pombo!...

Inveis chi o Muque, desdi aquilio tombo,

Nunga maise 

quiz 
avuá.

Paródia de 

"As 

Pombas", de Raimundo Correia.
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formas mais diversas, 

paródias, 

sátiras, críticas, mantém

uma determinada atitude diante do seu material de

trabalho. 
Que 

é extraído da variegada, multicolor

sociedade das décadas de 1910 e 20, com seus figurões

políticos, 

comendadores, 

"cavalieri-uffizziali", 

janotas,

melindrosas, 

"futuristte", 

membros das igrejinhas e

paneimfaas 

literárias...

A ninguém 
poupava, 

com sua língua ferina. O 

que,

se 

junto 

ao 

público 

o transformava no cronista mais

popular 

da cidade, de outro lado acabava 
por 

desagradar

a 

gregos 

e troianos da situação. Antonio de Alcântara

Machado dizia dele: 

"Em 

Bananére o ridículo dos homens

e das coisas 

ganhava 

um colorido 
gritante que 

o fazia

percebido pelos 

olhos mais ingênuos" 

- 

mas o

anarquismo intrínseco do 

personagem que 

encarnou

tornava difícil sua convivência nos círculos intelectuais.

É 

por 

esse motivo 

que 

não se 

juntou 

aos 

"revolucionários"

de 22 

- 

não tinha uma 

programação política 

ou estética,

e não era bem aceito entre eles. Agia no campo do

efêmero e circunstancial, como outros humoristas da

época, 

que por 

isso mesmo não resistiram ao impacto da

profunda 

transformação 
político-social que 

o 

país 

sofreria,

de meados da década de 20 em diante.

Nada escapava à sua crítica e 

"participava", 

a seu

modo, das correntes da modernidade. 
Já 

em 1912 dizia,

da ortografia moderna, 

"a 

artografia muderna é una

maniera de scrivê, chi a 

gente 

scrive uguali como dice",

e traduzia 

para 

seu singular dialeto alguns 
postulados

do futurista Marinetti, 

que 

tanta influência teria sobre

o movimento modernista: 

"non 

si 

pode 

butá divérbio,

né diggetivo; os verso tê 

quantas 

sillaba a 

genti 

vulevo".

Ao contar uma história em 

que 

aparece uma moça

montada em um leão, esclarece: 

"ella 

está 

pillada, pur

causa che ista storia é futuristte, i co futuro tuttos munno

tê di andá 

pillado".

Depois de sua demissão da revista O Pirralho,

Marcondes Machado 

passou 

a colaborar em revistas

menores, como O 
Queixoso, 

ou, esporadicamente, no

Diário Nacional. A convite de outro famoso humorista,

Aparício Torelly 
(o 

Barão de Itararé), a 

partir 

de 1931 e

até a sua morte colaborou também, com suas crônicas

macarrônicas, no 

periódico 

A Manha, do Rio de 
Janeiro.

No alvorecer da 

"era 

do rádio", encontrou outro meio de

escoar sua expressividade 
plurilingüística 

- 

nos

programas 

radiofônicos de 
que participou, 

e

principalmente 

nos discos 

que gravou, 

a 

partir 

de 1931,

para 

a Colúmbia, 
provou que, 

mais do 

que 

escritor, era

um artista nato, um mímico, um 
poeta popular 

de

grande 

verve, capaz de captar todos os matizes da fala

ítalo-caipira e de divertir imensamente a sua audiência.

Escreveu também várias 

peças para 

o teatro de revista,

sendo constante a sua colaboração com Danton Vampré

- 

infelizmente estão 

quase 

todas elas 
perdidas.

Seu maior e mais duradouro sucesso seria o livro

La divina increnca, uma 

paródia 

modernista 
d'A divina

comédia de Dante 

- 

entre 1915 e 1996 ela teve 10 edições,

tendo sido a 

primeira patrocinada pela 

Escola Politécnica

de São Paulo. Era uma antologia com 35 

poemas

paródicos, 

8 dos 

quais 

foram adaptados 
pelo 

autor 

para

serem cantados com melodias 

populares 

da época, entre

elas algumas de Catulo da Paixão Cearense. 
Nas edições

sucessivas esse livro vai incorporando algumas de suas

criações 

para 

o teatro, mais 

poemas 

e crônicas. 
Em 1918,

La divina increnca transforma-se no maior sucesso teatral

do ano 

- 

estruturada em dois atos e musicada 
por 

L. Alves

Silveira, foi montada 

pela 

Companhia Arruda.

Do 

período 

em 

que 

se dedicou mais à engenharia

(1919-1927), 
Marcondes Machado nos deixou também

uma bela lembrança 

- 

viajando 

pelas 

cidades 
históricas

de Minas Gerais, escreveu o livro A arquitetura 
colonial

no Brasil, um álbum ricamente ilustrado 
sobre o barroco

mineiro.

Cecília Prada é 
jornalista profissional 

(Prêmio

Esso de Reportagem/1980), ficcionista 
e

dramaturga. Principais livros 
publicados: 

O caos

na sala de 
jantar, 

Estudos de interiores para 

uma

arquitetura da solidão, Menores no Brasil: a

loucura nua.
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maginemos o Recôncavo Baiano trezentos anos atrás. Onde hoje há cidades,

havia 

pequenos 

aldeamentos, 
com a 

presença 

de um ou outro índio,

sobrevivente das implacáveis 
entradas dos colonizadores. No fundo, bem

no fundo da baía, 

plantava-se 

tabaco. Em lugares mais secos, criavam-se bois e

bodes 

para 

o consumo doméstico. 
Nas terras úmidas, hoje cruzadas 

por pistas 

de

asfalto 

que 

unem instalações industriais 
em boa 

parte 

alimentadas 

pela 

extração de

petróleo, plantava-se 

cana-de-açúcar. 
De modo exclusivo e intenso.

Em Santo Amaro, local onde tempos depois se

ergueria uma das cidades mais conhecidas da região,

havia um engenho de açúcar 
que 

se distinguia dos outros

pela 

natureza dos seus 

proprietários: 

os 

padres 
da operosa

Companhia de 
Jesus. 

Eles, os 

jesuítas, 
estavam em

Salvador desde o 

primeiro 

século da colonização. 
Ali

haviam instalado o 

governo 

de sua Província 
e

desenvolvido um ambicioso 
projeto 

educacional.

Um dos 

jesuítas 

da Bahia era Antonil, o hoje

celebrado André 
João 

Antonil; 

que, 

aliás, como

descobriu o sempre curioso Capistrano de Abreu,

chamava-se realmente 
João 

Antônio Andreoni. Antonil

era de Lucca, antiga cidade da Toscana, 

que 

na época

sediava um 

governo 

republicano oligárquico. Nascido

em 1649, veio 

para 

o Brasil como sacerdote e aqui ficou

até a morte em 1716.

Eram muitas as suas responsabilidades e 

grandes

as tarefas 

que 

sempre o esperavam no interior da

Companhia. Mas a vontade de saber o 

que 

se 

passava 
ao

redor talvez emulasse com as obrigações. Podemos

imaginá-lo deixando de vez em 

quando 

Salvador,

• 

tomando uma canoa e se internando 

pelo 

Recôncavo, a

fim de recolher dados sobre a vida e aquilo 

que 
faziam

os colonos ricos, os 

pobres 
e escravizados.

Principalmente o 

que 

faziam. Ao contrário de outros

intelectuais da Ordem, 

que, 

como lembra o historiador

católico Eduardo Hoornaert, interessavam-se

preferencialmente pela 

etnografia indígena, a começar

pelas 
línguas com as 

quais 

se comunicavam

("Contribuição 
de missionários italianos na formação

de uma religião 

popular 

no Brasil", em A Itália e o Brasil

indígena, Rio de 
Janeiro, 

1983), o escritor Antonil só

pensava 
naquilo 

que 

se 

produzia 

na Colônia.

Dotado de extraordinária capacidade de

observação, Andreoni-Antonil começou 

por 

levantar

uma 

grande quantidade 
de dados sobre o atividade

econômica mais importante da época, a 

produção

açucareira na Bahia, Pernambuco e Rio de 
Janeiro.

Hil
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Mas em seus cadernos ele não se limitou a registrar as

quantidades 

de 

pães 

de açúcar 
produzidos 

e exportados,

acrescidas de seu custo e valor, 

primordial para 

a débil

economia do reino como um todo e a do Brasil

subsidiariamente. Também descreveu os métodos de

cultivo e aproveitamento da cana.

Impressiona como nessa descrição ele desceu a

minúcias. Do lado da administração, registrou tudo

sobre o custo da terra, a discriminação dos valores

relacionados ao seu uso, sem excluir os diversos fatores

que 

determinavam os 

preços 

dos escravos e toda a escala

de remuneração da mão-de-obra livre, deixando bem

claro como as diferenças tendiam a acentuar-se 

quando

entravam em causa o conhecimento e controle de técnicas.

Dessa 

perspectiva, 

ele foi capaz de revelar como

funcionava, em todos os seus detalhes, especialmente

os das últimas e mais importantes etapas, cada um dos

maquinismos utilizados na 

produção 

do açúcar. Fez isso

com tanta 

precisão que, passados 

centenas de anos,

qualquer 

artesão competente 
poderia 

construir, sem

maiores dificuldades, um daqueles engenhos nos 

quais

a cana era moída no Recôncavo em finais do século

XVII, inícios do século XVIII.

Antonil transformou sua montanha de notas em

um livro ao 

qual 

deu o título de Cultura e opulência

do Brasil. Essa obra foi a fonte exclusiva de

sua celebridade e também o motivo

talvez 
apenas o mais visível 

- 

de

seu drama 

pessoal. 

Publicado em

Lisboa, no início do ano de 1711, o

volume foi 

proibido 

uma semana

depois de deixar o 

prelo, 

embora

tivesse entrado na 

prensa 

escudado

por 

um feixe de licenças

inquisitoriais, eclesiásticas 
e

governamentais.

Toda a edição foi 

para 

a

fogueira, com exceção de alguns

exemplares 

- 
menos de uma dúzia

que 

antes do desastre 
já 

estavam

a caminho de bibliotecas

I

iii

Wilson Martins

sugeriu 

que

o motivo maior

da 

perseguição 

a

Antonil foi a sua

visão de mundo,

muito avançada

para 

a época

particulares, 

algumas instaladas em outros 
países

europeus.

O livro de Antonil só voltou a ser 

publicado 

na

íntegra em 1837, no Rio de 
Janeiro. 

No final do século

XX a Universidade Federal de Pernambuco 

patrocinou

uma reprodução fac-similar da edição 

princeps. 

Mas a

versão mais lida hoje no 

país 

- 

apesar de criticada 

por

um autor como 
José 

Honório Rodrigues 
(Teoria 

da

História do Brasil, 1952) 

- 

é a 

que 

deriva da edição

organizada 

por 

Affonso d'Escragnolle Taunay e

publicada 

em São Paulo no ano de 1923.

Em seu 

parecer 

final, o censor do Paço escreveu:"...

me 

parece que [o 
livro] será muito útil 

para 

o comércio,

porque 

despertará as diligências e incitará a 

que 

se

procurem 

tão fáceis interesses." O 

parecer 

do censor 

que

se manifestou depois de todos os outros, o livro 

já 

na rua,

considerava 

que 

a obra era útil, sim, mas não 

para 

o reino;

ao revelar os segredos das riquezas do Brasil, inclusive os

caminhos 

para 

se chegar às minas das Gerais, na 

prática 

o

autor convidava os concorrentes internacionais de Portugal

a tomarem 

parte 

no banquete.

Mas isso, crêem alguns, foi apenas a alegação

das autoridades despertadas 
para 

o risco. Haveria

outras razões 

para 

a 

proibição 

da obra de Antonil.

Contrariando vários autores 

- 
entre os 

quais 
José

Guilherme Merquior 
(DeAnchieta

a Euclides, 1977), 

que 

lançou o

jesuíta 

na vala comum dos

"superlativos" 

ou 

"ufanistas" 

-,

Wilson Martins sugeriu 

que 

o

motivo maior da 

perseguição 

a

Antonil foi a sua visão de mundo,

muito avançada 

para 

época

(especialmente 
em termos de uso

das técnicas e escolha do sistema

econômico) e, 

portanto, 

em

descompasso com o atraso e a

estreiteza condutora e reguladora

dos interesses 
portugueses.

Mas também não é impôs-

sível, acrescenta o crítico, 

que 

o nosso

Ao lado: chefe indígena recebe 
jesuítas 

em 
gravura 

sem data, 
possivelmente 

do século XVIII.
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jesuíta 

tenha sido vítima, talvez casual, de um complô

destinada a estabelecer o monopólio estatal da censura

em Portugal. Nessa manobra, a 

publicação 

de Cultura e

opulência do Brasil teria sido a oportunidade esperada

pelo governo para 

dar uma rasteira nos 

padres jesuítas,

que 

havia tempos dominavam boa 

parte 

do mecanismo

censorial 
(História 

da inteligência brasileira 1,1976).

De opiniões discordantes como estas tem vivido

a fama de Antonil e seu livro. Mas é 

possível 

ver o 

jesuíta

de uma 

perspectiva que 

não leve, em última instância,

a lugares como os subterrâneos e corredores da censura

inquisitorial e 

política. 

De fato, se considerarmos a

nacionalidade do autor de Cultura e opulência do Brasil,

não teremos a solução de seu mistério, mas veremos

desenhar-se com mais nitidez o seu 

perfil 

de

personagem 

da história italiana no Nordeste.

O 

papel 

de Antonil continuará a 

particularizar-

se na medida em 

que percebermos 

a extensão do

contraste entre as duas Itálias existentes no Brasil.

Aquela 

que 

é hoje a maior e mais 

poderosa 

das

duas, todos sabemos, começou a aparecer 

praticamente

com as mudanças econômicas ocorridas a 

partir 

do

início do Segundo Reinado.

Em termos 

geográficos 

ela se espraia da faixa do

trópico de Capricórnio 

para 

baixo, até as fronteiras com

Argentina e Uruguai. É constituída 

por 

muitas vilas, uma

porção 

de 

pequenas 

cidades, enclaves metropolitanos

hoje a caminho do rápido desaparecimento, como os

bairros 

paulistanos que 

inspiraram os contos de Antônio

de Alcântara Machado, empreendimentos econômicos

de 

grande porte 

e características bem modernas.

Ao longo dos séculos XIX e XX muitos dos seus

integrantes substituíram escravos na colheita do café,

tornaram-se 

pioneiros 

no 

plantio 

de vinhas e deram

inícios a ciclos industriais.

Tudo resulta bem diferente 

quando 

se volta o

foco 

para 

o Nordeste e o Norte. Nesse extenso território,

que 

começa 

pela 

altura do sul baiano e ultrapassa a linha

do equador, os movimentos migratórios italianos, além

de escassos, nunca 

pareceram 

dispor de impulso

bastante 

para 

a formação de comunidades dinâmicas.
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Mesmo 

quando 

desembarcavam em 

grupos, 

eles não

costumavam reagrupar-se de um modo 

que 

levasse

naturalmente à criação de vilas e cidades.

Mas, também ao contrário do 

que 

aconteceu no

Brasil meridional, no Nordeste os italianos foram

povoadores 

da 

primeira 

hora. Alguns historiadores

consideram 

ponto pacífico 

desembarques de Américo

Vespúcio e outros navegantes no litoral nordestino, antes

que 

Cabral fincasse a cruz em Porto Seguro.

O fato é 

que 

os italianos não esperaram sequer

o tempo das Capitanias Hereditárias. 
Quando 

ocorreu

aquele 

primeiro 

ensaio de eficácia colonial, eles 

já 

se

fixavam em 

pontos 

litorâneos, 
particularmente 

no

Recife e zona da mata 

pernambucana; 

Salvador e terras

do Recôncavo; Ilhéus, no sul da Bahia, onde centenas

de anos depois floresceriam os cacaueiros e o romance

épico de sua exploração.

Bem ou mal, eles 

gozaram 

as bonanças e

sofreram as desgraças 

que 

a história lhes reservou.

Muitas vezes, 

por 

exemplo, viram-se forçados a

interromper seus dias e trabalhos 

para 

ir à 

guerra

contra tribos indígenas, exércitos holandeses,

piratas 

de origem diversa, ou seja, os 
que

resistiam à colonização ou vinham em busca

da 

panela 

de ouro escondida, mas não tanto,

nas matas e montanhas da nova terra.

Como fizeram outros, os italianos

das 

primeiras 

levas 
(mas 

apenas os 

que

não eram financiados 

por 

banqueiros

do tope dos Médicis) tentaram

ganhar 

o dinheiro rela-tivamente

fácil da exploração do 

pau-brasil.

Quando 
esse ciclo extrativo terminou,

os colonos ricos, ou enrique-cidos, 

já

se voltavam 

para 

a mercadoria de maior

valor nos mercados inter-nacionais: o

açúcar.

Outros aplicavam seus 

poucos

recursos em atividades comerciais; 
a

diversificação dos negócios levou-os às

capitais acima do Recife e às 

pequenas
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cidades 

que 

brotavam no interior

das novas 

províncias.

Na dispersão muitos

perderam 
as raízes e não 

poucos 

o

nome italiano. Mas alguns anda-

rilhos ainda são lembrados 

pela

versatilidade e o 

pioneirismo. 

É o

caso de um certo Vitor de Maio, 

que

no início do século XX, segundo o

autor cearense Mozart Soriano

Aderaldo 
(A 

Praça, 1989), estabe-

leceu-se em Fortaleza com uma

daquelas máquinas de 

projeção 

de

imagens em movimento, anteriores

à fita de cinema.

Os 

que 

alcançaram o topo, é

claro, 

podiam 

ser contados nos

dedos. O mais célebre entre os ricos

que 

se estabeleceram no Recife foi o

sempre lembrado Felipe Cavalcanti, de

família florentina ligada aos Médicis,

cujos descendentes mantiveram durante

séculos a condição de senhores incontestes

dos 

grandes 

negócios e da 

política

pernambucana.

Algo semelhante aconteceu

aos Acioli, 

que 

na condição de

oligarcas 

governaram 

o Ceará, até

serem apeados do 

poder pelos 

soldados do

padre 
Cícero, sob comando de seu conselheiro

político 

Floro Bartolomeu.

Como os Cavalcanti de Pernambuco, as famílias

italianas assentadas no Recôncavo Baiano dedicaram-

se à 

produção 

de açúcar e depois de tabaco; alguns dos

seus membros integraram-se àquela dura elite 

que

desbravou os sertões baianos, empurrou os

remanescentes indígenas 

para 

além do São Francisco e

conduziu seus rebanhos até os campos do sul 

piauiense.

Muitos dos italianos 

que 

chegaram ao Brasil

meridional em fins do século XIX, alvoreceres do século

XX, eram operários e agricultores sem terra, todos em

Antonil

não era contra

a escravidão negra,

apenas sugeriiaos

senhores 

que, 

em

benefício 

próprio,

estabelecessem

limites na

exploração 
do

trabalho dos

africanos

- 
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busca de condições de trabalho

menos rígidas e 

penosas 

do 

que 

as

vigentes na Europa. Não 

poucos,

como seria de esperar, vinham

impregnados de idéias espalhadas

pelos 

ventos de 1848. Aos migrantes

italianos do final do Reino e inícios

da República a história 

política

brasileira deve a criação dos

primeiros 
sindicatos operários, o

funcionamento dos 

primeiros

grupos 

socialistas, a 

publicação 

dos

primeiros jornais 

anarquistas.

Já 
no Nordeste, a 

parti-

cipação, ou influência, dos italianos

nos movimentos 

populares 

de

esquerda foi 

praticamente 
nenhuma.

Mas, 

quando 

no começo da década de

1920 Mussolini tornou-se chefe de um

governo que 

se anunciava totalitário, sua

ascensão foi recebida com entusiasmo 

por

numerosos italianos de Pernambuco e

Paraíba, 

que 

organizaram fascios 

para 

apoiá-

lo. Mais tarde muitos simpatizariam com

o integralismo e certos elementos

institucionais do Estado Novo.

Não deixa de ser 

perturbador 
o

fato de contarem-se nos dedos os

testemunhos escritos sobre a 

presença 

dos italianos na

região. Foi considerando essa escassez de informação

que, 
na década de 1980, a fundação Giovanni Agnelli,

com sede em Turim 
(Itália), 

resolveu 

patrocinar 
uma

pesquisa, 
cuja amplitude acabou 

por 

abarcar todos os

estados do Brasil.

Os resultados desse levantamento apareceram

em 1987. Os 

pesquisadores 
entrevistaram centenas

de descendentes de italianos; 

perto 
de duzentos em

nove estados nordestinos, 

principalmente 
Bahia,

Pernambuco, Paraíba e Ceará.

Não 

parece, porém, que 

a iniciativa tenha

despertado 

grande 

interesse entre os nordestinos de
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origem italiana. 
Que 

saibamos, até o final do século

passado 

tinha vindo a 

público 

apenas uma obra

substancial com base na 

pesquisa 

Agnelli: o livro A Itália

no Nordeste 
(Recife, 

1993), do historiador 

pernambucano

Manuel Correia de Andrade. Trata-se de um estudo rico

em dados e cuidadoso no uso 

que 

faz deles.

Mas estamos falando de um livro. A 

pobreza 

das

fontes evidencia-se na bibliografia 

que 

acompanha o

trabalho do historiador 
pernambucano. 

Dos cento e

quarenta 

e oito títulos 

que 

a compõem, 
pouco 

mais de

meia dúzia de livros e artigos ocupam-se

especificamente dos italianos no Nordeste.

Talvez esse vazio não seja tão clamoroso 
para

algum 

punhado 

de especialistas. Mas, 

para 

o leitor

comum, o conhecimento da cultura italiana no

Nordeste não 

passa, 

realmente, de um 

grande

desconhecimento. Nesse espaço mal 

preenchido 

cresce

naturalmente o interesse 
por grupos 

antigos 

que,

sabidamente, desempenharam 
papéis 

mais ou menos

relevantes no esforço 
para 

fundar as bases do referido

conhecimento.

E 

pelo 

menos em termos de 

preparo 

intelectual,

o mais destacado de todos os 

grupos 

dos tempos

coloniais 
parece 

ter sido aquele 

que, 

segundo Hoornaert,

reunia-se de modo 

"coeso" 

(situação 
contestada 

por

historiadores leigos) em torno do 

padre 

Antônio Vieira.

Os nomes mencionados 
por 

Hoornaert são

Mateus Falleto e Antônio Maria Bonucci 
(que

escreveram sobre a 

gente 

da Colônia); o aristocrata Luís

Mamiani delia Rovere, muito empenhado em etnografia

e 

particularmente 

no idioma dos Kiriri 
(Cariris), 

índios

cujos aldeamentos espalhavam-se 
pelos 

sertões da

Bahia, Piauí e Ceará.

Em 

quarto 

lugar na lista aparece 
Jorge 

Benci,

autor de Economia cristã no 

governo 

dos escravos, única

obra do 

período 

colonial 
(infelizmente pouco 

reeditada)

em 

que 

se trata 

"explicitamente 

da moral escrava",

lembra o historiador.

É verdade 

que 

Antonil também falou bastante

de escravos, mas sempre de uma 

perspectiva pragmática

e não moral; ele não era contra a escravidão negra,

apenas sugeria aos senhores 
que, 

em benefício 

próprio,

estabelecessem limites na exploração do trabalho dos

africanos.

Finalmente, do alto de sua fama internacional,

André 
João 

Antonil fecha a lista de Hoornaert. O fato é

que 

ele encarna, 

quase 

sozinho, a contribuição cultural

dos italianos da Colônia. Não há 
quase 

nada de laico, é

verdade, embora a obra missionária dos capuchinhos

tenha alcançado o século XX com figuras carismáticas

como o célebre frei Damião, o 

peregrino 

dos sertões,

que 

na verdade se chamava Pio Gianotti e nasceu no

povoado 

de Bozzano, na Itália.

Houve 

portanto 

os 

que 

construíram igrejas,

esculpiram seus santos e 

pintaram 

seus forros. Houve

também os 

que 

ergueram colégios e neles moldaram

gerações, 

o 

que 

não é irrelevante. Mas, ao contrário do

verificado nas regiões sul e sudeste, onde a influência

italiana enraizou-se, decerto 

por 

tradição familiar,

alentando artistas e escritores de talento 
que 

tinham

no sangue uma origem comum, no nordeste a

contribuição de italianos, além de Antonil, 
praticamente

se confunde com a obra religiosa.

Mario Pontes é 
jornalista 

e escritor, autor de

Milagre na Salina, entre outros livros.
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o 
italiano 

Giovanni 
Rossi 

e

os anarquistas 

do 
Paraná

Miguel Sanches Neto

ão sendo anarquista, embora 

partilhe 

de muitas de suas 

posturas 

libertárias,

eu não tinha uma razão ideológica 

para 

escrever um romance sobre a

Colônia Cecília, instalada no Brasil, 
em 1890, 

por 

um 

grupo 

de italianos.

Também não sou um romancista histórico, 
desses 

que 

se alimentam de 

passagens

emblemáticas de outros tempos 

para 

construir 
relatos cativantes, transportando o

leitor ao 

passado, 

em uma experiência 
de alteridade 

temporal.

ES
M
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Poderia dizer 

que 

nada, ou muito 

pouco, 

me

ligava a esta 

passagem 

antes de 1994. Eu a conhecia 

pelos

livros 

que 

ela tinha 

gerado 

- 

um romance ingênuo e

literariamente fraco de Afonso Schmidt 
(Colônia 

Cecília,

1942), uma reportagem fluente, mas insatisfatória de

Newton Stadler de Sousa (O 
anarquismo da Colônia

Cecília, 1970), o relato memorialístico em Anarquistas,

graças 

a Deus 
(1979), 

de Zélia Gattai, e referências

avulsas em livros, revistas e 

jornais. 

Era um episódio

opaco 

para 

mim.

Naquele início dos anos 1990, eu estava

trabalhando num 

pequeno 

conjunto de contos 

que

tratava do choque entre o meio rural e a cidade 

grande,

matéria bastante biográfica, 

pois 

eu

tinha acompanhado, na década de

1970, o fim de um modelo de

agricultura manual e o início da

mecanização do campo, 

que 

fez

com 

que 

toda uma região do

Paraná, meu estado natal, sofresse

um 

profundo 

desequilíbrio, 

gerado

pelo 

êxodo rural, criando uma

população 

desenraizada, saudosa

do campo, um campo desaparecido

com a entrada 

principalmente 

da

cultura da soja, responsável 

pela

transformação de vastas regiões

antes 

populosas 

em desertos

humanos. Era esta a minha 

preocupação 

naquele

momento: criar algumas trajetórias ficcionais 

que

revelassem este conflito do não-pertencimento. Estes

textos só 

ganharam 

forma de livro em 2002, 

quando

minha 

primeira 

coletânea de contos, Hóspede secreto,

ganhou 

o mais disputado concurso 

para 

obras inéditas

do 

país, 

o Prêmio Cruz e Sousa.

Antes de 

publicar 

este livro 

que 

tanto tempo me

custou, estreei na ficção com um romance, Chove sobre

minha infância 
(2000), 

obra anfíbia, 

que passa 

do

registro memorialístico 
(uma 

grande 

tradição na cultura

brasileira) 

para 

a ficcionalização totalmente livre. Como

eu me valho de recursos estilísticos e narrativos da

autobiografia 

para 

fazer ficção, nomes de 

pessoas 
e fatos

de minha infância são 

postos 

dentro de um maquinismo

literário, 

que passa 

a funcionar com independência.

Neste romance, eu ainda me fixava no fim de um ciclo

agrícola, 

que 

agora era substituído, na trajetória do

narrador-personagem, 

pelo 

mundo da cultura. O eixo

semântico é bastante transparente: como herdar a

cultura cosmopolita vindo de uma família de

agricultores analfabetos, sem negar esta origem nem

repetir a sua carência de discurso.

Marcado 

por 

tal obsessão, eu ampliava, em

outros 

gêneros, 

meu campo de interesse. No mesmo

ano, apareceria meu livro de 

poemas 

Venho de um 

país

obscuro, mescla de textos mais

culturais e de outros mais auto-

biográficos, numa expressão de

poesia pelas 

formas da 

prosa, 

assim

como em Chove sobre minha

infância eu tinha feito o inverso,

valera-me das formas de 

poesia

para 

compor um texto em 

prosa. 

A

mesma busca, tanto estilística

quanto 

temática, foi ainda tentada

no volume de crônicas Herdando

uma biblioteca, o mais autobio-

gráfico 

dos 

quatro 

títulos, embora

o vírus da ficção também se

manifeste nele. Eu 
queria 

mostrar

como se forma um leitor num universo absolutamente

vazio de livros. Este 

projeto 

me ocupou durante mais

de uma década e achei 

que 

estava bem resolvido, em

quatro gêneros 

literários distintos, em obras 
que 

tratam

de maneira diferente a minha circunstância.

Criado este território, desejava fugir dele, 

para

conquistar outros. Não 

queria 

ficar rotulado como um

escritor autobiográfico no sentido raso do termo, risco

que 

eu estava correndo 

por 

dar tratamento tão

reiterativo a alguns 

possíveis 

literários.

Se 

gastei 

mais de uma década com esta 

produção,

desde 1994 eu vinha 

"escrevendo" 

uma nova história.

Entendo o verbo escrever de uma maneira mais flexível.

Os anarquistas

não 

podiam

enterrar seus

mortos no Campo

Santo 

por 

serem

ateus. Sobre o

antigo cemitério

hoje se 

planta 

soja
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Não se refere apenas ao momento em 

que paramos 
a

vida 

para preparar 

um texto. Eu escrevo muito mais antes

da escrita, durante as elaborações interiores da história,

momento em 

que 

convivo com ela, 

pesquiso, 
leio, faço

projetos, 

visito lugares, converso com 

pessoas, 
tomo notas

e adquiro familiaridade com situações seminais.

Tudo se iniciou de forma espontânea. Em 1994,

eu trabalhava em uma 

pequena 

editora universitária,

onde aportou o trabalho de um médico sobre seus

antepassados anarquistas. Li todo o material,

encontrando uma competente 

pesquisa 
sobre a vinda

para 

o Paraná de Giovanni Rossi e demais anarquistas.

O autor, Cândido de Mello Neto, tinha 

passado pelos

principais 
arquivos do mundo 

para garimpar 
um

material muito importante, embora lhe faltasse a

mínima noção estilística e estrutural. Dediquei-me 
a

este material bruto 

para 

dar-lhe um formato de livro e,

meses depois, saí vencido. Por mais 

que 

mudasse, tudo

não 

passava 
de um arquivo, 

produzido 

com intenções

de 

guardar 

uma memória familiar, e nunca chegaria a

ser um trabalho literário. E nós o 

publicamos 
assim: O

anarquismo experimental de Giovanni Rossi 
(Editora

UEPG, 1997). Durante minha intervenção como editor

desta 

pesquisa, 

conversei muito com alguns

descendentes e visitei o lugar da Colônia Cecília, uma

região hoje transformada em 

propriedade particular,

circundada 

por 

campos de soja.

Do 

primeiro 

cemitério anarquista 
- 

eles não

podiam 
enterrar seus mortos no campo santo 

por 

serem

ateus 
- 

não há sinais, é apenas uma terra sobre a 

qual

os descendentes hoje 

plantam 

soja. Para mim, este seria

o eixo do romance 
- 

a 

procura, 

nos dias atuais, do local

exato em 

que 

os 

primeiros 

anarquistas foram

enterrados. O outro fato central seria o amor livre:

experiência científica 
(Rossi 

e a Colônia 

pagaram 
tributo

ao cientificismo do século XIX) de 

partilhar 

a mulher

com o maior número de homens, 

para que 

os filhos

não fossem 

"propriedade" 

de um 

pai, 

mas fruto coletivo.

A 

proposta 

do amor livre era uma metáfora de todo o

projeto 

anarquista. Partilhar a mulher como 

quem

divide o 

pão 

e a terra.

Havia, no entanto, um fato imprevisível 

para 

a

mente cartesiana de Rossi. Ele acabou se apaixonando 

pela

mulher 

que 

serviu como experiência amorosa. No final,

quando 
a Colônia se desfez, o ex-socialista estabeleceu uma

relação burguesa com ela, voltando à Itália, depois de

passagens, 
agora como um conceituado 

professor 

de

disciplinas agrícolas, 

por 

dois estados vizinhos: Rio Grande

do Sul e Santa Catarina. Rossi, o idealista, e a Colônia

Cecília, um verdadeiro laboratório social, cifravam a

inviabilidade 
de uma sociedade construída

ideologicamente, 

pois 

haveria sempre forças individuais

se impondo, forças 

que poderiam 
ser 

justas (como 
o amor)

ou injustas 
(como 

o egoísmo). Rossi sai da experiência

desiludido com o socialismo, uma desilusão 

que 

se tornou

tão freqüente ao longo do século XX.

Eu 

queria 
contar esta história sem tomar 

partido,

apenas destacando as contradições vividas 

por 

uma

nova ordem social. Tinha o enredo, sabia como começar,

conduzir e finalizar a história. Mas faltava-me o

essencial. Em 

que 

linguagem e em 

que 

ritmo narrar?

Fiz algumas abordagens sem encontrar o tom do texto.

Um outro 

problema 

surgiu. Como narrar a vida

desses italianos sem conhecer a Itália, sem estudar as

regiões de onde vieram os integrantes do 

grupo?

Acreditava 

que 

o romance devia se 

passar 

também em

terras italianas, 

para 

compor um 

grande painel 
com esse

contingente de 

questionadores que 

chegou ao Brasil

atraído 

pela pregação 
anarquista, difundida em 

jornais

especializados, e também 

pela 

fartura do Novo Mundo.

Sem conhecer bem o 

país 

de origem, eu não 

poderia

registrar os dramas dos 

personagens 
reais, 

que 

chegavam

à Cecília e 

partiam 

logo em seguida, depois de comprovar

que 
nem socialismo 

pleno 

nem fartura havia ali.

Em 1999, resolvi, como exercício de estilo,

traduzir todos os textos de Rossi sobre o Paraná. Com a

ajuda de uma amiga, Marzia Terenzi Vicentini, vertemos

para 
o 

português quatro 

ensaios de Rossi sobre a vinda

dos italianos, os 

primeiros 
meses da Colônia, o amor

livre e uma 

projeção 

futurística do Paraná 
(A 

colônia

Cecília e outras utopias 
- 

Imprensa Oficial, 2000).

Durante a tradução, constatei 

que 

estava dando uma
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fluência 

para 

o texto de Rossi 

que 

não existia no original.

Por meio da tradução, eu nada mais fazia do 

que

procurar 
o tom do romance 

que pretendia 
escrever. Eu

me apropriei deste ritmo e o desenvolvi no romance

quando, 
alguns anos depois de 

publicada 
nossa

tradução, 

passei 

a 

produzir 
o texto.

Por motivos 

profissionais, 
só 

pude 

dar 

prioridade

ao livro em finais de 2003. Não faço 

parte 

do 

grupo 

de

romancistas 

que 

consegue alinhavar apenas algumas

centenas de 

palavras por 

mês. Só consigo escrever

quando 

me entrego totalmente ao

livro, 

quando 
sei 

que 

terei tempo

suficiente 

para 

fazer a 

primeira

versão da história, o copião. Assim,

entre novembro de 2003 e fevereiro

de 2004, trabalhei no romance,

nunca menos de 8 horas diárias,

mesmo 

quando 
estava na 

praia,

com a família. O livro começava

com um 

personagem 
no 

presente,

indo em busca do cemitério dos

renegados, e depois 

pulava para 

o

período 
histórico da Colônia.

Como em outras vezes,

tenho sempre 

que 

eliminar o

primeiro 
capítulo 

quando 
termino

de escrever. Ele serve apenas como

um 

princípio, 
mas o ritmo só me

chega depois. Findo o copião, 

passo

um ano nos trabalhos de revisão,

porque 

escrevo muito rápido, num

estado de compulsão, 

para 

obter uma velocidade de

escrita 

que 

seja sintonizada 

pelo 

leitor. Logo, a revisão

é o momento mais difícil, 

quando 
consigo um

distanciamento crítico 

para 

cortar trechos e acertar o

tom, lendo todo o livro em voz alta 

para que 

aflorem as

frases artificiais e eu 

possa 
dar ao conjunto, como 

queria

Clarice Lispector, o fluxo de minha respiração, 

que 

é a

mais natural e original forma estilística 

que 

um autor

pode 

conquistar. Nestes trabalhos de ajuste, sempre

elimino o 

primeiro 
capítulo, 

pois 

sinto 

que 

ele 

guarda

A 

proposta 

do

amor livre era

uma metáfora de

todo o 

projeto

anarquista? ,

partilhar 

a m ulher

como 

quem 

divide

uma função meramente introdutória e me repugna tudo

que 

não seja essencial em uma obra.

Durante os momentos 

que 

antecederam a escrita

do romance, tive outra dúvida. Não sou, como 

já 

disse,

um romancista histórico e não estava em meus 

planos

fazer um livro numa linguagem do século XIX, com

colonos falando como 

pessoas 

eruditas ou como

simplórios. Não 

queria 

uma linguagem de época no

romance, 

porque 
o objetivo não era fazer um relato

histórico tradicional, com uma verossimilhança

artificiosa. Eu imaginava um

romance contemporâneo sobre

fatos ocorridos um século antes. A

tradução dos textos de Rossi

mostrara ser 

possível 

escrever a

história em uma linguagem

próxima 
de mim e dos leitores. Eu

queria, 
estilisticamente, trazer os

personagens para 

os dias atuais,

num movimento inverso àquele

praticado pelas 

obras históricas.

Comecei este ensaio dizendo

que 
não havia vínculos entre a

Colônia Cecília e minha história

pessoal 
e literária. Havia um único

vínculo, 

que 

se tornou de 

grande

importância 

para 

a autenticidade

humana dos 

personagens. 

Tratava-

se de uma colônia agrícola, e eu

conhecia este mundo de forma

bastante viva. O cotidiano daqueles

imigrantes não se distanciava muito do 

que 

vivi na

infância, 

quando 

freqüentava 

pequenas propriedades que

usavam os mesmos métodos artesanais de trabalho,

muitas delas tocadas 

por 

descendentes de italianos.

Embora a Colônia Cecília tenha surgido no sul do Paraná

(mais 
precisamente 

em Palmeira) e eu tenha 

passado 
a

infância no Norte do mesmo estado, região desbravada a

partir 
de 1930, conheci as lavouras antes da mecanização.

A vida da comunidade anarquista tinha 

para 

mim uma

face familiar.
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A 

percepção 

desta 

proximidade 

e meu 

projeto 
de

uma escrita 

que 

não fosse 

pitoresca 

me levaram à

estrutura do livro, narrado em terceira 

pessoa, 
com

passagens 

em 

primeira 

e inúmeros momentos de discurso

indireto livre, 

para permitir 

o contraponto da visão dos

personagens, que 

assim 

podem 

se manifestar, dentro de

uma lógica anarquista 
(isto 

é, não-centralizadora) do

enredo. Se fosse apenas um 

ponto 

de vista do começo ao

fim, correria o risco de criar um discurso monolítico sobre

a Colônia. Se eu usasse uma multiplicidade deles,

construiria uma narrativa fragmentária demais, em 

que

talvez as 

partes 

não constituíssem

um todo, 

porque 

tanto o conto como

o romance, 

para 

mim, devem ter a

forma de uma esfera 

- 

para 

usar a

imagem 

proposta por 
Júlio 

Cortázar.

Mesclando vozes e cartas, mas

subordinando-as, estruturalmente, a

um narrador em terceira 

pessoa, 

eu

conseguia dar mais expressividade ao

relato, sem torná-lo uma algaravia.

Outra solução estrutural

importante foi o recurso das cartas.

Embora seja algo muito usado, não

trazendo maiores novidades, ele se

encaixava 

perfeitamente 

no conjunto

que 

estava sendo construído.

Como não 

pretendia 

fazer

História nem defender ideologias,

e sim levantar um romance 

que

pudesse 
dar 

prazer 

estético e também desvelar alguns

fatos sobre este episódio tão fascinante, havia a

necessidade de relatar acontecimentos históricos e

ideológicos sem 

prejudicar 

a narrativa, sem

transformar a fala dos 

personagens 

ou o relato do

narrador em defesa de um 

programa político 

ou em

resumo do enredo. Contumaz missivista, Rossi usava

as cartas 

para 

se comunicar com amigos e 

parentes 
e

também 

para 

fazer 

propaganda, 

um 

pouco 

exagerada,

dos sucessos da Colônia. Era um 

perfeito 

instrumento

de apoio à narrativa.

Contumaz

missivista, 
Rossi

usava as cartas

para 

se comunicar

com amigos e

parentes 

e também

para 

fazer

propaganda, 

um

pouco 

exagerada,

dos sucessos da

Colônia

Nas cartas, a maioria delas escritas com dados

reais, mas reorganizados, vai sendo narrada a trajetória

da Cecília, segundo a ótica 

propagandística 

de Rossi. Elas

trazem a linguagem da ideologia, são os textos 

que 

falam

dos avanços, da Colônia. Mas 

grande parte 

do livro é

composta 

por 

capítulos em 

que 

se conta o dia-a-dia da

comunidade, em 

que 

todas as contradições afloram,

despolitizando as informações divulgadas 

por 

Rossi.

Neste momento, manifesta-se a linguagem da vida, e os

personagens ganham 
espessura humana, deixando de ser

apenas cobaias de um experimento 

para 

se tornarem seres

com sonhos, frustrações, medos,

crenças e sentimentos baixos. Não há

aqui o idealismo 

puro, 

mas os limites

que 

a realidade e os viventes impõem

a 

qualquer 

idealismo. A alternância

de um capítulo e uma carta cria uma

relação desmitificadora, 

pois 

entram

em atrito a linguagem da ideologia

e a linguagem da vida. Forma-se um

vácuo entre elas, e o leitor vai

percebendo 

até 

que ponto 

o sonho

é 

praticável 

e de 

que 

forma ele se

deteriora nas relações humanas.

No final do romance, Rossi

percebe que 

somente a linguagem

da vida 

pode 

dar conta da verdade,

a outra contém o credo, mas este

credo, criação do homem 

político,

não se sustenta numa comunidade

se não for imposto, o 

que 

contraria o 

principal 

da

proposta 
anarquista: o fim de todas as formas de

centralização. A realidade é maior e mais complexa do

que 

as teorias 

que pretendem 

moldá-la.

Há um 

processo 

narrativo constituído a 

partir

desta 

progressiva 
deterioração do sonho coletivista. No

início, o romance trabalha com uma 

grande 

variedade

de 

personagens, que 

entram e saem de cena. A Cecília

começou modestamente, chegou a contar com 250

componentes, mas a maioria teve uma 

presença 

muito

transitória. Assim, no início, o 

personagem principal 

é
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a 

própria 

Colônia, entidade coletiva, 

que 

se sobrepõe a

seus integrantes. Os 

personagens 

são 

quase 

figurantes,

porqde 

o comunitário está sendo afirmado.

Significativamente, depois das desilusões, o

romance centra-se mais no drama vivido 

pelos partícipes

dos dois episódios de amor livre, havendo um

aprofundamento destes 

personagens. 

O coletivo dá lugar

ao individual e o romance entra na sua fase mais intensa,

quando 

os dramas íntimos, 

que 

sempre estiveram em

atrito com os dogmas, são 

priorizados, 

definindo melhor

os 

personagens, que ganham 

uma importância crescente,

até o final do livro, 

quando 

tudo não 

passa 

de lembrança

difusa na memória de um sobrevivente.

Dos leitores 

que 

se manifestaram sobre este livro,

apenas o ficcionista Sérgio Sant'Anna 

percebeu 

esta

intenção estrutural de modificar o modo de narrar 

para

cifrar nele o enredo, 

preparando 

o epílogo 

- 
única cena

que 

se 

passa 

na Itália, mais 

precisamente 

em Pisa. Eu a

escrevi sem conhecer a cidade.

E aí retomo um fio deixado solto no início deste

ensaio. Em determinado momento, 

percebi que 

devia

escrever 

prioritariamente 

sobre o 

período 

da Colônia

(1890-1894) 
e, 

portanto, 

sobre o Paraná, criando

personagens que 

expressassem, numa linguagem viva,

um conhecimento 

que 

eu tinha da rotina agrícola e os

conflitos com o ideário socialista e anarquista 
que 

eu

intuíra na leitura dos documentos coletados 
por

Cândido de Mello Neto e em outras fontes. Não tinha

sentido, numa obra de ficção, fazer um 

"estudo"

histórico da Colônia: eu devia dar vida a estes

personagens. 

Movido 

por 

tal convicção, criei a

personalidade 

de cada um deles, mantendo seus nomes

reais e os 

principais 

acontecimentos históricos, mas sem

deixar 

que 

a História sufocasse o sopro humano 

que

eu, como 

pequeno 

demiurgo, insuflava nessas figuras

retiradas de documentos.

Coloquei nestes 

personagens 

históricos o mundo

que 

eu trazia dentro de mim, dei-lhes minha linguagem,

meu sangue, transferi 

para 

suas falas 

palavras que

amadureceram no meu trabalho literário, enfim, criei um

deslocamento 

que 

fez com 

que 

o longe, tanto no tempo

como no espaço, 

ganhasse 

uma súbita 

proximidade. 

É

neste 

processo 

de deslocamento 

que 

se ergueu o texto

literário, livre da fidelidade à História, da 

qual 

ele dá conta

de forma indireta, mas, nem 

por 

isso, menos verdadeira.

Se Chove sobre minha infância não são minhas

memórias mas um romance 

que 

desfocava elementos

memorialísticos 

para 

fins ficcionais, Um amor anarquista

desloca fatos históricos 

para 

construir uma narrativa

contemporânea, 

que pretende 

falar de uma matéria atual,

a falência das ideologias diante das forças individuais.

Em fevereiro de 2005, 
quando 

o romance 

já

estava 

pronto, 

encontrei em um sebo o livro

Heterodoxia, de Ernesto Sabato 
(Papirus, 

1993), e li sua

reflexão sobre os 

personagens 

de ficção e a realidade:

"Quando 

Shakespeare apanha heróis da história,

transforma em contemporâneos seus. Única forma de

não erigir marionetes 

que 

só existem no 

papel. 

Afinal

de contas, o humano é eterno: o amor, a morte, o

destino. A melhor maneira de fazer falar um

personagem 

histórico como um ser vivente é fazendo-

o falar como 
[...] 

contemporâneo" 
(p.133).

Encontrava-se 

plenamente justificada, por 
um

dos maiores escritores da atualidade, e o 

que 

mais

claramente refletiu sobre a escrita, a opção de trazer

para 

os dias de hoje e 

para 

a minha linguagem, a

linguagem de um homem 

que 

vem de uma formação

muito específica, as histórias de Giovanni Rossi e seu

séquito de idealistas 

que 

se internaram em matas

brasileiras 

para 

testar na 

prática 

social as 

propostas

anarquistas e socialistas, descobrindo 
que, 

esteja onde

estiver e viva da forma 

que 

viver, o homem é sempre

comandado 

por 

forças incontroláveis.

Quando 
visito o lugar onde funcionou a Colônia

Socialista Cecília, mesmo não havendo mais nenhum

resquício material dela, sinto 
que 

tudo está acontecendo

num agora do 

qual 

eu hoje também faço 

parte. 

Não há

sensação mais reconfortante do 

que 

esta.

Miguel Sanches Neto é escritor, autor de Um

amor anarquista, sobre a colônia socialista

Cecília e outros livros.



Uma 
literatura 

que

resiste 
aos 

séculos

De Dante aTabucchi, autores italianos

deviam 
ser mais lidos no Brasil

Léo Schlafman

a Divina comédia de Dante ao Noturno indiano de Antonio Tabucchi,

passando por 

Os noivos de Manzoni, vários séculos de literatura italiana

foram em 

geral 

neglicenciados no Brasil. São 

poucos 

os autores escolhidos

por 

editores e leitores. Além das escassas traduções, faltam nas livrarias livros

importados da Itália. Em especial, como ressaltou Otto Maria Carpeaux, num ensaio

de 1947 sobre Benedetto Croce, a italiana é 

"uma 

literatura 

que 

no século XX 

já 

não

está no 

primeiro plano".

Atribui-se assim a dupla culpa 

por 

esta 

pouca

circulação dos autores italianos no Brasil tanto à falta de

impacto da língua italiana como ao desinteresse do leitor

brasileiro. A recíproca é mais verdadeira ainda. E não é

novidade. 
Já 

no século XVIII o italiano Giacomo

Casanova, em suas Memórias, diz no 

prefácio: 

"Escrevi

em francês e não em italiano 
porque 

a língua francesa é

mais divulgada do 
que 

a minha". A escolha do idioma

não 

prejudicou 

o impacto de sua história, 

que 

o leitor

brasileiro apreciou na edição em dez volumes, de 1957,

da 
José 

Olympio Editora 

- 
vasto 

painel 

da vida do século

XVIII a 

que 

o aventureiro, chegando aos sessenta anos,

dedicou os últimos treze anos de sua vida: 

"Escrevo 

da

aurora à noite, e 

posso 

assegurar-vos 
que 

escrevo mesmo

dormindo, 

pois 

sempre sonho 

que 

escrevo."

A fama de conquistador libertino não se casa com

a realidade do livro, 

pois, 

segundo um levantamento

prévio 

da editora, apenas 10% das Memórias são 

páginas

D

Bi
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de amor. O resto, os 90%, são o 

"algo 

mais" duradouro

registrado não em sua língua natal, mas no francês de

melhor divulgação. E a recíproca? Segundo Gustavo

Corção, numa de suas rabugices típicas, 

"a 

língua

portuguesa 
é o túmulo do 

pensamento 
humano", daí,

por 

conseqüência, a falta de maior comunicação entre o

idioma 

que já 

não estava no 

primeiro plano 
e o idioma

sem repercussão cultural no mundo.

Durante muito tempo a 

própria 
tradução de

livros italianos careceu de limpidez. Assim é 

que, por

exemplo, o escultor Michelangelo tinha seu nome 

grafado

como Miguel Ângelo, 

por 

influência do francês Michel

Ange. Da mesma forma o 

período 

do Renascimento era

conhecido como Renascença, também 

por 

influência do

francês Renaissance. São 

pequenos 

indícios de como a

influência do francês, atualmente substituída 

pelo 
inglês,

prevalecia 
até mesmo na versão 

para 
o 

português

brasileiro dos nomes 

próprios 

e das cidades.

Mas o 

julgamento 

de Carpeaux, na 

passagem 
da

primeira para 
a segunda metade do século XX, 

poderia 
sofrer

alguma modificação se fosse externado no final da segunda

metade. De lá 

para 

cá houve alguma modificação. Novas

gerações 
de autores modernos italianos assumiram 

o

primeiro plano 

depois da segunda Guerra Mundial, e foram

traduzidos no Brasil, como Alberto Moravia, Cesare Pavese,

Mario Soldati, ítalo Calvino, Tomasi Lampedusa, 
Cario

Sgorlon, Giuseppi Berto, ítalo Svevo, Vitaliano Brancati,

Dino Buzzati, Umberto Eco e experimentais como Cario

Emilio Gadda e Giorgio Manganelli.

Segundo Pietro Citati, a 

personalidade que

dominou a literatura dos anos 1960 
(fim 

do 

pós guerra 
e

da reconstrução, marcados 

por 

um 

grande 

impulso

econômico) foi Cario Emilio Gadda. Suas duas obras-

primas: 
O conhecimento da dore 

Quer 
Pasticciccio brutto

(confusão 
braba) de Via Merulana, influenciaram

numerosos escritores e criaram uma atmosfera 

geral

"gaddiana" 

(à qual 

se misturou também a influência de

Musil, de Nabokov e o eco longínquo do Proust mais

balzaquiano. Em síntese, ser 

"gaddiano" 

significava ao

mesmo tempo um interesse voraz 

por 

todas as cores,

gostos, 

cheiros, espessuras, volumes da realidade. Era

uma 

paixão 
filosófica 

que 

associava curiosamente a

presença 
de Platão e o 

pensamento 
matemático, o recurso

aos menores sobressaltos neuróticos usados como

estimulantes do estilo e uma tendência ao 

grotesco, 
aos

extremos, ao- espasmódico. Em suma, um 

jogo 

com a

riqueza da língua, até mesmo de todas as línguas, de

todos os dialetos, de todos os 

jargões...

Hoje, a atmosfera 

geral 

mudou. Se 

quiséssemos

indicar uma tendência se diria 

que 

a literatura italiana 

joga

com os espelhos 
- 

o mais irônico, o mais vertiginoso e

inquietante de todos os 

jogos. 

Tudo o 

que 

se chamava

"história" 

se transformou numa interminável 

galeria, 

numa

gigantesca 
biblioteca, num museu animado, 

privado 
de

tempo. Parece 

que 

tudo 

já 

foi dito, 

que 

cada idéia, cada

palavra 
e cada imagem têm o equivalente numa idéia, uma

palavra 
escondida num livro da biblioteca em 

que 

habitamos.

A ambição suprema do escritor, ainda segundo

Pietro Citati, é comentar um dos livros mortos 

que

formaram sua vida. Ele o transcreve; extrai tudo o 

que

dormitava em seu interior, ignorando também 

por que

o escreveu; e acaba 

por 

criar o 

"duplo", 

o 

"sósia" 

do

volume comentado. Ou então se diverte em 

pegar 

um

texto, copiá-lo, refazê-lo, deformá-lo, 

prolongá-lo,

parodiá-lo. 
O 

próprio 

escritor se reflete em seu modelo

até adquirir a ilusão de tê-lo feito nascer, surgindo daí

um terceiro espelho 

que 

lança uma luz enigmática 

que

não se 

parece 
com nenhum livro existente.

Não foi seguramente uma fase involutiva. É

normal 

que 

a literatura tire seu 

prazer, 

alimente-se, viva de

si 

própria: 
Virgílio obtinha os efeitos mais sublimes ao

entrelaçar entre os seus os versos de Homero. Mas é fácil

avançar uma 

profecia: quando 
a literatura mergulha nela

mesma, descobre 

que 

sua essência se encontra fora dela.

Chega-se assim a ítalo Calvino. Além de construir

uma obra essencial e singular, ele 

prestou 
à literatura

italiana dois 

grandes 
serviços. Em 

primeiro 

lugar,

contribuiu, 
de maneira decisiva, 

para 

tirá-la do

isolamento. 
A 

partir 

do enorme sucesso de Se numa noite

de inverno um viajante sua obra 

ganhou 

dimensão

internacional. 
Esta irradiação, combinada com a de O

nome da rosa, de Umberto Eco, suscitou um interesse

Ao lado: Ilustração de Gustave Doré 
para 

A Divina Comédia, de Dante.
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internacional 

por 

toda a literatura italiana contemporânea.

Seus textos 

podem 

até confundir 

pelos 

contrastes, 

pela

aparente simplicidade, 

pelos 

entusiasmos didáticos. Como

editor, na Einaudi, representou um 

papel 

essencial de

promotor 

de novos talentos italianos. É incontestavelmente

a ele 

que 

se deve a descoberta de Daniele Del Giudice 
(O

estádio de Winbledon), do singular Giorgio Manganelli

(Centúrias) 
e de Ginevra Bompiani 

(Osreinos 
do sonho).

Suas escolhas mostram-no atento à audácia formal, à

verdadeira novidade e às formas narrativas 

que põem 

o

leitor em situação de revisar seus reflexos.

A 

partir 

dos anos 1980 os 

jovens 

autores 

partilham

uma concepção lúdica do romance, o desejo de narrar 

por

narrar, a fantasia, o humor. Se se 

pensa 

na 

geração

precedente, 

em Georgio Bassani, Pier Paolo Pasolini, Elsa

Morante, Leonardo Sciascia, das lágrimas e do sangue com

que 

alimentavam sua literatura, diz-se 

que 

a nova vaga reflete

uma Itália nova, a do bem-estar, do sucesso, da felicidade.

O sucesso avassalador de O nome da rosa, de

Umberto Eco, trouxe consigo um novo interesse 

pelos

autores italianos. Mas com a nova 

geração, 

com Daniele

Del Giudice, Antonio Tabucchi, Andréa De Cario, Aldo

Busi, Vittorio Tondelli, a mutação do romance italiano

teria sido rápida demais? Esses escritores fizeram a escolha

certa ao sacrificar a identidade mediterrânea?

Daniele Del Giudice destaca a 

grande 

influência de

ítalo Calvino, numa linha antipsicológica, anti-histórica,

na 

qual podem 

ser colocados Gadda, Tommaso Landolfi,

Giorgio Saviane, mesmo se eles constituem continentes

dispersos entre os 

quais 
sempre foi impossível alinhavar

um fio. Os novos escritores 

podem 

formular novas

questões 

em relação ao seu 

próprio 
tempo. Estas 

questões

são simples e banais: o sentimento de si 

próprio 

e o

sentimento dos outros em nossa época. O escritor é alguém

que 

conta histórias 

para 

encontrar modos de ser, sabendo

que 

não existem mais relações fundamentadas e

codificadas, mas 

que 

dia após dia é 

preciso 

inventar uma

maneira de ser em sua 

própria 

relação com os outros e

com o exterior. No ofício de escritor não se 

pode permitir

tudo, nem em relação à tradição, nem em relação à avant-

garde 

- 

que 

também faz 

parte 
da tradição. A narrativa

deve doravante se inserir num fluxo de outras narrativas

gerais, 

de todas as outras formas: cinema, televisão,

jornais.

Antonio Tabucchi, cujo romance mais expressivo

é Noturno indiano, é o mais 

português 

dos autores italianos.

Portugal aliás é o seu segundo 

país, 

onde se 

passam quase

todos os seus romances. Escreveu um deles diretamente

em 

português (Réquiem), 
traduzido depois, 

por 

outra

pessoa, para 

o italiano. E Fernando Pessoa é o seu 

guru. 

O

personagem 
de Noturno indiano se abre à 

possibilidade 
de

várias existências, num desdobramento de 

personalidade.

Estamos em 

pleno 

Fernando Pessoa, cuja 

personalidade

era um campo de batalha e cuja influência sobre Tabucchi

nunca é demais frisar. O 

personagem 

de Noturno indiano

atravessa a índia, rumo a Goa, antiga 

possessão

portuguesa, 
em busca de um amigo 

que 

em tudo se

assemelha a ele, mas 

que 

escapa nos momentos de

encontro. Numa determinada altura, ambos trocam de

posição 

e o 

perseguidor 
se torna o 

perseguido. 

O 

que 

fica,

depois de vários incidentes, é a imagem no espelho, 

que 

se

multiplica 

quantas 

vezes o eu 

quiser 

se dissolver. Voltamos

a Fernando Pessoa, 

que 

se sentia múltiplo, 

"como 

um

quarto 

com inúmeros espelhos fantásticos". Escrever é uma

contínua administração de fantasmas em contínuo 

jogo

de múltiplos entre real e imaginário, 

porque 

também o

imaginário é 

parte 

da realidade.

Andréa De Cario foi 

qualificado por 

ítalo Calvino

de hiper-realista. Chantilly Express 

parodia 

a mais

demente das cidades americanas, Los Angeles. O romance

Macno é um 

pastiche 
de roteiro de filme com a linguagem

estereotipada da televisão. Todos os 

personagens 

têm algo

de soap opera 
(telenovela), 

com aspecto de tra"gédia,

baseada em Roma. Andréa De Cario trabalhou no roteiro

de Identificação de uma mulher, de Antonioni. 

"O 

italiano

dos escritores me 

parece 

muito artificial, mas toda a vida

está nos dialetos. A unificação da Itália impôs o toscano.

Hoje a língua dos italianos é a língua da televisão". 

"Sonho

com uma época, como no tempo de Mozart, em 

que 
a

música era feita ao mesmo tempo de 

generosidade, 

de

arte e de divertimento."
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Mas, em matéria de inter-relação entre o idioma

italiano e o 

português 

do Brasil, o 

grande 

exemplo é o

poeta paulista 

Alexandre Ribeiro Marcondes Machado,

que, 

nos anos 1920, tornou-se o 

precursor 

do modernismo

ao atacar 

- 
e desmoralizar 

- 

os ídolos 

parnasianos.

Publicava crônicas e 

poesias 

no dialeto ítalo-português

dos imigrantes italianos em São Paulo. Imortalizou o

pseudônimo 
Juó 

Bananére, 

"candidato 

à Gademia Baolista

de Letras", com seu livro, de 1924, La divina increnca,

conjunto de 

paródias 

de 

poesias 

brasileiras, sátiras aos

poderosos 

do tempo em São Paulo e contra o marechal

Hermes. Os meus oito anos, de Casimiro de Abreu, virou

Meus otto anno: 

"O 

chi sodades 
que 

io tegno / Daquillo

gustoso 

tempigno, / Ch'io stava o tempo intirigno /

Brincando c'oas mulecada. / Che brutta insgugliambaçó,

/ Che troça, che bringadera, /; Imbaxo das bananera, / Na

sombra dus bambuzá." A canção do exílio também não

foi 

poupada: 

"Migna 

terra tê 

parmeras, 

/ Che 

ganta 

inzima

o sabiá. / As aves che stó aqui, / Tambê tuttos sabi 

gorgeá.

// A abobora celestia tambê, / Che moltos millió di strella

/ Che non tê na Ingraterra. // Os rios lá sô maise 

grandi 
/

Dus rio di tuttas naçó; /1 os matto si 

perdi 

di vista, / Nu

meio da imensidó. // Na migna terra tê 

parmeras 
/ Dove

ganta 

a 

galligna 

dangola; / Na migna terra tê o Vap'relli, /

Chi só anda di 

gartolla."

Trata-se de uma mistura intencional e literária de

duas línguas 
para 

fins 

parodísticos, 

o macarronismo.

Nos anos 50, a editora Revista Branca 

publicou,

em edição bilíngüe, uma antologia de Contistas brasileiros

- 

Nuovi racconti brasiliani, organizada 
por 

Saldanha

Coelho. Numa nota do tradutor 
para 

o italiano,

Giovanni Passeri, ele menciona uma frase do tradutor

da mesma antologia 
para 

o inglês, Rod W. Horton,

segundo a 

qual 

"a 

suave e cadenciada língua brasileira é

um desafio 

para qualquer 

outro idioma". Posteriormente,

em 1972, uma 

professora 

italiana, Luciana Stegagno-

Picchio, 

publicou, 

dentro da vasta coleção 
(50 

volumes)

de Le letterature dei mondo, o volume La letteratura

brasiliana, 
que ganhou 

tradução brasileira em 1997, 

pela

Editora Nova Aguilar, com o título de História da

literatura brasileira, atualizada, conservando a 

pitoresca

epígrafe de Osvald de Andrade, Tupyornot tupy: thatis

the 

question, 

do Manifesto Antropofágico. E a

correspondência de 
João 

Guimarães Rosa com seu

tradutor italiano Edoardo Bizzarri é um belo exemplo de

inter-relação de duas línguas, com o autor

proporcionando 

ao tradutor os elementos mais 

precisos

e importantes 

para 

o desenvolvimento de seu trabalho.

Convém lembrar também a 

permanência 

no

Brasil do 

poeta 

Giuseppe Ungaretti 

que, 

de 1936 a 1942,

lecionou língua e literatura italiana na Universidade de

São Paulo. Algumas de suas lições no Brasil foram

publicadas 

em 1984 sob o título de Invenzione delia 

poesia

moderna 

pelas 

Edizioni Scientifiche Italiane. Foi em São

Paulo 

que, 

em 1939, 

perdeu 

o filho Antonietto, de nove

anos, em função de uma apendicite mal tratada. Em

contraposição ao seu livro A alegria, a 

perda 

do filho se

refletiu em alguns 

poemas 

de II dolore. Durante muitos

anos ele conservou a ligação sentimental com o Brasil.

Viajou da Itália ao Brasil algumas vezes, sobretudo em

1967, 

para 

receber o título de doutor honorís causa na

USP, 

quando, 

na Faculdade de Filosofia, leu suas

traduções de Mário de Andrade, a 

quem 

considerava

não só o maior 

poeta 

brasileiro, como um dos ensaístas

mais inteligentes do século. No discurso de recebimento

' 

do título de doutor honorís causa, aludiu às suas 

quatro

pátrias: 

o Egito, onde nasceu, a França, onde teve seus

primeiros 

contatos com a arte contemporânea, a Itália,

em cuja língua se expressava, e o Brasil, terra de sua

"experiência 

mais humana":

- 
E a terra 

que guarda 

o 

que 

havia de melhor em

mim.

*

Seria a senha 

para 

um hipotético retorno ao

primeiro plano?

Léo Schlafman, 
jornalista 

e ensaísta, autor de A

verdade e a mentira, traduziu 
para 

o 
português 

O

jogo 
da sorte 

(II gioco 
delia sorte) de Giulia

Alberico 

(Editora 
Record).
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subsídios 

para 

uma bibliografia

Maurício Santana Dias

e comparado à história da editoração na América hispânica ou inglesa, o

empreendimento do livro no Brasil é algo bastante novo, 

que 

não completou

ainda dois séculos. Com as raras exceções dos 

prelos jesuítas 

em atividade

no século XVIII, imprensa, tipografias e editoras, bem como universidades, só

começaram a funcionar regularmente no 

país 

após a vinda da família real 

para 

o

Rio de 
Janeiro, 

em 1808.

O 

primeiro 

best-seller da literatura brasileira,

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, teve suas

quatro primeiras 

edições tiradas em Portugal, entre 1792

e 1800. Todas as livrarias 

- 

que 

não eram muitas 
- 

e

bibliotecas 

particulares, 

de instituições religiosas e

administrativas do Brasil colônia eram constituídas de

volumes impressos 

"no 

estrangeiro", como se dizia

antigamente.

Dentro desse contexto de relativo atraso, a edição

de autores italianos no Brasil, traduzidos 

para 

a nossa

língua, não 

poderia 

deixar de ser tardia, especialmente

quando 

se 

pensa que, 

no século XIX, os 

principais 

"centros

de cultura" eram França e Inglaterra.

Na falta de uma bibliografia específica e exaustiva de

autores italianos 

- 

poetas, 

romancistas, dramaturgos,

ensaístas, filósofos, historiadores, cientistas etc. 

- 

editados

aqui, o 

que 

se 

pretende 

com este breve bosquejo é fornecer

alguns subsídios 

para 

um trabalho ainda a ser feito, 

que

demandará tempo e uma equipe numerosa de 

pesquisadores.

Para este esboço, várias obras de referência foram

consultadas, especialmente O livro no Brasil 
(Edusp, 

2005),

de Laurence Hallewell, e os sete volumes da História da
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inteligência brasileira 
(reeditados pela 

T.A. 
Queiroz 

nos

anos 1990), de Wilson Martins. Muito útil, também,

foram os catálogos da Biblioteca'Nacional ( www.bn.br)

e o Dicionário de Tradutores Literários no Brasil

(www.dicionariodetradutores.ufec.br), 

além da consulta

às 

páginas 

de várias editoras, arquivos, livrarias e sebos

disponíveis na internet ou em catálogos impressos.

Não é fácil datar com 

precisão

o momento em 

que 

a incipiente

indústria editorial brasileira começou

a 

publicar 

textos de autores italianos

em língua 
portuguesa, 

mas o editor,

livreiro e tradutor Francisco Alves

talvez tenha sido um dos 

primeiros 

a

divulgá-los no 

país, 

com sua antologia

Trechos dos autores clássicos, 
que 

trazia

alguns excertos de italianos ilustres e

foi lançada em meados dos anos 1880,

sob o 

pseudônimo 

de Guilherme do

Prado. Outro 

grande 

êxito editorial de

Francisco Alves foi o lançamento, em

1894, do clássico infanto-juvenil

Coração, de Edmondo de Amicis,

reimpresso sucessivamente.

Empreendimento de fôlego foi

a 

publicação 

dos 32 volumes da

História universal de Cesare Cantü1,

levada a cabo 

pelo 

editor Saverio

Fittipaldi, da Edameris, nos anos 
que

se seguiram à Segunda Guerra

Mundial. Na mesma época, em 1948,

o Instituto Progresso Editorial lançou

a História da literatura italiana de Attilio Momigliano,

com tradução de Luís Washington e Antonio D'Elia.

Um dos 

principais 

filósofos e historiadores italianos

do século XX, Benedetto Croce, teve uma edição brasileira

do seu Breviário de esthetica 

publicada provavelmente 

em

fins da década de 1910 
(ed. 

Athena, trad. de Miguel Ruas) e,

bem mais tarde, reeditada 
pela 

Ática 
(trad. 

de Rodolfo Ilari,

1997). Outras obras suas lançadas no Brasil foram

Materialismo histórico e concepção marxista 
(Ed. 

Ipê, 1948,

sem indicação de tradutor) e História, 
pensamento 

e ação

(Ed. 
Zahar, trad. de Darcy Damasceno, 1962).

Já 
Francesco De Sanctis, mestre de Croce e um dos

principais 

críticos e historiadores da literatura italiana,

ainda está 

por 

merecer maior atenção 
por parte 

dos

editores brasileiros. Uma das 

poucas 

obras suas lançadas

no 

país, 

senão a única, foi a coletânea de Ensaios críticos

(trad. 
de Antonio Lázaro de Almeida

Prado, Nova Alexandria, 1993).

Na área de obras de referência,

merecem especial destaque o

Dicionário de filosofia de Nicola

Abbagnano, lançado 

primeiramente

em 1970 

pela 

editora Mestre 
Jou 

e

relançado em 1998 

pela 

Martins Fontes

(em 
ambas as edições, o coordenador

da tradução foi Alfredo Bosi); e o

Dicionário de 

política 

de Norberto

Bobbio, Nicola Matteuci, Gianfranco

Pasquino, lançado 

pela 

UnB em 1986.

Aliás, Bobbio foi um dos autores

italianos mais 

publicados 

no Brasil, e

por 

diversas editoras, sendo apenas

superado, talvez, 

por 

Umberto Eco.

Importantes também foram as

traduções completas da Divina

comédia de Dante Alighieri, assinadas

por 
J.P. 

Xavier Pinheiro 
(Livraria

Jacinto, 
1919), Cristiano Martins

(Itatiaia, 
1976) e, mais recentemente, 

por

ítalo Eugênio Mauro 
(Ed. 

34, 1998).

Mas este registro estaria em 

grande 

falta

se não citasse as traduções 

parciais 

da Divina comédia feitas

por 
Machado de Assis 

(canto 
XXV do Inferno), Henriqueta

Lisboa 
(Cantos 

de Dante, Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro,

1970), Dante Milano 
(cantos 

V,XXV e XXXIII do Inferno, em

Poesia e 

prosa, 

Civilização Brasileira, 1979), Haroldo de

Campos2 
(Dante: 

6 cantos do Paraíso, ed. Fontana, s.d.),

Augusto de Campos 
(as 

20 

primeiras 

estrofes do canto I e o

canto V do Inferno, em Oan ticrítico, Companhia das Letras,

1986) e 
Jorge 

Wanderley 
(Inferno, 

Record, 2004).
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Em 1945, 
Jamil 

Almansur Haddad traduziu uma

seleta do Cancioneiro dePetrarca 
(Ed. José 

Olympio) e,

na década seguinte, algumas novelas do Decamerão, de

Giovanni Boccaccio, lançado sob o título Histórias

galantes. 

O mesmo Haddad verteu 

para 

o 

português

Poesias escolhidas 
(Ed. 

Opera Mundi, 1973), de Giosuè

Carducci.

Só recentemente obras clássicas da literatura italiana,

como a 
Jerusalém 

libertada 
(Ed. 

Topbooks, 1998, trad. de 
José

Ramos Coelho), de Torquato Tasso, A

ciência nova 
(Ed. 

Record, 1999, trad. de

Marco Lucchesi), de Giambattista Vico,

e 

parte 

do Orlando furioso 
(Ed. 

Ateliê,

2002, trad. de Pedro G. Ghirardi), de

Ludovico Ariosto, foram editadas no

Brasil.

Do 

poeta 

Giovanni Pascoli,

precursor 

da lírica moderna na Itália,

há uma tradução feita 

por 

Aloysio

de Castro editada 

pela 

Imprensa

Nacional em 1933.

Dez anos antes, em 1923, a

Editora Tisi & Cia., de Antonio Tisi,

também 

proprietário 

da Livraria

Italiana no largo de S. Bento em São

Paulo, deu início a uma das 

primeiras

séries dedicadas exclusivamente às

letras italianas: a 

"Collecção 

Italica",

dirigida 

por 

Nicolau Nazo. Entre seus

primeiros 

títulos, contavam-se a

História de Cristo 
(trad. 

de Francisco

Prati), de Giovanni Papini, O defunto

Mathias Pascal 
(trad. 

de Cândido

Motta Filho), de Luigi Pirandello, e A

virgem dos rochedos 
(trad. 

de Pedro Basile), de Gabriele

D'Annunzio. Outros italianos 

publicados pela 

Tisi, 

que

depois 

passou 

a se chamar Rede Latina Editora, foram os

futuristas Filippo Tommaso Marinetti, Ardengo Soffici e

Aldo Palazzeschi.

Mais bem sucedida e ainda em 

plena 

atividade é a

recente coleção 

"Letras 

Italianas", da editora Berlendis &

Mais bem

sucedida e ainda

em 

plena

atividade é a

recente coleção

"Letras 

Italianas,

da editora

Berlendis 8c

Vertecchia, 

que

desde o ano de

2000já 

publicou

cerca de 30 títulos,

en tre os 

quais 

dois

volumes de

novelas de

Pirandello

Vertecchia, 

que 

desde o ano de 2000 

já publicou 

cerca de 30

títulos, entre os 

quais 

dois volumes de novelas de Pirandello

(trad. 
de Bruno Berlendis), A ilha de Arturo 

(trad. 
de

Loredana Caprara), de Elsa Morante, Fontamara 
(trad.

de Doris N. Cavallari), de Ignazio Silone, O marquês de

Roccaverdina 
(trad. 

de Eugênio V. de Moraes), de Luigi

Capuana, e Cartas de uma noviça 
(trad. 

de Elisabetta

Santoro), de Guido Piovene.

Cabe ainda ressaltar a importante atividade

editorial de Henrique Bertaso e Érico

Veríssimo, entre os anos 1930 e 40, à

frente da Editora Globo, de Porto

Alegre. Na famosa 

"Coleção 

Nobel",

eles editaram, entre muitos outros

autores estrangeiros, obras de

Pirandello e Papini.

Outro 

grande 

escritor,

pioneiro 
da moderna indústria

editorial brasileira, deve ser lembrado

aqui: Monteiro Lobato. Diretor e, em

1916, 

proprietário 

da Revista do Brasil,

fundador da Monteiro Lobato & Cia.

(1920-25) 
e, depois, da Companhia

Editora Nacional 
(1925), 

Lobato foi

responsável não só 

pela publicação 

de

escritores brasileiros como Guilherme

de Almeida, Oswald de Andrade,

Menotti dei Picchia, Paulo Mendes

Campos e tantos outros, mas

também 

pela 

divulgação de muita

literatura estrangeira, sobretudo na

área de livros infanto-juvenis e

paradidáticos. 
Ele mesmo se incumbiu

da tradução ou adaptação de mais de

uma centena de títulos, entre os 

quais 

Mowgli, de Rudyard

Kipling, A ilha do tesouro, de Robert L. Stevenson, e um dos

principais 

clássicos da literatura italiana, Pinóquio, de Cario

Collodi.

Nos anos 1970, a Abril Cultural também ajudou

na divulgação de autores italianos, seja na coleção 

"Os

Pensadores", 

que 

editou obras de Galileu, Campanella,
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Giordano Bruno, Piero Sraffa, seja na série 

"Os 

Imortais

da Literatura Universal", 
que publicou 

o Decamerão de

Boccaccio, Os noivos, de Alessandra Manzoni3,0 falecido

Matias Pascal, de Pirandello, A 

pele, 

de Curzio Malaparte,

e A romana, de Alberto Moravia.

Papel fundamental exerceu, nos anos 1960-70, a

Editora Civilização Brasileira, sob a direção de Ênio Silveira.

No início da década de 70, enquanto era 

perseguida pelo

regime militar, a Civilização era responsável 
por 

cerca de

20% do mercado brasileiro de ficção e outro tanto de não-

ficção, sendo 

pioneira 

na divulgação da obra de Antonio

Gramsci, Croce 
(traduzidos por 

Carlos Nelson Coutinho)

e Curzio Malaparte 
(traduzido por 

Alexandre 0'Neill), entre

muitos outros.

Após a fase áurea da Globo nas décadas de 1930-

50 e as iniciativas da Civilização, da Zahar, da Abril Cultural

e de muitas outras, os anos 80 assistiram a uma nítida

expansão e 

profissionalização 

do mercado editorial

brasileiro. De acordo com dados do SEEC 
(Serviço 

de

Estatística de Educação e Cultura), entre as décadas de 60

e 90 a 

publicação 

anual de livros traduzidos do italiano

saltou de 39 títulos, em 1960, 
para 

136, em 19904.

No início dos anos 80, a Nova Fronteira, com a

"Coleção 

Grandes Romances", deu ao 

público 

brasileiro

obras de ítalo Svevo 
(A 

consciência deZeno, trad. de Ivo

Barroso), Dino Buzatti 
(As 

noites difíceis, trad. de Fulvia

M.L. Moretto) e o best-seller de Umberto Eco O nome da

Rosa 
(trad. 

de Aurora F. Bernardini e Homero F. de

Andrade). Outro campeão de vendas foi Oleopardo, de

Giuseppe Tommasi di Lampedusa, lançado inicialmente

pela 

Difusão Européia do Livro, em 1960 
(trad. 

Rui

Cabeçadas), e 

posteriormente 

reeditado 
por grandes 

selos

como a Record, também responsável 
pela 

edição dos

Sonetos luxuriosos de Pietro Aretino 
(trad. 

de 
José 

Paulo

Paes, 1981).

Outras editoras brasileiras 
que, 

a 

partir 

dos anos

80, 

publicaram 

sistematicamente 
escritores italianos foram:

a Rocco, com É isto um homem?, de Primo Levi 
(trad. 

de

T nigi dei Re, 1988), A bruxa e o capitão, de Leonardo Sciascia

(trad. 
de Mario Fondelli, 1989), Danúbio, de Cláudio Magris

(trad. 
Elena Grechie 

Jussara 
Ribeiro, 1992), e Afírma Pereira,

de Antonio Tabucchi 
(trad.deRobertaBarni, 

1995);aImago,

com Romeu e 
Julieta 

e outros renascen tistas italianos 
(trad.

de Lúcia Wataghin, 1996) e As duas soltekonas,deTommaso

Landolfi 
(trad. 

de Vera Horn, 1997); a Bertrand Brasil, 
que

editou em 1988 o famoso diário de Cesare Pavese, Ofício de

viver 
(trad. 

de Homero F. de Andrade), e também, entre

outras obras importantes, Os indiferentes, de Alberto

Moravia 
(trad. 

de Álvaro Lorenzini e Letizia Zini Antunes,

1988).

Já 
nos anos 90, lançamento importante foi a edição

do volume Poesia eprosa, de Giacomo Leopardi 
(trad. 

de

Vilma Barreto de Souza etal., 1996), 

pela 

Nova Aguilar.

O fato é 

que, 

naquela altura, ou seja, entre o final

da década de 1980 e o início dos anos 90, o mercado

editorial brasileiro 

já 

havia alcançado tal complexidade

que 

seria difícil até mesmo indicar, neste breve

"inventário", 

a 

grande quantidade 

de autores italianos

publicados 

no 

país.

Apenas 

para que 

se 

possa 

ter uma idéia do fenômeno,

só a editora Companhia das Letras 

publicou, 

a 

partir 

de

1990, 

quase 

toda a obra de ítalo Calvino, vários livros de

Roberto Calasso, Giulio Cario Argan, Primo Levi, Luciano

Canfora, Eugênio Montale e muitos outros, entre os 

quais

os recentíssimos Niccolò Amanniti e Daniele dei Giudice

•(ambos 
em tradução de Róberta Barni).

A 

propósito 

de Montale, é 

preciso 

ainda

mencionar as traduções 
que 

Geraldo Holanda Cavalcanti

vem 

publicando pela 

Record desde fins dos anos 90:

Salvatore 
Quasimodo, 

Giuseppe Ungaretti e, a sair neste

ano, Umberto Saba, além de uma seleta do 

próprio

Montale.

Ungaretti também foi excelentemente traduzido e

editado 

pela 

Ateliê em 2003, no volume Daquela estrela à

outra 
(trad. 

de Haroldo de Campos e Aurora F.

Bernardini).

Em 2000, a Cosac &. Naify iniciou a coleção

literária 

"Prosa 

do mundo", 
que já publicou 

o

romance Um, nenhum e cem mil 
(trad. 

de Maurício

Santana Dias, 2001), de Pirandello, e Diálogos com

Leucó 
(trad. 

de Nilson Moulin, 2001), de Pavese. A

mesma editora também editou Conversa na Sicília



REVISTA DO LIVRO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, Rio de laneiro, n°48

(trad. 
de Valêncio Xavier e Maria Helena Arrigucci,

2002), deElio Vittorini.

Entre 

grandes, 

médias e 

pequenas 

editoras, os

títulos de autores italianos se tornaram 

quase

inumeráveis: as Centúrias de Giorgio Manganelli 
(Ed.

Iluminuras, trad. de Roberta Barni, 1995); A tabela

periódica 

de Primo Levi 
(Ed. 

Relume Dumará, trad. de

Luiz Sérgio Henriques, 1994); a História deFlorença de

Niccolò Machiavelli5 
(Ed. 

Musa, trad. de Nelson

Canabarro, 1995); as Reflexões de Francesco Guicciardini

(Ed. 
Hucitec, trad. de Sérgio Mauro, 1995). A lista é

imensa e 

poderia 

ser estendida num catatau de 

páginas.

Evidentemente uma infinidade de autores, editores

e tradutores ficou de fora deste informe, cuja única

intenção foi fornecer algumas 

pistas para 

uma futura

bibliografia italianística de títulos traduzidos e 

publicados

no Brasil.

1. A História de Cantil\á havia tido uma edição reduzida, em 20 v., 
publicada pela

Empreza Literária Fluminense 
provavelmente 

em fins do século XIX, sob a

coordenação de Antonio José Ennes.

2. Haroldo de Campos também traduziu e comentou as Rime 
petrose 

no volume

Pedra e luz na 
poes/ade 

Dante, Imago, 1998.

3. Infelizmente, muitos títulos dessa coleção da Abril não eram traduções integrais

da obra original, como é o caso flagrante de Os noivos. Houve, no entanto, uma

edição brasileira completa do romance de Manzoni 
publicada por 

W.M Jackson

em 1947, com tradução de Raul de Poli lio. Mais recentemente, em 1990, a

mesma obra foi lançada 
pela 

editora Vozes, com tradução de Luiz Leal Ferreira.

4. Nos mesmos anos, traduziram-se respectivamente 210 e 1378 títulos do inglês,

120 e 280 títulos do francês, 19 e 198 títulos do espanhol. Portanto, embora o

montante de livros traduzidos do inglês constitua a 
grande 

maioria, o espanhol foi

a língua 
que 

teve maior aumento relativo de edições no 
país, 

seguida do 
próprio

inglese do italiano.

5. De Maquiavel, vale ainda lembrar as edições de 0 
príncipe (Ed. 

Atena, trad. de

Livio Xavier, 1940), os Comentários sobre a 
primeira 

década de Tito Lívio( Ed.

UnB, trad. de Sérgio Bath, 1979) eA mandrágora(Ed. Abril Cultural, trad. de

Mário da Silva, 1976; e ed. Brasiliense, trad. de Pedro G. Ghirardi, 1994).
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Piero 
Boitani 

e 
a sombra

onipresente 
de 

Ulisses

Andréa Lombardi

A 

publicação 

de A sombra de Ulisses, 
de Piero Boitani1, traz à baila dois temas

intrigantes: as relações entre cultura italiana e brasileira 

(graças 
à

colaboração entre Boitani, docente 
na Universidade de Roma, e Haroldo

de Campos, 

poeta, 

ensaísta e tradutor 
brasileiro, falecido em 2003) e a exaustiva

paciente, 

meticulosa e intrigante análise 
do mito de Ulisses através dos séculos um

tema 

que 

se 

presta 

a uma inúmeras leituras, 
desde a Antigüidade Clássica, até hoje.

O autor 

já 

esteve no Brasi, em 2003, 

para 

abrir, em

Salvador, o IX Congresso Nacional de Professores de Italiano,

organizado 

pelo 

Departamento de Letras Românicas do

Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e 

pela

Associação Brasileira de Professores de Italiano. A 

principal

característica de sua reflexão literária está na forma narrativa

com 

que 

ela se desenvolve, ainda 

que 

fruto de uma enorme

erudição e da constante comparação entre diferentes

literaturas. A análise da verdadeira 

"sombra" 

que 

é influência

da figura de Ulisses, 

personagem 

fundador da tradição

ocidental, tornou-se uma tarefa 

por 
assim dizer 

"militante"

de Piero Boitani, 

que já publicou, 
só na Itália, dois livros

sobre o tema e 

participou 
de inúmeros eventos, em 

que 

obras

relacionadas 
com o mito de Ulisses eram o tema 

principal.

Publicado originalmente na Itália em 1992, o livro foi

editado recentemente no Brasil e traz um apêndice com textos

que 
não constam da edição italiana: 

(1) 
o texto 

"A 

última

viagem de Ulisses no Brasil", capítulo dedicado ao 

poema

Finismundo, 
de Haroldo de Campos; 

(2) 
o ensaio inédito

denominado 

"Ulisses 

2001", redigido 

por 

Boitani após o
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atentado terrorista de setembro de 2001em Nova York e 
(3)

um 

pequeno, 

mas 

precioso, 

aparato de traduções de 

poemas,

traduzidos 

por 

Haroldo de Campos, 

que 

versam sobre temas

tratados no livro: versos da Odisséia 
(cantos 

II e XII), uma

parte 

do canto XXVI do Inferno 
("O 

Canto de Ulisses") e

incursões sobre o tema Ulisses 

por parte 

de 

poetas 

italianos

(Arturo 
Graf, Giovanni Pascoli, Giuseppe D'Annunzio), um

extrato dos Cantos de Ezra Pound e o Ulisses de Tennyson..

Esse trabalho realizado 

"a 

quatro 

mãos" evidencia a

afinidade, sensibilidade e o interesse recíproco da 

parte 

de

ambos. De fato, Boitani e Haroldo se ocuparam da

interpretação de textos bíblicos: Boitani com seu Ri-scrítturé,

fez incursões em diferentes trechos do Antigo e Novo

Testamento, enquanto de Haroldo de Campos é conhecida a

tradução, do hebraico, dos livros bíblicos Gênesis 
(Bereshit),

do Eclesiastes 
(QOHELET) 

e Éden: um Tríptico Bíblico1. De

outra 
parte, 

se, com sua tradução integral da Ilíada, Haroldo

de Campos demonstrou sua enorme erudição e interesse

pelo 

mundo clássico, de outra, a tradição clássica sempre foi

um 

grande 

interesse e tema de 

pesquisa 

do crítico italiano,

comparatista e 

pesquisador 

de renome internacional, docente

nas Universidades de Roma e Harvard.

Vale lembrar 

que 

Haroldo de Campos teve uma

permanente 

interação com a cultura italiana, 

que 

vai desde o

contato com o 

poeta 

Giuseppe Ungaretti 
(de quem 

traduziu

poemas), 

à relação cordial com Umberto Eco, semiólogo e

escritor, com Nanni Balestrini e Lello Voce, esses últimos

fundadores respectivamente dos 

grupos 

de vanguarda Gruppo

'63 

e Gruppo 

'93, 

passando pela publicação 

seminal Pedra e

luz na 

poesia 

deDante, 

que 

contém traduções de Dante, de

Cavalcanti, além de antológicos e originalíssimos ensaios

sobre a Divina comédia.

A sombra de Ulisses não é, 

portanto, 

uma mera

tradução de um livro italiano; esse livro é uma re-elaboração,

resultado de uma espécie de abrasileiramento, de uma

contaminação 
pela 

atmosfera de cultura 

"tropical", 

produto

de uma colaboração entre dois intelectuais 

que 

encontraram

afinidade de interesses e 

perspectiva. 

A figura de Ulisses 

presta-

se evidentemente muito bem 

para 

estrelar esse espetáculo

intercultural.

O número de autores 

que 

tratam do 

personagem 

da

Odisséia na história da literatura ocidental é muito 

grande, 

e

são citados, em 

grande 

número, 

por 

Boitani, 

que 

realiza sobre

eles reflexões bastante densas:"... 
[Ulisses] 

constitui aquilo 

que

alguns críticos contemporâneos definiram como um 

'discurso'

da civilização ocidental... a'arqueologia' da imagem européia

do homem" 
(p. 

XIV). Ou seja, se como afirma Boitani, há um

telos, uma determinada estratégia 
que pode 

ser identificada

com uma determinada cultura 
(a 

italiana, a européia?) 

- 

e

podemos 

concordar com ele, mesmo 

que 

este telos, esta

estratégia, seja fruto de uma reflexão a 

posteriori, 

ou 

que

tenha nascido de uma escolha, na hora de empreender a

leitura 

- 

a 

personagem 

de Ulisses 
(seja 

ela fruto do mythos ou

do logos, ou seja, o Ulisses como 

protagonista 

de uma lenda

ou como metáfora de uma relação) revela-se central 

para

compreensão da cultura européia.

O exame das diferentes versões do Ulisses revisitado

citações, 
reescritas, transformações, travestimentos 

- 

pode

abrir também caminho 

para 

uma reflexão, sobre as

diferenças, as influências, as escolhas hermenêuticas em cada

contexto. Boitani descobre 

- 

revela, desvenda 

- 

um Ulisses

antigo 

que 

se torna moderno, ou moderníssimo. Mesmo

que 

o mito de Ulisses remonte originariamente à Odisséia, ele

diz 

Boitani 

- 

"constitui, 

já para 

a Grécia clássica, um modelo

supremo e unificado de episteme e de 

poesia" (p. 
XVII), ou

seja, ele é mais do 

que parte 

de um texto literário, um mito

entre outros; ele 

possui 

caráter fundante, na arkhe, no 

princípio

(p. 
XVIII), ele é simultaneamente fonte do logos e do mythos.

Esta observação do autor indica o 

peso 

ainda sensível

que 

literatura e cultura têm ainda na assim chamada sociedade

globalizada, 

onde, em suas versões textuais originárias ou em

suas releituras, distorcidas ou integrais, cultas ou 

populares,

escritas ou transmitidas 

pela 

mídia 
(televisivas, 

rádio etc.), os

modelos literários 

podem 

ser considerados referências

decisivas 

para 

o comportamento. Em outras 

palavras: por

traz de figuras da cultura cinematográfica contemporânea,

como BladeRunner ou Matrix, 

podemos 

reconhecer modelos

revisitados do viajante audacioso, esperto e temerário. De

resto, o 

próprio 

Boitani 
participou 

de um 

programa 

na

televisão italiana, onde o filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma

odisséia no espaço era relacionado e interpretado através do

mito de Ulisses.



PIERO BOITANI

Sem ser brasilianista, mas 

próximo 

da cultura

brasileira 

pela 

ligação com Haroldo de Campos, Boitani

arrisca uma reflexão sobre ela: 

"Os 

brasileiros 

gostam 

de

pensar 

em si mesmos e na 

própria 

cultura como se estivessem

'às 

margens"! É significativo 
que 

esta consideração apareça

num livro 

que 

analisa a figura de Ulisses, as formas múltiplas

que 

assumiu ao longo da história da literatura e sua influência

concreta na história da humanidade, 

particularmente 
na

referente aos descobrimentos, onde cultura clássica e mundo

novo estão em margens opostas do Oceano Atlântico, uma

posição que 

tem sua importância 

para 

a análise das várias

versões do mito de Ulisses, como veremos.

Se Boitani atribui à cultura brasileira uma

suposta 

predileção pelas 

"margens", 

de nossa 

parte poderíamos

perguntar 

se as margens a 

que 

o autor se refere são apenas de

caráter cultural, ou se não teriam também um caráter

econômico ou sociológico. A cultura brasileira estaria às

margens da tradição cultural ocidental? Ou só do mundo

globalizado? 

Da economia mais desenvolvida? Poder-se-ia

afirmar 

que 

esta consciência, seja ela verdadeira ou falsa,

permite 

ao Brasil 

- 

essa construção metafórica, como são

todas as culturas ditas nacionais', 
pois produto 

da inter-

relação entre inúmeros fatores de ordem diversa 
- 

uma

absorção da tradição clássica, sem o 

peso que 

a tradição

crítica italiana, de modo 

geral 

excessivamente 

preocupada

com uma continuidade formal, 

parece 

sempre carregar. O

próprio 

Boitani responde a seu 

próprio questionamento 
de

forma bastante lisonjeira 

para 

a cultura brasileira e 

para 
com

seu 

par 

Haroldo de Campos: 

"Mas 

parece-me que, 

se uma

cultura está em condições de expressar um escritor 

que

enfrenta 
(deveria 

dizer, considerando 
que 

se trata de um

brasileiro, canibaliza) Homero, Dante e 
Joyce 

num único

poemeto, 

eis 

que 

essa se coloca no centro da tradição

ocidental".3

A 

partir 

do estudo de Boitani, delineiam-se

quatro 

diferentes figuras de Ulisses: 
(1) 

um Ulisses clássico

(aquele 
da Odisséia), 

preocupado 

com o seu retorno 
(o 

nóstos),

com seu 

percurso 

circular, sua vocação harmônica4; 
(2) 

a

poderosa 

releitura feita 

por 

Dante na Idade Média e fundadora

na tradição literária ocidental; 
(3) 

asombra de Ulisses 

presente

nos relatos dos navegadores e conquistadores da Idade

Moderna e, 
(4) 

os incontáveis ecos contemporâneos, entre

os 

quais 

destacam-se naturalmente o Ulisses de 
Joyce, 

mas

não último, o Ulisses de Finismundo 
(de 

Haroldo de

Campos).

Como apontamos acima, o modelo do Ulisses

homérico é associado, em 

princípio, 

à idéia de nóstos, ao

retorno, ao regresso a ítaca, onde está seu reino, sua mulher

Penélope, seu lar. Este modelo, 

poderoso, 

transmite a idéia

do herói 

que 

vai à 

guerra, permanece 

longo tempo longe do

lar e da família e, somente ao final, retornará5.

Já 
o Ulisses de Dante 

("o 
duplo original de Dante', na

leitura de Borges) representa uma ruptura radical no

harmônico esquema ternário do nóstos, 

pois 

contrapõe uma

estratégia linear a uma leitura fundamentalmente circular,

cuja finalidade é a redenção/salvação 

pela palavra. 

Como

afirma Boitani: 

"O 

Ulisses dantesco torna-se um 

paradigma

cultural novo, 

que 

ele 
[Dante] 

mistura e sobrepõe àquele

homérico.."(p. 33). Afinal, a cena de Ulisses, no canto XXVI

do Inferno, é introduzida 

por 

Dante 

por 

meio da metáfora

de uma chama bifurcuda, 

que 

fala. As 

palavras 

representam

metonimicamente Ulisses e o mundo todo: 

"O 

sofrimento

de Ulisses consiste aqui em ter 

que 

transformar aqueles

perdidos 

caminhos de morte em 

palavras, 

em narração; é o

parto pelo qual 

foi obrigado, 

guiando 

a 

ponta 

das chamas

aqui e lá, 

'como 

língua 

que 

falasse, a falar"' 
(p. 

18).

A força do Ulisses de Dante, desse Ulisses novo, 

que

se apresenta no canto XXVI do Inferno, advém sobretudo

de sua temerária viagem 

para 

além das 

"colunas 

de Hércules",

ou seja, 

para 

o oceano Atlântico, 

para 
além de Gibraltar,

além das míticas colunas 

que 

Hércules teria 

posto para

impedir os seres humanos de desafiarem os deuses e se

aventurarem 

para 

além do fim do mundo conhecido. Dante

descreve esse mundo desconhecido como sendo um mundo

sanza 

gente/ 

di retro al so", um mundo não 

povoado, 

"por

trás do sol".

O Ulisses de Dante é a 

primeira 

das recriações de

uma época 

pós-clássica, 

mas é logo a mais sugestiva, 

pois

condensa toda a história de Ulisses e, num único canto, o faz

envelhecer, mudar de caráter: de curioso e excessivamente

falador, ele se torna um austero estrategista, 

que 

enxerga

unicamente seu objetivo máximo, 

que 

é o de alcançar com
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seu 

pequeno 

navio a montanha 

que 

une a terra ao céu, num

movimento anacrônico, de vislumbre, 

por parte 

de um herói

clássico 
(mas pagão), 

de uma revelação cristã 

que 

lhe 

permitiria

sobreviver.

Nesta viagem, Ulisses consegue estender sua sombra,

uma influência e um alcance ainda maior. Ou seja: ele morrerá

punido pela 

ira divina 

por 

ter desafiado uma 

proibição; 

mas

ao morrer ele representa algo novo, o modelo de um Ulisses

moderno, em 

que 

o impulso do nóstosé substituído e superado

pelo 

resgate, 

pela 

tentativa 

- 

embora fracassada 

- 
de salvação,

idéia 

que 

apenas uma mente 

permeada pela 

concepção de

uma nova história 

podia 

então vislumbrar.

Haverá, depois, o mito de um Ulisses 

por 

assim dizer

"encarnado", 

ou seja, aquele 

que 

se tornou bandeira ou

inspiração 

para 

os navegadores. A esta terceira fase Boitani

dedica um capítulo 

para 

a análise das cartas do navegador

italiano Américo Vespúcio. Um texto 

que 

de fato realmente

transformou o mundo, menos 

pelo 

fato da descoberta em si,

cuja autenticidade vários autores, de R. W. Emerson a Stefan

Zweig e a Tzvetan Todorov, contestam veementemente.

No texto de Vespúcio, o novo mundo é, de certa

forma, 

"batizado" 

e esse batismo é um fato incontestável. Diz

Vespúcio: 

"Se 

bem me recordo, em algum 
[texto 

dos antigos

escritores] eu li 

que 

se considerava este mar Oceano ser um

mar sem 

gente, 

e desta opinião foi Dante nosso 

poeta, 

no cap.

XXVI do Inferno, onde finge a morte de Ulyxe...'*. Para

Vespúcio, 

portanto, 

Ulisses é modelo. Em seu texto, a literatura

prefigura 

a história e a realidade, como Boitani aponta.

Vespúcio, 

porém, 

recusa-se a admitir 

que 

o Ulisses de Dante

tenha conscientemente 

procurado 

a morte, 

quando 

decide ir

além das colunas de Hércules, ou melhor, 

que 

seu objetivo

transcendeu a morte, no espírito de uma nova visão do tempo,

da história e do mundo, 

que partiria 

de uma 

perspectiva

determinada: a salvação, o resgate de um ideal de humanidade:

efeito a 

possibilidade 

de 

partir 

de uma nova 

perspectiva, 

a

mesma 

que permeara 

o Ulisses de Dante: uma nova visão do

tempo e do espaço, onde 

possa 

haver lugar até mesmo 

para

uma terceira margem, fora do espaço e do tempo: uma

imagem, essa, apenas literária...

1. BOITANI, Piero. Ri-scritture. Bologna: II Mulino, 1997

2. Ver a bibliografia atualizada de Haroldo de Campos no site a ele dedicado: http://

www2.uol.com.br/haroldodecampos/tela_obras/obras.htm

3. BOITANI, Piero. Op. cit., 
p. 

159 0 texto a 
que 

se refere é: CAMPOS, Haroldo de.

Sobre Finismundo. A última viagem. São Paulo: Sete Letras, 1997.0 texto

contém o 
poema 

citado 
(Finismundo) 

e um comentário do autor brasileiro.

4. A 
propósito 

da idéia de harmonia como central na cultura 
grega, 

ver: AGAMBEN,

Giorgio. Idee delia Prosa. Milão, 1995.

5. É curioso observar 
que 

este modelo de três movimentos ou fases, de certa forma

"harmônicas", 

não se aplica somente ao herói 
grego 

em nossa cultura, mas se

encontra em domínios aparentemente muito distantes. Pense-se, 
por 

exemplo,

no caso da música, na forma sonata. Há nela três fases: exposição,

desenvolvimento e reprise, como no caso da Sonata no 26 em mi bemol maior

para piano 
de L. van Beethoven, com seus três movimentos: Das Lebewohl 

(o

Adeus ou a despedida); die Abwesenheit 
(a 

ausência): das Wiedersehn 
(o

reencontro) 5, onde é imprescindível 
pensar 

em nostalgia 
(um 

neologismo do

final do séc XVI, cuja finalidade era designar uma 
patologia, 

uma doença).

6. VESPUCCI, Américo. 

"Lettera 

di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente

trovate ín 
quattro 

suoi viaggi", in Nuovo mondo Gli italiani{org. Paolo Colio e

Pier Luigi Crovetto). Torino: Einaudi, 1991, 
p. 

236

"Considerai 

estirpe e nascimento:

para 

viver não sois feitos 

quais 

brutos

Mas 

por 

seguir veraz conhecimento"

(Dante, 
Inferno,canto XXVI, 118, trad. Haroldo de Campos)

Deste lado do oceano, nesta outra margem, há com
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palco 

estremece:

é Pirandello 

que 

chega ao 
Brasil

Alessandra Vannucci
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A eufórica vontade de 

poder 

da 

jovem 

nação fomentava a mar-

cha civilizatória, visando opor-se à 

percepção 

catastrófica de atraso his-

tórico e de dist.ância 

geográfica 

da ex-colônia. Assim, o 

país 

da 
primeira

República, capaz de transitar tranqüilamente entre o liberalismo da belle

époque-com seus fazendeiros iluminados, seus militares 
positivistas 

e os 

po-

etas 
parnasianos 

escondidos em todas as 

pregas 

de uma infinda burocracia 

- 
e a

ditadura 
paternalista 

de Arthur Bernardes, elaborou sua identidade moderna numa ver-

tente de conflito. No Rio Grande do Sul o 

governador 

Borges de Medeiros organizava o

toque de recolher noite sim, noite não; no Rio de 
Janeiro, 

o modelo urbanístico racionalista

do 

prefeito 

Pereira Passos forçava a tortuosa 

geografia 

carioca na suntuosa amplidão das

avenidas da Paris imperial. Enquanto isso, em São Paulo, os capitães de indústria 

já 

man-

davam nos fazendeiros, os operários se organizavam em sindicatos e os 

jovens 

intelectuais

ludibriavam os últimos 

parnasianos 
em nome do futurismo de Marinetti e dos caligramas de

Apollinaire.

O embate entre ordem e ímpeto, relacionado à vagarosa ascensão burguesa e ao simultâ-

neo, mas repentino desenvolvimento industrial, reflete-se no meio intelectual como disputa 
para

a definição 
da identidade moderna da nação. Duas opostas energias se enfrentam no campo das

idéias: de um lado a 

petição 

de 

"seriedade" 

ao serviço de um ordenado 
progresso; 

de outro, o

impulso dionisíaco 
proclamando 

seu desejo de ruptura. Na vertente modernista 
perfilam-se,

Brasil da virada do século XIX 

para 

o XX 

pretendia

definir-se, embasado nos feitos de sua história

recente 

(Independência, 

fim da escravatura,

proclamação 

da República), como uma nação

prodigiosamente 

nova. Mas a América Latina ainda se

encontrava às margens do simbólico 

"centro" 

do

mundo imperialista: a velha Europa, mãe da história

e do sentido.

% 
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assim, duas opostas torcidas: de um lado os 

"integra-

dos" 
(assumindo 

a tecnologia e os meios do capital como

face vitoriosa do século); do outro lado os apocalípticos

(satirizando 
o ilusório desenvolvimento social) ou, em

versão noturna e carioca, 

"boêmios". 

É óbvio 

que 

o em-

bate acaba confluindo numa 

polêmica 

bairrista entre as

duas cidades 
(São 

Paulo e Rio de 
Janeiro), 

tão divergen-

tes 

por 

história e natureza: o 

que 

faz com 

que, 

também,

difere o impacto numa e noutra ci-

dade de idéias em viagem e dos via-

jantes que 

as levam, como é o caso

do futurismo de Marinetti e do

"pirandellismo" 

de Pirandello.

Na 

primeira 
década do sé-

culo os intelectuais 

paulistas, 

visan-

do desqualificar o Rio de 
Janeiro

como moderna capital da Repúbli-

ca 
(por 

ser, ainda, uma Corte dos

trópicos) e 

proclamar 

a 

primazia 

de

São Paulo 
(metrópole 

cosmopolita

"como 

Roma antiga", segundo

Oswald de Andrade), apropriam-

se do imaginário futurista italiano.

São Paulo, cidade sem 

passado, 

fre-

neticamente voltada ao futuro, se-

ria o coração da nação 

"americana"

fundada 

por 

um 

punhado 

de 

pio-

neiros num regime de mutirão en-

tre etnias brancas imigradas; en-

quanto 

o resto do Brasil 
(encabe-

çado pelo 

Rio de 
Janeiro) 

estaria se

atrasando num ruralismo aristo-

crático e inconsciente. Uma vez 

pro-

vada a ineficiência da raça dos

"Jecas", 

seriam estas as etnias-protótipo do 

"tipo 

brasi-

leiro vencedor" 
(conforme 

Menotti dei Picchia, oriun-

do com muito orgulho) ou seja, capazes de elaborar o

projeto 

moderno da nação. Movida a vontade de futu-

ro, a utopia eugenética e hegemônica 

paulista 

- 

de me-

trópole 

que 

se 

pretende 

surgida do zero e capaz de 

gerar

uma nova raça 

"de 

indivíduos 

práticos, 

de 

gênio 

claro e

ApósaPrimeira

Guerra Mundialo

esforço das elites

para 

divulgar

uma imagem

respeitável de

nação se

concretiza na

Exposição

Internacional de

1922, visando

projetar 

o Rio de

Janeiro 

como Paris

dos trópicos e

portão 

da

América Latina.

positivo"1 

- 
elege, entre as idéias vanguardistas a dis-

posição, 

a mitologia da máquina, da velocidade, da

energia vital e vencedora. Minimizam o deboche es-

candaloso 

que 

também compunha o figurino futuris-

ta como havia despontado, em 1909 e bem antes da

Primeira Guerra Mundial, em reação a um secular

academismo e ameaçando outra 

guerra: 

a voltada a

destruir os museus e massacrar a 

gramática.

Do outro lado, as revistas

cariocas 
(onde 

reuniam-se os

humoristas, apocalípticos ou boê-

mios) manifestam contra o

vanguardismo xenófilo 

paulista 
e

retratam em suas charges a

brasilidade do 

povo, 

excluído da

roda dos instruídos mas reunido

em outras e mais dionisíacas rodas:

nos botequins, nos terreiros de

samba e de candomblé.2 Lima

Barreto diagnostica a alienação da

classe dominante como um

"transatlantismo 

de salão": des-

lumbrada 

pelas 

capitais européias,

admirada 

pela 

moderna latinidade

da vizinha Buenos Aires, vive à es-

pera 

"do 

navio 

que 

a venha buscar

da ilha à 

que 

um naufrágio a ati-

rou". 

"A 

grande 

cidade do Prata tem

um milhão de habitantes, a capital

argentina tem longas ruas retas, a

capital argentina não tem 

pretos!

Portanto, meus senhores, o Ri6 de

Janeiro, 
cortado de montanhas,

deve ter longas ruas retas; o Rio de

Janeiro 
deve ter um milhão; o Rio de 

Janeiro, 
capital de

um 

país que 

recebeu durante 

quase 

três séculos milhões

de 

pretos, 

não deve ter 

pretos".3

Após a Primeira Guerra Mundial, o esforço das

elites 

para 

divulgar uma imagem respeitável de nação se

concretiza na Exposição Internacional de 1922, visando

projetar 

o Rio de 
Janeiro 

como Paris dos trópicos e
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portão 

da América Latina. Mas nada, nem mesmo a ins-

tituição das celebrações republicanas, 
parece 

digno de

escapar da sátira dos boêmios, 
que 

deixam os 

pavilhões

da Exposição às moscas e não vêem a hora de correr

atrás do Rei Momo no mangue.4 No imaginário tragicô-

mico 

que 

vêm se formulando, o 

país 

não tem 

jeito 

de se

tornar a nação do futuro, a menos 
que 

opere uma rup-

tura radical: 

já que 

— 

apontam os chargistas, 

- 

até o dia

7 de setembro, escolhido 
para 

comemorar a Proclama-

ção 

da Independência, é na verdade uma data imperial. A

provocação 

humorista, tachada de excêntrica 

pela 

elite

intelectual 
que 

se 

julga 

"decente", 

acaba estremando a dis-

puta pela 

liderança do movimento 
moderno como um

duelo entre as duas cidades. Um dos episódios mais sin-

tomáticos foi a distância 
que, 

na década de 20, os moder-

nistas 

paulistas 

tiveram 
que 

tomar do deboche literário e

político (confluindo 
em subversão institucionalizada 

pelo

regime fascista) 
que, 

lado ao lado ao vitalismo, compu-

nha a 

performance 

dos futuristas italianos. O caso ficou

vistoso no repúdio do 

próprio 

Marinetti em visita, em

maio de 1926. A versão estabelecida, a 

partir 

do sucessi-

vo relato de Mário de Andrade, 
julga 

a viagem como um

malogro; do outro lado, entretanto, o 

próprio 

Marinetti

legou relatos triunfais comprovados 
pela presença, 

em

sua biblioteca, da bibliografia completa dos 

protagonis-

tas da Semana de Arte de 22, em 

grande parte 
autografa-

da com entusiasmo 
pelos 

autores, evidentemente 

para 

a

ocasião de sua visita a São Paulo.

A recepção ao desembarque, no 

porto 
do Rio de

Janeiro, 
foi das reservadas 

aos 

grandes 

escritores. No

poema 

Velocità brasiliane Marinetti relaciona uma notá-

vel lista de 

presenças: 

"Os 

gritos 

de Viva o futurismo!

sobem do 

píer, 

onde o carro 
grua 

elefantescamente 

plan-

tado com as largas 
patas 

sobre o trilho emoldura sob

sua rígida tromba levantada o 

grupo 

dos futuristas bra-

sileiros: em meio aos 

poetas 

Carvalho, Olanda, Almeida,

Moras, Bandeira, Pongetti, Silveira, Grieco, aparece Gra-

ça 

Aranha".5 O empresário teatral Niccolò Viggiani, agente

de turnê das companhias líricas, havia armado uma éfi-

ciente máquina de successo 
para garantir 

casa cheia às

palestras 

de Marinetti. A cobertura dos 

jornais 

é tão eu-

fórica 

que 

chega a 

perder 

conteúdo, como ironicamente

aponta o enviado especial da 

paulistana 

Gazeta: 

"O 

futu-

rismo é brasileiro, como o aereoplano, a mulata, a feijo-

ada, o bolo de fubá a 

pamonha, 

a 

pipoca, 

a 

passoca, 

a

cachaça e o tutu de feijão. Assim como o futurismo é a

liberdade de imaginação, o carnaval é a liberdade dos

costumes e do 

pensamento. 

Fomos nós os inventores do

carnaval; logo o futurismo é brasileiro, brasileiríssimo

da 

gema; 

e 

para 

mais, carioca, carioquíssimo!"6 Entre as

armas da boa divulgação, além da onipresença do 

poeta

futurista no 

público passeio 

e nos salões mais em vista 

-

quando 

o 

poeta 

aplicava toda sua retórica em exaltar a

beleza do Rio de 
Janeiro 

como cidade-em-movimento,

futurista 

por 

excelência 

- 
houve também um livro 

(Fu-

turismo. Manifestos de Marinetti e seus companheiros)

introduzido 

por 

Graça Aranha. Suas 

palavras 

deixam

claro o intuito de aproveitar da fama do visitante 

para

ganhar ponto 

na disputa local 

para 

o 

primato 

moderno:

"Se 

o modernismo foi somente uma renovação estética

para 

desta resultar alguns 
poemas, 

algumas músicas, al-

gumas 

obras, foi muito restrito e de curto fôlego. Se o

modernismo brasileiro é uma verdadeira força, 
que 

vá

para 

adiante. Renove toda a mentalidade brasileira. Es-

tenda a sua ação aos costumes, ao direito, à cooperação

'das 

classes, à filosofia, à 

política. 

Pensamento novo, ati-

vidade nova".7 Ou seja, aquele 

que 

Mário de Andrade

desde 1922 mencionava de 

"passadista 

em trajes moder-

nos", agora revidava, minimizando o impacto da Sema-

na de Arte a evento 

"restrito 

e de curto fôlego". Ele, 

que

Mário sem meios termos 
poucos 

meses antes havia acu-

sado de"tiranete e chefe 

político 

da comarca",8 aprovei-

tava da visita de Marinetti 

para 

augurar ao modernismo

brasileiro 

que 

adquirisse o modelo de 

politização 

do fu-

turismo italiano, cada vez mais identificado com o regi-

me fascista. Estamos em 1926, com o trem da história

brasileira avançando, de 

golpe 

em 

golpe 

e de revolução

em revolução 
(como 

a revolta de 1924 em São Paulo,

reprimida 

pelo 

benévolo ditador Bernandes com um

bombardeio de 29 dias e 29 noites, 

que 

deixou a cidade

entregue ao caos) até a entrada triunfal de Getúlio Vargas

no Rio de 
Janeiro.
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Foi cortante a reação dos 

paulistas. 

Gil Subtil ca-

çoou 

de 

passar 

a chamar o futurismo de 

"brasileirismo",

pois 

"fofcriado 

para 

o Brasil e tem de ser adotado, custe

o 

que 

custar" e revidou: 

"se 

o Sr. Graça Aranha e os ho-

mens de sua 

guarda 

não tiverem elementos 

para 

a defini-

tiva radicação do futurismo no Rio, São Paulo mostrará

que 

o 

problema 

da arte nova e de modificação de corren-

te literária não é 

para 

o bico de todos".9 É bem verdade

que, 

talvez 

por 

opção de marketing, Marinetti trazia na

bagagem um discurso repetitivo e

desatualizado com a nova corrente

do futurismo italiano 

que 

vinha sen-

do desenvolvida entre Roma e Tu-

rim, 

por 

Papini, Soffici e o círculo da

revista Lacerba. Mas, de fato, nem

os modernistas 

paulistas 

estavam a

par 

da nova corrente 

pictórico-

construtivista 
(Baila, 

Prampolini) e

teatral 
(Folgore, 

Settimelli) do futu-

rismo, tanto não reconheceram a

possível 

contribuição do 

"palhaço

moderno" Ettore Petrolini 
(reconhe-

cido na Itália como artista esponta-

neamente futurista 

por 

excelência)

quando 

ele 

passou por 

São Paulo em

turnê, logo na véspera da Semana de

22. 

"Saiba 

que 

aqui no Brasil tu és

popularíssmo 

- 
escreve o ator ao

poeta, 

em3.12.1921-a imprensa se

ocupa de ti com freqüência e simpa-

tia" 
(in 

Castro Rocha, cit.).

Outros indícios sugerem 

que 

o desentendimento

de 1926 entre os modernistas 

paulistas 

e o 

papa 

do futu-

rismo manifestava, mais do 

que 

um enjôo estético, sua

repugnância ao alistamento 
público 

do 

poeta 

na turma

fascista. O 
que 

reagiu mais lucidamente ao modelo futu-

rista de 

politização, promovendo 

então uma 

profunda

revisão do ideário modernista, foi Mário de Andrade:

ele, 

que 

o cúmplice Oswald e Andrade havia elogiado de

"meu 

poeta 

futurista" 

para 

ocasião 
(em 

1922) do lança-

mento de Paulicéia desvairada; ele 

que junto 

com Blaise

Em 1927, o

trabalho do

teatrólogo não foi

bem compreendido

pela 

crítica

provinciana que

se fazia 

por 

aqui.

Ele se defendeu

dos ataques:

"Não 

sou filósofo

nem maluco,

sou apenas um

artista'7

Cendrars, 
Jean 

Cocteau e 
Jorge 

Luis Borges, havia sido

admitido 
por 

Marinetti em uma honrosa lista de discí-

pulos 
(no 

manifesto O futurismo mundial, de 1924). Pa-

radoxo só aparente. Pois em 1926 Oswald 

já 

tinha seu

Manifesto da 

poesia pau-brasil publicado 

até em Paris

(em 
1925, 

pela 

editora de Cendrars), como resposta tro-

picai 

ao manifesto de Marinetti. E 1926 foi o ano em 

que

Mário descompôs intencionalmente a 

paisagem 

brasilei-

ra 
(flora, 

fauna, raças, lendas e 

personagens) 

visando

apreender o Brasil como entidade

fragmentada e multiracial, sem 

pai 

e

filho da mãe, 

que 

é o 

"herói 

de nossa

gente" 

Macunaíma: um ameríndio

da mata, indolente mas esperto, in-

dividualista e dúbio, 

pelo 

autor re-

conhecido 

"como 

eu brasileiro".10 O

inicial deslumbre futurista de

Macunaíma com a cidade 

"onde

eram cláxons campainhas apitos

buzinas e tudo era máquina" é frus-

trado ao 

perceber que 

"a 

máquina

não era deusa não, nem 

possuía 

os

distintivos femininos de 

que 

o herói

gostava 

tanto". Sua falida 

jornada

para 

São Paulo, atrás da 

pedra

Muiraquitã, amuleto de brasilidade

roubada 

pelo 

vilão Venceslau Pietro

Pietra 
(um 

mascate colecionador de

pedras, 

mascarado de 

"peruano" 

mas

grande 

consumidor de espaguete e

vinho 

"quíanti") 

e o inútil milagre

do esbranquecimento na água 

guardada 

na marca'do 

pé

do 

gigante 
(que 

serve só 

pra 

ele e não 

para 

os irmãos)

parecem 

narrar o irônico desencanto de Mário de

Andrade com o 

projeto 

da metrópole futurista e da"raça

do 

gênio 

claro e 

positivo" que 

Macunaíma chama de 

"fi-

lhos da mandioca". A idéia 
(frustrada) 

de se fingir de

pintor 

e 

ganhar 

uma bolsa do Governo 
pra 

ir até a Euro-

pa, pra 

reaver a 

pedra que 

o vilão levou numa viagem,

provoca 

ao herói uma baita raiva 

por 

causa da Injustiça

dos Homens até 

que 

"muito 

satisfeito" Macunaíma sen-



O PALCO ESTREMECE

tencia: 

"Sou 

americano e meu lugar é na América. A civi-

lização européia na certa esculhamba a inteireza do nos-

so caráter" 
(cap. 

XII).

Não surpreende 

que, poucos 

meses antes, convi-

dado 

pelo 

empresário Viggiani 

para 

ir ao Rio recepcionar

Marinetti, Mário de Andrade tenha-se negado, mesmo

que 

tivesse as despesas da viagem 

pagas 

e 

que 

os 

jornais

já 

dessem 

por 

certa a sua 

presença. 

Nem foi assistir à

conferência 

que 

Marinetti deu em São Paulo. Alegou dis-

cordar dos 

"meios 

de 

propaganda" que 

o 

poeta 

estaria

usando 

- 

Marinetti era considerado um mestre em ma-

nipular a literatura como mídia de comunicação de mas-

sa. Não foi o único a se 

queixar 

da atitude 

proto-

vanguadista do 

poeta (querendo provocar 

escândalo a

qualquer 

custo). Nada lhe foi 

perdoado, 

nem mesmo a

cansaço da chegada 

- 

fustigado 
pela 

Gazeta como 

"atitu-

de nada futurista": 

"Vai 

descansar 
primeiramente, 

a fim

de 

que possa 

dizer coisas originais. 
Que 

lhes 

parece 
de

um mestre assim?".11 O italiano acertou a conta no fa-

moso 

"salão 

modernista" de Olívia Penteado onde, con-

forme registrou em seu Diário, cruzou armas 

poéticas

com Mário de Andrade e fez com 

que 

o adversário fizesse

a 

parte 

de decadente diante da barulhenta novidade de

seus versos: 

"Declamo 

Bombardamento. De Andrade, um

tipo alto rude com aspecto de bom negro branco, decla-

ma suspirosamente e leitosamente um de seus noturnos"

(in 
Castro Rocha, cit.).

Contudo, coube ao Mário de Andrade a vitória

final 

quando, 

em 1930, etiquetou 
para 

sempre a fase fu-

turista do modernismo 
paulista 

como 

"o 

maior de todos

os mal-entendidos 

que prejudicaram 

a evolução e a acei-

tação normal do movimento moderno no Brasil".12 
Um

equívoco, comenta maliciosamente, 
que 

só 

poderia 
se

dar em São Paulo, cidade muito disponível a 

qualquer

novo barulho vindo da Itália. A malícia deixa intuir a

desafinação, ou até mesmo desconfiança dos modernis-

tas 

paulistas 

diante de 
qualquer 

auto-nomeado repre-

sentante da vanguarda européia 
que 

se apresentasse 
aos

trópicos vinte anos mais velho, com cara de fruto tardio

da 

"propaganda 

insidiosa da latinidade decrépita": 

"Con-

tra o Ocidente sempre. A nossa missão é restituir o Brasil

aos brasileiros. Mas de braços abertos 

para 

o europeu

enjoado da farsa européia".13

Da 

polêmica 
visita de Marinetti em 1926, mesmo

um italiófilo como Antonio de Alcântara Machado apro-

veitou 

para provocar 
os teatrólogos da 

"terra 

roxa":

importar 

"fórmulas 

modernas", escreveu um mês mais

tarde, serviria somente 

para 

"adaptá-las 

ao nosso solo e

ao admirável idioma ítalo-pau-brasil" inventado 

pela 

São

Paulo multiracial, operária e construtiva. 

"Abrasileiremos

o teatro brasileiro. Melhor: apaulistanizemo-lo. Fixemos

no 

palco 
o instante radioso da febre e do esforço 

que

vivemos".14 Afinal, 

pra que 

agüentar a 

prosopopéia 

do

"Seu 

Marinetti" 

que 

vinha 

profetizar 

o futuro das artes

na 

província 
onde as companhias italianas de ópera ain-

da teimavam em apresentar seu 

pior 

repertório, em 

pro-

duções de antes-da-guerra? 

"Achei 

o Autor dos Seis 

per-

sonagensl".15

É neste clima fervoroso 

que, 

em agosto e setem-

bro de 1927, intervalo na temporada invernal na Itália,

Luigi Pirandello visitou 

pela primeira 

e única vez o Brasil

com sua Compagnia Theatro d'Arte, na etapa final da

turnê latino-americana iniciada em 15 de 

junho. 

Há dois

anos, desde os 

primeiros 

triunfes nas capitais européias,

Pirandello era 

"capocomico", 

isto é diretor artístico e

ensaiador de sua companhia,16 

papel que 

desempenhou

só até 1928 
(quando 

o 

grupo 

dispersou) e 

que 

o obriga-

va a vencer seus hábitos sedentários e acompanhar fisi-

camente as suas 

peças. 

A oportunidade ou somente es-

perança 
de obter o 

patrocínio 

do 

governo para 

instituir

um Teatro de Estado, fez com 

que 

em 1925 Pirandello

aderisse ao 

partido 

fascista.

Em 1925, 

para 

estréia dos Seis 

personagens 

em

Nova York, o dramaturgo-diretor remodelou a 

peça para

uma montagem influenciada 

por 

Max Reinhardt; a turnê

continua na Europa 
(Paris, 

Londres, Berlim) e depois

segue 

para 

Argentina, Uruguai e Brasil. Pirandello assis-

tia aos ensaios e compartilhava com os atores o 

peso 

das

viagens, o 

pânico 

das estréias, as desavenças com os agen-

tes e os equívocos com os técnicos de turnê. Conjuntura

toda 

que 

muito tomava-lhe do tempo 

que poderia 

dedi-

car à escrita; mesmo assim, segundo a lenda, foi em
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Montevidéu, onde a Companhia chegou em 10.8.1927 
-

com atraso de um dia, devido às imponentes 

greves

promovidas pelos 

sindicatos de Buenos Aires em 

pro-

testo 

pela 

condenação em Nova York dos anarquistas

italianos Sacco e Vanzetti 

- 

que 

o mestre esboçou as

primeiras 

cenas dos Gigantes da montanha. A viagem

tinha a vantagem de transpor as restrições territoriais e

culturais da 

península, 

deixando 

pra 

trás suas 

provinci-

anas 

polêmicas, 

tanto 

que 

de Buenos Ayres Pirandello

desabafa com o filho Stefano: 

"A 

política 

entra em tudo.

Pra fora! Pra longe! Longe!" e 

"Eu 

não 

quero 

nunca mais

botar os 

pés 

na Itália".

No dia 25 de agosto, chegando ao Brasil,

Pirandello viajou de trem no trecho Rio-São Paulo,

pois 

o transatlântico Giulio Cesare vindo de Buenos

Aires não fez escala em Santos. Em 6 de setembro

voltou ao Rio 

pra 

ficar mais 9 dias. O repertório de

quatorze peças 

apresentado 

pela 

companhia, número

terrificante 

para qualquer 

temporada de turnê atual,

compreendia 

quase 

a obra completa 
(àquela 

altura)

do dramaturgo. Eram tempos em 

que 

as companhias

italianas, enfrentando 

quase 

todo ano a concorrência

dos colegas franceses, espanhóis e 

portugueses 

nas

capitais latino-americanas,17 se comprometiam a lan-

çar 

uma novidade 

por 

dia; e os 

pontos 

enlouqueciam

na caixa. Foram a cena Sei 
personaggi, 

Vamica delle

mogli, Due in una, II 

giuoco 

delle 

parti, 

Cosi é 
(se 

vi

pare), 

11 berretto a sonagli, Vestire 

gli 

ignudi, La vita

che ti diedi, Ma non é una cosa seria, II 

piacere

dell'onestà, Come 

prima 

meglio di 

prima, 

Enrico IV, La

morsa, Diana ela Tuda. Tudo, obviamente, no idioma

original.
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Pirandello era bem conhecido 

pela platéia 

brasi-

leira, 

por 

ter sido repertório 
quase 

todo ano das compa-

nhias italianas em turnê. Seipersonaggiin cerca d'autore

em 1923 
(pela 

Cia. Vera Vergani); I/gioco delle 

parti 
em

1924 
(pela 

Cia. Mimí Aguglia, em italiano e castelhano 

já

que 

a atriz havia radicado na Argentina); em 1925 Cosíé

se vi 

pare 

e Come 

prima, 

meglio di 

prima (pela 
Cia. Maria

Melato) e ainda Seipersonaggi e Ciascuno a suo modo

(pela 
Cia. Niccodemi); novamente Ilgioco delle 

parti 

em

1926 
(por 

Italia Almirante). Cosi é 
(se 

vi 

pare), 

traduzida

para 

o 

português (Pois 
é isso), havia sido um dos cartaz

mais bem sucedidos 
(montada 

em 1924 e apresentada

quase que 

ininterruptamente com enorme sucesso nas

cidades e no interior) do cultuado ator 
Jaime 

Costa, 

que

de fato se orgulhava de ser 

"o 

único intérprete do teatro

de Pirandello no Brasil".18 Se orgulhava tanto, 

que 
no

Rio Pirandello lhe usou uma irônica cortesia e tirou a

peça 

do cartaz do Theatro d'Arte: não 

queria 
concorrer

com o colega 

"capocomico" 

(Jaime 
Costa era ator-titu-

lar, ou seja, como ele, diretor da companhia). Numa tro-

ca de 

gentilezas, 

este reprisou a montagem 

para 
homena-

gear 

o autor com uma apresentação de 

gala. 
No mesmo

mês,o Teatro de Brinquedo, 
que 

se dizia a única vanguar-

da teatral da cena carioca, montou A volúpia da honra.

Em São Paulo, o 

"grande 

êxito"19 da temporada

foi 

principalmente 

o de suscitar um tempestuoso 
debate

sobre o legado de novidade da dramaturgia de Pirandello.

Se trataria de um mestre moderno ou de mais um debo-

che da decadência européia? 
Quatro 

resenhas 
são

publicadas para 

apresentação dos Seis 

personagens, 
car-

ro-chefe da temporada, esbanjando elogios: 

"de 

há três

anos 

para 

cá Pirandello não é mais um desconhecido 
ao

nosso 

grande público. 

Para alguns, 

que 

lêem 

jornais 
e

revistas estrangeiras e de 

quando 

em 

quando 
tomam

uma cadeira no Municipal, com o desejo de ouvir theatro

em francês ou em italiano, Pirandello é alguma coisa a

mais do 

que 

em 

geral 

se 

pensa 

do consagrado escritor. É

uma figura hoje mundialmente venerada, um espírito

criador, um filósofo".20 Entrevistas, crônicas e comentá-

rios de um 

público 

em ebulição revelam o 

pleno 
aprovei-

tamento da 

presença 

física do autor na disputa intelectu-

al 

para 

definição da identidade moderna. Segundo narra

o 

próprio 

Pirandello, a 

primeira 
acolhida cheira a bata-

lha: 

"Transcorrida 

quase que 

uma hora de representa-

ção, 

resolvi me arriscar a sair do teatro, supondo 

que

tudo 

já 

estaria terminado. Me enganava. Todo mundo

estava lá me esperando, não sei dizer se 

para 

me bater ou

para 
me aplaudir. Pensei 

que 

talvez era 

para 

bater, 

por-

que 
um 

policial 
achou melhor 

que 

eu entrasse num au-

tomóvel. 
Quando 

o carro saiu, ouvi 

gritar: 

o maluco se

foi! o maluco se foi!"

Entre maluco e filósofo 

pode 

não haver 

grande

diferença, 

pois 

ambos envolvem suas idéias em um halo

de mistério. Mas Pirandello, sofista dotado de um 

pro-

verbial understatement, minimiza: 

"Meu 

teatro é

claríssimo. Perfeitamente acessível. Pede somente uma

certa atenção, 

que 

o 

público 
muitas vezes lhe nega. Por

exemplo, é 

preciso 
não chegar com a representação no

meio. Eu não sou nem 

quero 

ser um filósofo. Nem sou

maluco. Fico satisfeito com ser um artista".21 Como bom

artista, curte o 

prazer 

de se 

jogar 

fisicamente na 

palavra,

preferindo 
o debate à contemplação. Na conferência dada

em 3 de setembro, Pirandello declarou mais uma vez sua

vontade de ser um autor 

"popular" 

e desejou 

que 

alguém

levantasse a voz 

para 

argui-lo 

"e 

lhe 

proporcionasse 
en-

• 
sejo de explicar a verdadeira significação de seu theatro".22

Os 

paradigmas que 
dividem em opostas torcidas os in-

telectuais modernos têm em Pirandello um 

provocador

astucioso 

que, 

diversamente de Marinetti, esquiva-se da

prosopopéia 

vanguardista e das 

posturas proféticas.

"Dividem-se 

em dois campos os 

que 

o comentam. Uns

que 

teimam em não ver no seu theatro nenhum traço de

superioridade e outros 

que 

nelle vêem tudo e mais algu-

ma coisa. Dali afirmarem, uns, 

que 

é simples aplicador

aos 

processos 
cênicos de uma dialética engenhosa, mas

de 

pouco 

efeito theatral e, outros, 

que 

é um 

genial 

inova-

dor, um 

philosopho, 

um orientador, um formidável cri-

ador de symbolos. E 

porque 

não chegam nunca a um

acordo, Pirandello afirma não ser nem uma, nem outra

coisa. Nem um dialético relapso, nem um sábio

philosopho. 
É apenas um autor do seu tempo. A nossa

hora não comporta mais a capa e espada nem a valsa
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lenta, mas dá lugar ao 

jazz; porisso que 

aplaude os Seis

personagens. 

O seu theatro reflete a inquietação coletiva

da época., Está coherente com o seu tempo e não deseja

mais. Tanto 

que, 

interrogado da 

platéia 

sobre o theatro

do futuro, escusou-se de responder a serio, 

porque 

não

fez ainda, nem deseja fazer, reflexões sobre o 

que pode

chegar a ser a arte de Talma daqui a 50 anos".23

Não se deixou enredar em 

polêmicas políticas

bairristas ou internacionais. Interrogado 

pelos 

oriun-

dos sobre seu engajamento, como eminente artista, na

propaganda 

de regime, declarou 

que 

"no 

exterior não há

fascistas nem anti-fascistas: somos todos italianos".

(Quando 
voltou 

para 

Roma, foi convocado 

pelo 

Secre-

tário do Partido. Em sua mesa amontoava-se uma vo-

lumosa 

pilha 

de recortes de 

jornais 

documentando a

postura patriótica 

bem 

pouco 

animada de Pirandello

em viagem. O 

grande 

escritor reagiu de forma inespera-

da: tirou o título de adesão do bolso, o rasgou e lançou

na mesa do atônito funcionário, enfim saiu indignado;

tiveram 

que 

correr atrás dele, 

pedindo 

desculpas).

Na capital federal, entretanto, a coisa se deu de

forma bem diferente 

que 

em São Paulo, apesar das apos-

tas dos cronistas: 

"Pirandello 

certo terá da culta 

platéia

carioca as mesmas inequívocas 

provas que 

nos centros

adeantados da Europa e da América lhe foram dispen-

sadas. É ainda de outro dia a repercussão de sua 

passa-

gem por 

Buenos Ayres e Montevideu; e sua estadia em

São Paulo foi igualmente cercada 

por 

um sucesso de

bilheteria e um êxito artístico realmente raros".24 Não

faltou uma discreta recepção na chegada; bem mais dis-

creta 

que 

a de um ano antes 

para 

Marinetti. Afinal

Pirandello ia desembarcar, ao invés 

que 

no romântico

cais do 

porto, 

na 

prosaica 

Central do Brasil. A recém-

fundada Sociedade Brasileira de Autores Teatrais se deu

o trabalho de organizar um comitê oficial do 

qual parti-

ciparam Paulo Magalhães, Gastão Tojeiro e Miguel San-

tos. O mais curioso é 

que, 

no registro da votação ocor-

rida na reunião mensal da SBAT, houve voto contrário à

organização do comitê, 

precisamente 

de Aarão Reis, Ar-

mando Gonzaga e 
João 

Gonzaga 
(o 

tesoureiro). A má

vontade dos sócios desvenda uma controvérsia econô-

mica. 
Já 

que 

os autores italianos eram levados à cena na

língua original, eles não representavam 

para 

a SBAT al-

gum 

tipo de 

proveito, pois 

os direitos haviam de ser

inteiramente repassados ao autor. Ocorreu contudo 

que,

durante sua visita, Pirandello se deu conta 

que jamais

havia recebido um tostão relativo à montagem de Pois é

isso 

por 
Jaime 

Costa, nos anos de 1924-1927; e se 

quei-

xou com a SBAT O dito tesoureiro reagiu com uma

indignada 

prestação 

de contas, 

que 

não satisfez o au-

tor25 mas alimentou seu humor num hilário encontro

com o colega carioca, como veremos.

A estréia de 

gala 

dos Seis 

personagens 

daria-se bem

no dia de comemoração da Independência, 7 de setem-

bro. Pirandello foi convidado especial da Academia Brasi-

leira de Letras, 

para 

a ocasião da sessão solene. Ele, 

que

era visceralmente avesso às mascaradas corporativas, teve

que 

agüentar a 

pomposa 

saudação à sua 

pessoa 
decla-

mada na velha eloqüência 

portuguesa pela 

estentórea voz

de Cláudio de Souza. Em seguida coube a ele, anti-

d'annunziano 

por 

definição, 

presidir 

as celebrações fune-

bres do D'Annunzio local, aquele Coelho Neto 

que 

se di-

zia 

"o 

último helleno" e cujo nome deve ter lhe sugerido

uma 

piada 

um tanto indelicada 
(já que 

em italiano soa

coglionetto, isto é babaca). O falecido erudito, sério e

honradíssimo, havia sido 

por 

longos anos diretor do

Theatro Municipal, onde Pirandello apresentava sua tem-

porada. 

Enquanto isso, nos botecos e nas bancas de 

jor-

nais, os intelectuais se vangloriavam de suas idéias, as re-

vistas femininas elogiavam a elegância do 

guarda-roupa

da 

primeira 

atriz e os caricaturistas multiplicavam a bar-

ba 

pontuda 
do teatrólogo. 

Quase 
ninguém dos moder-

nistas foi conferir a obra do maior mestre moderno no

Municipal. Meia casa vazia e nenhuma conferência. Este é

o 

quadro 

desolador da recepção na capital federal: 

"a 

ver-

dadeira significação do theatro" tão cara ao dramaturgo

- 

que 

seja idéia de filósofo ou de maluco 

- 

reduzida a

gadget, 

só serve 

pra 

vender revista. 

"Desconfio 

que 

aque-

les 

que 

me vaiaram 

por 

louco, em 1921 em Roma, anda-

ram espalhando más notícias a meu respeito 

por 

aqui. Só

assim 

posso 

explicar a 

pouca 

afluência aos espetáculos",

confessa ao admirador Paulo Magalhães.
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Apesar da desavença financeira com a SBAT e, tal-

vez, curioso de entender o 

porquê 

do sucesso do concor-

rente, não faltou à estréia de 

gala.de 
Jaime 

Costa no Teatro

Trianon. Ator de marcante 
personalidade, Jaime 

Costa

emprestava a Lamberto Laudisi sua corporatura maciça e

sua expressão colérica, com bigode de 

português 

e fundas

olheiras. Pirandello tem, assim, ocasião de assistir à redu-

ção 

de seus argumentos mais engenhosos à matéria 

pri-

ma 

para 

uma encenação 

"popular" 

- 

de fato, uma 

"expli-

cação" do seu theatro, só 

que 

de uma forma diferente da

que 

desejara. Reage com bom humor, aproveitando da

oportunidade 

para provar 

sua teoria da necessária infide-

lidade de 

qualquer 

interpretação da obra de arte. 

"Quan-

do lemos ou interpretamos uma obra 

- 

refletia em 1908 
-

acontece uma 

passagem 

de um espírito 

para 

outro e as

modificações são inevitáveis. Não 

pode 

haver fidelidade,

nem na repetição 

palavra por palavra: qualquer 
texto tra-

mitado é necessariamente traído. Pode contudo ocorrer

(aliás, 
é o 

que 

mais ocorre) 
que 

nós, enquanto lemos,

repensamos melhor aquilo 

que 

o autor 

já pensou, 

e reali-

zamos aquilo 

que 

o autor não conseguiu realizar".26 En-

tão, Pirandello sentia-se autor e 

"capocomico" 

em 

própria

companhia; mas no Trianon, no Rio de 
Janeiro, 

somente

espectador. 

"O 

mestre 

gostou 

mesmo. Louvou o bigode

do Sr. 
Jaime, 

a sobrecasaca estilo 1830 do 

professor, 
o

vestidinho de dois 

palmos 

da menina Ismenia, a caracteri-

zação magnífica. Perguntei se ele havia entendido e ele ata-

lhou: 

"Eu 

não entendi nada, não senhor! De vez em 

quan-

do o Sr. 
Jaime 

olhava 

para 

mim com ar súplice, como 

para

me consultar e eu acenava com a cabeça, aprovando". 

"Mas

se o senhor não entendia, como é 

que 

aprovava?" 

"Por 

isso

mesmo".27

O 

pior 

é 

que 
Jaime, 

um divo 

que 

normalmente

seguia os hábitos divísticos, ou seja, não ensaiava com a

companhia, recheava o texto de variantes 
pessoais 

e corta-

va sem 

piedade 

os 

papéis 

dos outros, ficando com as me-

lhores falas, 

para 

a ocasião havia sido tomado de compre-

ensível 

pudor. 

"A 

encenação é a mais rigorosa 

possível 
e

mereceu de 
Jaime 

a maior atenção",28 constata um crítico,

anunciando 

que 

o milagre devia-se à 

"direção", 

para

remontagem, do conceituado ator Attila de Moraes, 

pai

da Dulcina. Excepcionalmente o ator, ensaiado, não de-

pendia 

do 

ponto. 

E 

quem 
fizera o trabalho de reconduzir

o texto a uma forma compatível com o original 

- 

mesmo

que 

necessariamente infiel 
- 

foi o tradutor, 

poeta 

e dra-

maturgo Paulo Gonçalves. Misteriosamente, Gonçalves

aparece no cartaz 

protegido por pseudônimo 

feminino;

não deve teve sido 

por 

se envergonhar do trabalho, 

já que

todo seu 

percurso 
de dramaturgo 

(desde 
As m iilheres não

querem 

almas) é marcado de forma inconfundível 

pela

influência do mestre italiano. 

"Um 

belo dia, Gonçalves leu

Pirandello. Foi um deslumbramento. Reformou sua vi-

são de teatro, 

ganhou 

alma nova, encheu-se de idéias ino-

vadoras, reentrou em seu tempo e em sua idade".29 É ain-

da Alcântara Machado 

que, 

apontando o valor do 

"espíri-

to do tempo" como maior legado de Pirandello à

dramaturgia brasileiro da época, releva a eficácia da adap-

tação de sua 

"fórmula 

moderna" 

para 

"afirmação 

de um

teatro vigoroso, a serviço de um ideal magnilicamente ino-

vador". Trata-se de uma mistura entre 

"fantasia 

e realida-

de, visível e impalpável, o 

que 

os olhos enxergam e o 

que

só a imaginação 

pode 

ver 
- 

e essa mistura é o 

que 

mais

caracteriza o teatro de hoje" 
(ibidem).

Entretanto, na disputa modernista, valem mais

as aparências do 

que 

a substância estética e ética, no 

"es-

pírito 
do tempo". É 

justamente 

o autor 

que 

mais 

padecia

e ironizava a incongruência das aparências 
- 

convenções

e máscaras sociais 

que 

a vida 

"vestida" 

impõe à verdade

essencialmente subjetiva da 

"vida 

nua" 

- 

que 

funciona

como tornassol da fictícia revolução 

"apocalíptica" 

(mo-

dernista sem dúvida, mas muito longe de moderna). A

alardeada 

genialidade 

ou loucura do mestre antecede sua

presença que, 

diplomática e irônica, desatende sistemati-

camente às expectativas de ruptura. Pirandello tinha 

pa-

vor às vanguardas 

programáticas, 
bem como ao

"pirandellismo" 

dos seus seguidores. Um deles é o cario-

ca 
(boêmio) 

Fonseca do Ideal 

proibido, peça que 

segun-

do Alcântara Machado 

"nada 

revela de moderno", 

pois

sua única experimentação é de formato 
(dois 

atos mais

um, como em Pirandello). 

"O 

que 

sobretudo, constata o

crítico, assombra e delicia o indígena na obra de

Pirandello 
é a maneira de apresentar os 

personagens, 
de



REVISTA DO LIVRO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, Rio de 
Janeiro, 

n«48

dividir as 

peças, 

de começar e terminar os atos. Mas 

pouca

gente 

entre nós compreende 
que 

no autor do Pois é isso o

que 

há de admirável é o dinamismo tragicômico, 
produ-

to e síntese do movimento 
que 

vivemos. Não se 

percebe

que 

a exterioridade reflete a essência. E 

que, 

se aquela é

pictoresca 

e surpreendente, é 

porque 

esta o é, 

porque

procura 

resumir o estado de espírito atual, feito de incer-

tezas, de contrastes, hesitações, arranques e descaídas".30

A suspeita é de um equívoco formalista. 
Jogada

nas 

páginas 

das revistas, a disputa entre modernistas

torna-se uma corrida 
para 

captar no ar as idéias mais

surpreendentes e fazer delas a cara da nação e do tempo;

uma cara 

possivelmente 

vendável, 

portanto 

sem sombra

de conteúdo crítico. O calor da briga tende a confundir o

que 

é moderno com o 

que 

está na moda, espírito con-

temporâneo com aparência de novidade. Sintomática a

forçosa apreciação de um crítico do Cosi é 
(se 

vi 

pare), 

na

versão apresentada 

pela 

Cia. Theatro d'Arte em São Pau-

lo: 

"Seus 

actos 

guardam 

sempre a mesma deliciosa curi-

osidade e surprehendem, ainda 

que 

muitas vezes vistos.

Seus mysteriosos diálogos, bem como suas extranhas

personagens, 

refletem a emoção do imprevisto, 

porque

o espectador 
padece 

até o desfecho, 
quando 

o 

portento

criador de Pirandello conclui, encantadoramente, com a

irretorquível demonstração, viva, 

palpitante, 

synthetica,

da verdade de cada um".31 Consegue ser mais explícito o

crítico da versão apresentada 
pela 

Cia. 
Jaime 

Costa: 

"Pois

éisso é uma barafunda em três atos 

que, quando 

acaba,

deixa o espectador no mesmo estado de ignorância da

primeira 

cena".32 Embrulhado no 

pacote 

modernete, o

espírito inquieto do tempo 

que 

Pirandello capta com

humor 

grotesco, 

racionalismo radical e cruel fragmen-

tação da subjetividade 

-evidente 
em 

personagens 

como

o falecido Mattia Pascal 
(que 

saiu em 1926 

pela 

Ed. Tisi,

São Paulo) 

- 
acaba limitado a mais uma fórmula da

mais extravagante e decrépita vanguarda. Em falta de

artifícios estilísticos sempre novos, decepciona-se a fé de

quem 

delegou-lhe 

papel 

de 

"orientador 

da renovação

theatral". 

"De 

processos 

novos de fazer theatro 

- 

recla-

ma um crítico, sem 

perceber 

o absurdo da asserção 

-

nada tem L'amica delle mogli 
que, 

se não fosse a extrema

atualidade do assunto explorado, 
poderia 

figurar entre

as obras do 

passadismo puro".33

A antropofagia natural das idéias viajantes, assim

como acabou rejeitando o futurismo em 1930, fará o 

que

o 

público 

não 

poderia 

ter feito com Pirandello em 

pessoa,

durante sua viagem ao Brasil: o mastiga, digere e devolve

como alimento orgânico no debate teatral 
que 

o mestre,

em sua 

passagem, 

solicitou e merecia. Mas o teatro, se

sabe, chega atrasado em todas as revoluções culturais.

Mesmo 

que 

anunciada em 1927 com fartos indícios de

eficácia, a apropriação de Pirandello 
pelo 

debate

modernizador brasileiro terá 

que 

aguardar mais duas dé-

cadas até chegar a 

provocar 

uma 

qualquer 

renovação da

cena. Se tratará, contudo, de nada menos 
que 

a dita Reno-

vação 

paulista, que 

na década de 1950 elegerá Pirandello a

principal 

referência do teatro moderno brasileiro e a má-

ximo trunfo das bilheterias 

- 
o 

que 

também o mestre

esperava em 1927, e merecia.34 Assim, uma história

começada nos moldes mais 

provincianos 

deverá, mais

tarde, vivenciar a 

pujança 

só 

pressentida por 

Pirandello

"capocomico" 

naquela sua viagem de setembro de 1927.
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francesas, cinco 
portuguesas, 

cinco italianas, 
quatro 

espanholas, uma inglesa e

uma alemã. Não informa os dados relativos à opera e opereta.

18.Folha da manhã, São Paulo, 8.9.1927.

19 .Folha da manhã, São Paulo, 26.8.1927.

20.Folha da manhã, São Paulo, 25.8.1927.

21..Estado de S.Paulo, 26.8.1927.

22.Folha da manhã, São Paulo. 4.9.1927. Naquela noite seria apresentado o último

título, Diana ela Tuda, com 
patrocínio 

do Istitutodi Alta Cultura Italo-Brasilianoe

a ingresso 

"popular".

23. Folha da manhã, São Paulo, 6.9.1927.

24. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 6.7.1927.

25.Revista da SBAT, set/1927.0 episódio teve conseqüências 
graves: 

em 
janeiro 

de

1928 a SIAE 
(Societá 

Italiana di Autori e Editori) exautorou a SBAT da

arrecadação relativa à representação de seus autores na América Latina,

nomeando 
para 

isso um agente 
particular 

em São Paulo.

26."lllustratori,attori,traduttori",/VüOi«/1nto/og/a,ago/1908.

27 .Correio da manhã, Rio de Janeiro, 11.9.1927.

28. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 6.9.1927.

29.Jornaldo Comércio, São Paulo, 30.1.1925. In MACHADO, Antonio de Alcântara.

Obras, vol. III.

30.In DE LARA, C. De Pirandello a Pioiim. Aicantara Machado e o teatro no

modernismo. Rio de Janeiro, 1987, 
p.80.

31 .Folha da manhã, São Paulo, 3.9.1927.

32.Correio da manhã, Rio de Janeiro. 11.9.1927.

33.Folha da manhã, São Paulo, 27.8.1927.

34.Carro-chefe do repertório 

"culturalista" 

do Teatro Brasileiro de Comédia,

Pirandello 
garantiu 

estrondosos sucessos de bilheteria na dobradinha com o

diretor, siciliano como ele, Adolfo Celi: Seis 
personagens 

a 
procura 

de um autor

em 1951 e Assim é 
(se 

lhe 
parece) 

em 1953. Ofereceu território experimental a

Ziembinski 
(O 

homem da flor na boca, em 1953) e a D'Aversa 
(Vestir 

os nus em

1958). A Cia. Maddalena Nicol é a 
primeira 

a montar 0 homem, a besta e a

virtude 
(Teatro 

Royal, 1950, 
pela 

direção de Sérgio Brito) enquanto a Cia. Sérgio

Cardoso-Nydia Licia é a 
que 

mais se aprofunda no repertório 
pirandelliano

(Homem 
da flor na boca em 1954, dirigido e 

protagonizado por 
Sérgio Cardoso;

Henrique IV, em 1956, dirigido 
por 

Ruggero Jacobbi; Esta noite se improvisa em

1961, dirigido 
por 

DVWersa). Pirandello seduziu até o Teatro de Arena 
(que

monta duas vezes Volúpia da honra, antes dirigido 
por 

Carla Civelli em 1954

para 
as Segundas-Feiras e depois adaptado 

para pista 
central da Rua Teodor

Bayma; em 1955 a companhia monta também Não se sabe como, dirigido 
por

José Renato). Ver JACOBBI, R. 

"II 

teatro di Pirandello in Brasile", Atti dei

Congresso Internazionale di Studi Pirandelliani, Roma, 1967 e VANNUCCI, A. 

"A

quinta 
coluna. A 

geração 
dos diretores italianos na 

'renovação' 

do teatro

brasileiro". Tese de Doutorado, PUC-Rio 
(em 

vias de 
publicação pela 

editora

Perspectiva, São Paulo)
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4o romancista Autran Dourado

aízes do Brasil1 
(1936), 

de Sérgio Buarque de

Holanda, e Ellaberinto dela soledad1 
(1950), 

de

Octavio Paz, marcam nas respectivas culturas

nacionais o fim do saber literário como

fundamento 

primordial 

das 

grandes 

interpretações da

América Latina. O longo intervalo entre a 

publicação 
da

primeira 

edição de um livro e do outro, 14 anos, se explica

principalmente por 

um motivo de ordem biográfica e

menos 

por 

uma razão de fundo. Sérgio nasceu em 1902 e

Paz em 1914.

Sérgio fez 

parte 

do núcleo inicial do movimento

modernista, co-diretor 

que 

foi, com Prudente de Morais,

Observo en 
passant que 

os dois achados 
que 

Giacometti e eu fizemos

juntos [um 
elmo e uma colher de 

pau 
semelhante ao sapatinho de

Cinderela] não correspondem a um desejo 
qualquer 

de um de nós dois,

mas antes ao desejo de um de nós, ao 
qual 

o outro, 
por 

razões de

caráter 
particular, 

se encontra associado. 
[...] 

Aventuro-me a dizer 
que

dois indivíduos 
que 

andam um ao lado do outro constituem uma

única máquina engatilhada de influência. 
[...] 

A simpatia 
que

existe entre dois seres, entre muitos seres 
parece que

ajuda a encontrar soluções 
que, 

de maneira isolada, eles

procurariam 

em vão.

André Breton, L' amour fou.

0
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neto, da revista Estética3 
(1924-1925), 

sucessora de Klaxon

(1922). 
Teve, 

portanto, 

a formação cultural incentivada e

circunscrita 

por 

aquele movimento de vanguarda e

paradoxalmente 
nacionalista, cujo forte é a arte literária.

Conforme nos informa Pedro Dantas 
(pseudônimo 

de

Prudente de Morais, neto), o modelo confessado de

Estética era a revista literária inglesa The Criterion,

fundada 

por 

T. S. Eliot em 1922. No 

primeiro 

número de

Estética, Sérgio assina o ensaio 

"O 

homem essencial",

onde afirma 

que 

"o 

artista não limita o 

pensador". 
E

exemplifica: 

"Essa 

unidade básica, essa compenetração

do homem 

que pensa 

com o homem 

que 

sente foi em

grande parte 
o segredo de 

gênios 

como Pascal e como

Goethe". Eis os dois modelos declarados do 

jovem, 

a 

que

se deve acrescentar um terceiro, o 

poeta 

e ensaísta Charles

Péguy 
(1873-1914), 

autor da expressão 

"homem

essencial", tomada emprestada 

por 

Sérgio da análise 

que

o francês fez do historiador e romancista 
Jules 

Michelet

(1798-1874).

Aos 17 anos e ao lado de Rafael López Maio,

Salvador Toscano e Arnulfo Martínez Lavalle, Octavio

Paz funda a revista literária Barandal 
(1931). 

Paz, 

que

então assinava Paz Lozano, 

publica 

três 

poemas 

na revista

e o ensaio 

"Ética 

do artista". Neste se lê: 

"Torna-se

indispensável 

pensar que 

fazemos 
parte 

dum continente,,

cuja história será feita 

por 

nós". Sobre a ascendência dos

fundadores da revista, informa Luis Mario Schneider em

prefácio 
à antologia México en la obra de Octavio Paz

(1979): 

"Três 

deles são de família de escritores, de

ambiente onde a literatura era cotidiana. Dois deles, filhos

de 

poetas 

importantes na sua época"4. Por coincidência,

ou não, Sérgio e Paz foram acadêmicos de Direito,

formação universitária eleita 

pelos que 

tinham 

pendor

pelo 

literário antes da criação das Faculdades de Letras e

das Escolas de Comunicação.

Tanto o intervalo biográfico 
quanto 

o na

publicação 

dos livros acabam 

por 

nos alertar sobre uma

mudança de 

grandes proporções 

na 

geopolítica 
da

América Latina, região 
que 

as duas interpretações

pretendem 

compreender não só em sua extensão 

pré-

colonial e não-ocidental, como também na extensão

colonial e 

pós-colonial, 
evidentemente ocidentalizada. A

atitude nacionalista estreita, estado de espírito forte no

início de ambas as carreiras artísticas, não é o norte das

duas interpretações, 
apesar dos títulos dos dois livros

indicarem o oposto. De maneira otimista e hiperbólica,

confessa Octavio Paz na frase final do livro: 

"Pela 

primeira

vez na nossa história, somos contemporâneos de todos

os homens".

A neutralização da força nacionalista latino-

americana 

pela 

sua inscrição no Ocidente e no 

planeta 
se

dá 
- 

no intervalo 

que 
se abre entre as duas 

publicações 

-

pelo 

acontecimento 
da Segunda Guerra Mundial. Sobre

a importância 
do evento histórico, leiam-se as 

palavras

finais do 

penúltimo 
capítulo do ensaio de Octavio Paz:

"Depois 

da Segunda Guerra Mundial, demo-nos conta

de 

que 

a criação de nós mesmos, 

que 

a realidade mexicana

nos exige, não é diferente da 

que 
uma realidade

semelhante reclama dos outros. Vivemos 
- 

como o resto

do 

planeta 

- 

uma conjuntura decisiva e mortal, órfãos

de 

passado 
e com um futuro 

por 

inventar. A História

universal é agora tarefa comum. E nosso labirinto, o de

todos os homens".

Se Raízes do Brasil antecede a Segunda Guerra

Mundial e 

por 
isso a desconhece5, Octavio Paz entra 

por

ela adentro atrayés do levante militar na Espanha em

1936. A vitória dos aliados em 1945 retirou a América

Latina do 

protetorado 
econômico e cultural europeu,

para 
levá-la a 

percorrer 
o caminho dependente sob a tutela

poderosa 
do vizinho do Norte. Até então, a doutrina

Monroe 

(1845) 
apresentava-se mais como retórica

preventiva 
contra 

possíveis 

intervenções da Espanha e de

Portugal 
nas ex-colôniãs, do 

que 

como alicerce 

para 

os

novos e 

profundos 
constrangimentos neocolonizadores,

que 
se darão de maneira manifesta a 

partir 

de 1940.

Através da 

política 

da boa-vizinhança do 

presidente

Roosevelt, 
os Estados Unidos da América se expandem e

exportam 
influência, vigilância, controle e 

poder. 

Observa

Paz: 

"E 

algo de mais decisivo: apesar da legislação

nacionalista, 
cada dia o capital norte-americano é mais

poderoso 
e determinante nos centros vitais da nossa

economia".
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Nesse sentido, faz-se necessário chamar a atenção

para 

o fato de 

que 

Sérgio tenha nascido no distante cone

sul das Américas, em São Paulo. No 

período pós-

escravidão e republicano, a cidade e o estado 

provincianos

foram modernizados 

pelo peso 

da compacta imigração

européia. Graças aos contatos substantivos da

agricultura e, 

posteriormente, 
da indústria com o capital

europeu, São Paulo 

passou 

a liderar a economia brasileira

desde o início do século XX. No artigo 

"Um 

verão em

Berlim", recolhido na coletânea Recortes 
(1993), 

confessa

Antonio Cândido6 

que 

Sérgio e ele, em fins da década de

1920, tiveram aventuras 

germânicas 
divertidas e

instrutivas.

Atente-se 

para 

o fato de 

que 

Octavio Paz tenha

vindo à luz em 

país 

limítrofe dos Estados Unidos da

América, tendo o seu 

pai 

amargado, entre 1916 e 1918,

exílio em San Antonio, Texas, cidade fronteiriça 

que 

- 

ao

lado de Los Angeles 
- 

desde sempre foi um dos berços

doutrinários do movimento social e cultural dos Mexican

Americans. Ao contrário de Sérgio, cujas 

primeiras

experiências de viagem ao estrangeiro se limitaram à

Europa, Paz teve, desde 1943, definitiva experiência norte-

americana. Uma bolsa de estudos oferecida 

pela

Fundação Guggenheim o levou a freqüentar 

por 

dois

anos a Universidade de Berkeley, na Califórnia. 
(Entre

1946 e 1951 

passará 

uma longa temporada em Paris,

época em 

que 

a admiração 

pelos poetas 

surrealistas se

transforma em sólida amizade.) Como se os dados acima

não fossem suficientes, reitera-os na abertura de El

laberinto dela soledad: 

"E 

devo confessar 

que 

muitas das

reflexões 

que 

fazem 

parte 
deste ensaio nasceram fora do

México, durante os dois anos de 

permanência 
nos

Estados Unidos".

Acrescente-se, finalmente, 

que 

no caso de Paz há

certa crença na 

possibilidade 
ufanista e, 

paradoxalmente,

universal de desenvolvimento econômico dos 

países

atrasados 
(ao 

usar o adjetivo sempre o coloca entre aspas,

o 

que 

consciente ou inconscientemente sinaliza no texto

o otimismo a curto 

prazo 
do 

pensador). 
Tocou a ele

escrever o ensaio em meados do século 

passado, 

ou seja,

durante o 

período 

de 25 a 30 anos 

que 

sucede a Segunda

Guerra Mundial e antecede as 

primeiras grandes 
crises

mundiais 

geradas pelo petróleo 

no Oriente Médio e 

pela

miséria nos 

países 

subdesenvolvidos. Em A era dos

extremos, o historiador Eric Hobsbawn reconhece 

que,

durante aquele 

período 

de relaxamento das tensões, o

planeta passou por 

importantes transformações sociais

e extraordinário crescimento econômico. Hobsbawn

observa 

que 

esses 

poucos 
anos 

"provavelmente 

mudaram

a sociedade humana de maneira mais 

profunda que

qualquer 
outro 

período 
de brevidade comparável".

Se 

pularmos para 

o capítulo final de El laberinto

de la soledad, intitulado 

"Nossos 

dias", lá veremos 

que 
o

elogio das conquistas feitas 

pela 

Revolução mexicana se

alia à crença categórica no 

peso 

do Estado nacional como

agente do desenvolvimento econômico: 

"A 

Revolução

mexicana fez do novo Estado o 

principal 

agente da

transformação social". Elogio e crença se aliam, 

por 

sua

vez, à admiração recente 

pelas 

recém-fundadas

organizações internacionais, como a ONU, a Unesco e a

OEA. Os três elementos interligados serão de ajuda no

combate à injustiça econômica e social no México e no

planeta. 

Sobre aquelas organizações internacionais,

pondera 
Paz: 

"Como 

se sabe, as Nações Unidas e seus

organismos especializados foram fundados com o fim,

entre outros, de estimular a evolução econômica e social

dos 

países 

'subdesenvolvidos'7. 

Princípios análogos

postula 

a Carta da Organização dos Estados

Americanos".

Não se deve estranhar 

que 

ambos os livros

comecem 

por 

um conceito clássico da teoria literária,

que 

é o de representação, a ser imediatamente temperado

pelo 

de desterritorialização 

(historicamente, 
da Europa

e, mais recentemente, dos Estados Unidos). Bem

temperado, o verbo representar 

passa 

a ter um sentido

que 

é 

próprio 
da teoria 

gramatical, 
o de reduplicar. Sérgio

afirma no 

parágrafo 
de abertura de Raízes do Brasil:

"Trazendo 

de 

países 

distantes 
[da 

Europa] nossas formas

de convívio, nossas instituições, nossas idéias, e

timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas

vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns

desterrados em nossa terra".
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A reduplicação das metrópoles colonial e

neocolonial, ou seja, a reiteração do mesmo na América

Latina exige da reflexão dos dóis escritores um antigo e

um novo enfrentamento 

pós-colonial 

- 

o estabelecimento

do 

que possa 

ser a originalidade nacional do Brasil e do

México no interior da indispensável singularidade latino-

americana. Exige a resolução do 

paradoxo 

de a América

Latina ter de ser o outro do mesmo 

para que 

haja a

possibilidade 

teórica 
(ou 

imaginária) da afirmação de

cada estado-nação dentro da latino-americanidade. Tanto

para 

um 

pensador quanto para 

o outro a originalidade

da(s) nova(s) comunidade(s) não é dado 

que 

se

depreende de análise do Estado ou da coletividade, seja

ela de fundo histórico, sociológico, econômico ou

psicanalítico.

A originalidade comunitária está fincada

contraditoriamente no individualismo moderno, na

"cultura 

da 

personalidade", para 

usar a expressão de

Sérgio, ou na 

"afirmación 

de la 

personalidad", para 

nos

valer de Paz. 
(Há 

que 

alertar o leitor 

para 

não confundir

a 

"afirmación 

de la 

personalidad" 

com o 

"culto 

a la

personalidad". 

Como se verá, o autor mexicano se serve

desta última expressão 

para 

designar o líder 

populista,

ditador ou demagogo.) Cultura e afirmação da

personalidade 

determinam o fundamento 

poético 
e 

¦

romanesco das interpretações em 

pauta. 

Segundo o

brasileiro, a cultura da 

personalidade 

nos foi transmitida

como herança da Espanha e de Portugal, os dois

territórios-ponte8 de aquém-Pireneus. Ainda segundo ele,

pode-se 

dizer 

que 

espanhóis e 

portugueses 

devem muito

da sua originalidade nacional 

"pela 

importância

particular que 

atribuem ao valor 

próprio 

da 

pessoa

humana, à autonomia de cada um dos homens em relação

aos semelhantes no tempo e no espaço".

Em ritmo de sobrevivência no mundo

universitário 

gringo, 

Octavio Paz se redescobre mexicano

ao representar a si na figura 
por 

excelência do concidadão

americanizado 

- 

o 

pachuco9. 

Uma nova espécie de 

pária

em Los Angeles e, ao mesmo tempo, figura de malandro,

dândi e conquistador. Observe-se o terno extravagante

que 

lançou como moda na América, o zoot suit, objeto

do filme de igual título 
(1981), 

com Edward 
James 

Olmos,

do filme Blade Runnei 
(1982), 

no 

papel 

de El Pach uco.9

Por ser um latino-americano novamente desterrado e

por 

se tratar dum morador intruso nos Estados Unidos,

o 

pachuco 
é 

por 

isso vítima do racismo norte-americano,

que já 

lhe surge bem adubado 

pela 

escravidão africana.

Afirma Paz: 

"Queiramos 

ou não, esses seres são

mexicanos, um dos extremos 
[grifo 

nosso] a 

que pode

chegar o mexicano". Por não reivindicarem nem sua raça

nem sua nacionalidade, 

"apenas 

encontraram, como

resposta à hostilidade ambiente, a exasperada afirmação

da sua 

personalidade". 
Nas 

páginas 

finais do ensaio, 

por

duas vezes Paz retorna ao tema do 

pachuco; 

certa feita de

maneira irônica em relação à atualidade nacional

mexicana, mostrando a 

pequena grande 

relevância do

seu 

papel 

numa economia arcaica e desastrada: 

"nosso

comércio exterior se equilibra 

graças 

ao turismo e aos

dólares 

que 

nossos 

'braceros' 

[trabalhadores 
braçais]

ganham 

nos Estados Unidos".

Por esse inusitado viés, Octavio Paz se define como

o 

primeiro 
intelectual latino-americano a 

pensar 

a 

grave

questão 
da nossa diáspora, cujo último rebento

popularesco 
é a telenovela América 

(2005), 
de Glória Perez,

produzida 
e exibida 

pela 

TV Globo. Acrescente-se 

que,

em outubro de 2005, õs 

jornais 

brasileiros informavam

que 
uma média de setenta brasileiros era repatriada 

por

dia 

pelas 

autoridades 

portuárias 

norte-americanas. Em

novembro do mesmo ano, a Folha de S. Paulo informava

que 
a 

procura 

de trabalho no Reino Unido tornou-se

uma saída 

para 

muitos brasileiros, especialmente depois

do ataque de 11 de Setembro, 

quando 
os Estados Unidos

passaram 
a endurecer o controle de entrada de

estrangeiros. As 

palavras 
daquele 

jornal 

introduzem a

notícia do dia, onde 

pode 

ser detectada a 

pálida 

sombra

do assassinato do emigrante mineiro 
Jean 

Charles de

Menezes no metrô londrino. A notícia reza 

que 

o

Ministério do Interior inglês tinha informado à imprensa

que 

5.180 brasileiros, ao tentarem desembarcar em solo

britânico em 2004, foram despachados de volta ao 

país.

A opção 

pela 

afirmação da 

personalidade 
como

fundamento da interpretação do latino-americano carreia
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para 

o raciocínio dos intérpretes um segundo sentido

para 

o verbo representar, de nítido alicerce literário 
(poético

ou romanesco). As respectivas buscas de identidade do

latino-americano se estendem à análise do catálogo

informe e anárquico dos tipos humanos, 

que 

resultaram

e se concretizaram 
pelo 

efeito de desterritorialização dos

europeus. Estendem-se à análise dos vários tipos 

que

mantiveram estatuto de colono vis-à-vis do

metropolitano europeu. Os dois intérpretes deveriam

eleger no catálogo alguém 

que, 

sendo singular, fosse um

tipo humano; alguém 
que, 

no contexto ocidental, viesse a

ser o mais apropriado dos 

possíveis 

representantes da

atualidade civilizacional latino-americana. Teriam de

eleger um tipo humano capaz de 

poder 

ser elevado à

condição de round character 
(personagem 

complexo),

para 

nos valer da nomenclatura de E. M. Foster, em Aspects

of the novel 
(1926). 

Foster distingue o 

personagem

complexo e intrigante, round, do 

personagem 

bi-

dimensional e bitolado, flat 
(achatado), 

e recomenda o

seguinte teste 

para 

estabelecer a diferença, diferença esta

que 

servirá, nesta narrativa, 
para que 

se dê, ou não,

credibilidade às invenções hermenêuticas de Sérgio e de

Paz: 

"Para 

se saber se um 

personagem 

é complexo, o

teste consiste em descobrir se ele é capaz de surpreender

de maneira convincente. Se nunca surpreende, é um

personagem 

achatado. Se não convence, é um achatado

com 

pretensões 

a complexo".

Escolhido o tipo humano, ele é dramatizado

como singular, transformando-se nas mãos dos

intérpretes em 

personagem 

literário 
(uma personae, 

uma

máscara). Ao se destacar 

por 

seu comportamento

multifacetado e temperamento complexo, o 

personagem

que 

está sendo caracterizado representa metafórica ou

simbolicamente a coletividade. Falta-lhe um nome

próprio, 

mas é alguém e representa a todos. No caso,

deve representar de maneira surpreendente e convincente

a singularidade de cada nação latino-americana ou a

singularidade continental, ou a ambas.

Para chegar ao round character latino-america-

no, Sérgio se calça com a contribuição lingüística e filo-

sófica oferecida 

pelos 

territórios-ponte aquém Pireneus.

Em recepção direta da Europa, escuta, acata e reduplica

entre nós o vocábulo castelhano sobranceria 
(sintoma-

ticamente 

guardado 

na língua original)10, 

que 

servia

para 

definir a singularidade do espanhol no contexto

europeu. Ao reduplicar o vocábulo, Sérgio 

guarda 

o

significado original, apenas desterritorializando-o. Ao

recontextualizá-lo como ferramenta descritiva

aclimatada à realidade brasileira colonial, terá de en-

contrar o equivalente lingüístico em 

português. 

Parece-

nos evidente 

que, para 

tal tarefa, Sérgio tenha se ampa-

rado na 

primeira 

frase do livro clássico de André 
João

Antonil, Cultura e opulência do Brasil 
(1711), que 

se lê:

"O 

ser senhor de engenho é título a 

que 

muitos aspiram

Antonil define o senhor de engenho e o colono

como respectivamente semelhantes 
[sic] 

ao fidalgo e ao

cidadão europeus. No entanto, se na Europa o título

nobiliárquico é concedido 

pelo 

Rei, ou 

pelo 

status fami-

liar do indivíduo, aqui, ao se reduplicar, o título de no-

breza nativa é conferido 
pelo 

texto hermenêutico 
(ainda

que 

ele não o delegue claramente a fulano e a sicrano,

mas a um determinado e minguado número de colo-

nos 

poderosos). 

No universo de Sérgio o senhor de

engenho é o barão brasileiro.

De 

posse 

do equivalente, Sérgio cunha um dos

seus achados mais fascinantes: 

"Em 

terra onde todos são

barões 
[grifo 

nosso] não é 

possível 

acordo coletivo

durável, a não ser 

por 

uma força exterior respeitável e

temida". Além de ser visível traço estóico 
que 

configura o

navegante, o fundador e o civilizador europeu, a

sobranceria é também fundamento sócio-político da

classe senhorial latino-americana, no caso, da classe

senhorial brasileira. Acrescenta Sérgio: 

"A 

falta de coesão

em nossa vida social não representa, assim, um fenômeno

moderno". No correr dos séculos, a cultura da

personalidade 

acabou 
por 

exigir o seu oposto dos

governos 

e das autoridades rejeitadas 
pelo 

baronato 
-

exigia o 

"culto 

à 

personalidade", para 

lembrar a distinção

de Octavio Paz. Nos momentos de crise da autoridade,

torna-se inevitável amparar-se no líder carismático e

totalitário. Daí a observação sempre atual de Sérgio sobre

as nações ibéricas: nelas 

"predominou, 

incessantemente,
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o tipo de organização 

política 

artificialmente mantida

por 

uma força exterior 

que, 

nos tempos modernos,

encontrou uma das suas fôrmas características nas

ditaduras militares". Faz sentido complementar a leitura

de Raízes do Brasil com Mandonismo local na vida 

política

brasileira 
(1965), 

ensaio de sociologia 

política 

de Maria

Isaura Pereira de 
Queiroz.

Como também faz sentido complementá-la com

as observações feitas 

por 

Octavio Paz sobre a inevitável e

constante 

presença 

de líderes carismáticos no

variadíssimo elenco de nações do 

planeta. 

Em momentos

de crise 

política, 

as nações subdesenvolvidas acreditam

poder 
sair da condição de 

"atraso" 

pelo 

levantamento

das massas 

por 

um líder 

populista. 

Afirma ele no capítulo

"Nossos 

dias": 

"Os 

homens e as formas 

políticas 

em 

que

a insurreição nas nações 

'atrasadas' 

se encarnou é muito

variada. Num extremo, Ghandi; no outro, Stalin; mais

além, Mao Tse Tung. Há mártires como Madero e

Zapata, bufões como Perón, intelectuais como Nehru. A

galeria 

é muito variada: Cárdenas, Tito ou Nasser são

completamente diferentes".

Assinalemos 

que 

há várias 

questões 

entrelaçadas

no raciocínio 

político 

de Octavio Paz. Há a crítica dos

sistemas totalitários modernos, conseqüência da vitória

aliada sobre os nazi-fascistas. Há as campanhas a favor

da democracia ocidental, 
que 

tinham como bête noireo

regime soviético e outros regimes exóticos. De volta à

própria 

casa, há, finalmente, uma incipiente desconfiança

nos desmandos autoritários do PRI 
(Partido

Revolucionário Institucional). A tripla desconfiança, bem

enraizada e típica dos anos 1950, reganhará forças em

1968, 

por 

ocasião da chacina de estudantes 

por 
tropas

para-militares 
na Plaza de Ias Culturas. Logo em seguida,

ela se apresentará sob a forma de linguagem 

praticamente

panfletária 

no livro El ogro filantrópico. Como exemplo

da conjunção das três 
questões 

maiores 

que 
a

desconfiança 

política 

de Octavio Paz levanta, leia-se o

final do 

parágrafo que 

se iniciou 
pela 

citação do 

parágrafo

anterior: 

"A 

democracia entendida à ocidental se mistura

a formas inéditas ou bárbaras, 

que 

vão desde a

'democracia 

dirigida' dos indonésios até o idolátrico 

'culto

à 

personalidade' 
soviético, sem esquecer a respeitosa

veneração dos mexicanos à figura do Presidente". A escrita

de Octavio Paz vai se definir 

pelo personagem que 

está

situado no extremo inferior da hierarquia social, ao

contrário da escrita de Sérgio, 

que 

se definiu 

pelo

personagem que 

detém em excesso o 

poder 

dito nacional.

Paz elege o mais deserdado entre os ex-colonos e os

novos-colonos latino-americanos 

para 

configurar o

mexicano: 

"milhares 

de camponeses vivem 
[no 

México]

em condição de 

grande 

miséria e outros milhares só têm

como remédio emigrar, a cada ano, 

para 

os Estados

Unidos na condição de trabalhadores sazonais". Paz

dramatiza o desclassificado 

que, pelas 
circunstâncias

sócio-econômicas 
e 

políticas 
desfavoráveis na 

própria

terra, é obrigado a deixar a nação. No desejo de emigrar

para 
a metrópole, atravessa o rio Grande, muitas vezes a

nado, muitas vezes de maneira ilegal. Torna-se desterrado

pela 
segunda vez, agora nos Estados Unidos da América.

Lá será reconhecido 

pelo 

racismo como campesino,

bracero ou wet back, dependendo do contexto e do 

grau

de hostilidade 
ambiente ou legal11.

Octavio Paz traz corajosamente 

para 

o 

palco 

da

representação 
ensaística latino-americana um toque de

classe às avessas. Ao invocar o 

pachuco 

e a ele identificar

o mexicano de 

quatro 

costados, o ensaísta se filia

internamente ao romance da revolução mexicana, de 

que

pode 
ser exemplo Los de abajo 

(1915), 
de Mariano Azuela,

e externamente torna-se 

precursor 

das teorias 

pós-

colonialistas 

que 
elegeram, a 

partir 

dos anos 1980, a figura

do subalterno como o 

personagem 
nobre da latino-

americanidade e o testimonio como a forma literária 

que

convinha à representação do seu drama. Nessa linha de

pensamento, 
recomenda-se a leitura de Subalternidad 

y

representación, 
coleção de ensaios de 

John 
Beverley,

publicada 
em 2004.

O investimento hermenêutico na 

"afirmação 

da

personalidade" 
do deserdado, feito 

pelo 

ensaísta

mexicano, encontra dois 

paralelos 

na literatura brasileira

que 

lhe é contemporânea. Refiro-me aos migrantes

Fabiano do romance Vidas secas 
{1937), 

de Graciliano

Ramos, e Severino do longo 

poema 
dramático Morte e
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vida severína 
(1954-55), 

de 
João 

Cabral de Melo Neto.

No caso de Octavio Paz a eleição do 

pachuco pode

remontar aos ensinamentos 

políticos 

do 

pai, 

um

zapatista confesso. Informa Luís Mario Schneider no 

já

citado 

prefácio: 

"Afiliado 

ao agrarismo de Emiliano

Zapata desde os 

primeiros 

momentos da Revolução

mexicana, o 

pai 

de Octavio Paz logo 

passou 

a ser agente

e destacado 

propagandista 

do Caudilho do Sul"12.

O retrato 

que 

Paz 

pinta 

de Zapata no capítulo

"De 

la Independencia a la Revolución" é ainda

sintomático do seu modo de 

pensar 

naquele momento:

"Quase 

todos os 

programas 

e manifestos dos 

grupos

revolucionários contêm alusões à 

questão 

agrária. Mas

somente a Revolução do Sul e seu chefe, Emiliano Zapata,

colocam o 

problema 

com clareza, decisão e

simplicidade". Não se esqueça 

que 

um dos livros mais

lidos e influentes dessa época, devidamente citado 

por

Paz no capítulo 

"Conquista 

e colônia", é o relato

autobiográfico de um índio chamula 
(originário 

do

estado de Chiapas, onde brotou recentemente o

movimento revolucionário dos zapatistas). Refiro-me a

Juan 
Pérez 

Jolote. 
Autobiografia de un tzotzil 

(1952), 
de

responsabilidade do antropólogo Ricardo Pozas.

Como 

justificativa 

tanto 

para 

as opções 

políticas

de Paz àquela época, como 

pela 

sua eleição do bracero

em terras californianas como 

personagem-tipo, 

deve-se

remontar à viagem 

que 

o 

poeta 

fez à miserável 

península

de Yucatán em 1937. Estava então envolvido 

pelas 

idéias

revolucionárias 

que 

o tinham levado em 1936 à Espanha

para 

lutar contra as tropas do 

general 

Francisco Franco.

Em artigo intitulado 

"Notas", 

publicado 

no 

jornal 

El

Nacional e citado 

por 

Schneider, Paz afirma: 

"Mas

quando 
os latifundiários falam dos sinais 

que

singularizam a economia e a vida 

peninsular 

e clamam

pela 

necessidade de 

yucatanizarYucatán, 

sabemos 

que

o 

que 

na realidade 

querem 

são mãos livres 

para 

a venda

da terra e seus 

produtos 

ao imperialismo". Ao decidir

publicar 

em 1993 a versão original do longo 

poema

Entre la 

piedra y 

la flor, 

que 

fora 

gerado 

em 1937 na

península 

de Yucatán e 

publicado 

em livro depois de

muitas emendas, Paz confidenciou ao seu leitor:

"Embora 

não me considere um 

'poeta 

comprometido' 
-

expressão confusa 

- 

não fui alheio aos assuntos 

públicos".

Seria o modelo colonial europeu 

- 

evidente na

imagem das 

"fronteiras" 

de Sérgio13 

- 

menos injusto

para 

o latino-americano do 

que 

o modelo neocolonial

norte-americano 
- 

evidente na imagem dos

"extremos" 

de Paz?

Para ambos, o latino-americano só o é na

experiência dos 

pólos 

opostos da hierarquia social. O

barão 
- 

navegante, fundador e civilizador. O 

pachuco 

-

deserdado, migrante e 

pária.

É ali e lá 

que 

se 

pode 

encontrar e ser analisada a

singularidade do latino-americano em relação ao

colonialismo europeu e ao neocolonialismo norte-

americano. 
Quanto 

mais o 

personagem 

eleito 

pela 

sua

singularidade se distancia do modelo europeu, mais afia

os dentes da retórica 

para 

se aproximar do original.

Quanto 
mais afia os dentes da retórica 

para 

se aproximar

do original, mais exibe a singularidade latino-americana,

vale dizer, a sua autêntica originalidade nos contextos

ocidental, continental e nacional. Esclarece Sérgio Buarque

no artigo 

"Literatura 

colonial" 
(1947): 

"Assim, 

no

momento em 

que 

os brasileiros se sentem,

espiritualmente, mais vinculados ao Velho Mundo, é

quando 

começam a 

pensar 

em emancipar-se. E, em

realidade, não 

para 

libertar-se da Europa, mas ajustar-

se melhor à sua imagem ideal e remota". Sobre o avesso

da situação colonizadora, Sérgio Buarque observa com

acuidade: 

"Por 

estranha fatalidade, os mesmos elementos

que 

habilitariam 
[o português] 

a 

prolongar-se 
tão

valentemente em outros climas, são talvez os 

que

ajudaram a atrofiá-lo na 

pátria 

européia. Sua força foi

sua fraqueza". Complementa: 

"O 

triunfo do 

português

como 

povo 

colonizador vem 

precisamente 

das 

generosas

qualidades que 

teriam 

provocado 

seu relativo insucesso

como 
povo 

europeu" 
("Panlusismo", 

1940).

Na dupla e consolidada colonização da América

Latina, tudo se 

passa 

num 

processo que 

direciona os

cidadãos 

para 

os 

pólos 

opostos da riqueza e da miséria.

Octavio Paz estaria consciente de 

que, 

na reflexão

sobre a 

questão 

identitária latino-americana, a eleição
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do 

pachuco 

como representante do mexicano de 

quatro

costados 

poderia 

levá-lo ao abismo da desesperança, só

competindo a ele acrescentar^ como derradeiro recurso

para 

não se afundar na negatividade absoluta, uma

desesperada nota esperançosa ao estilo do filósofo Ernst

Bloch ou da nossa Clarice Lispector? Clarice busca

apresentar na ficção a situação negativa da experiência

humana vital 

para 

nela, em seguida, introduzir o valor

positivo 

da vida e 

para 

dela, em movimento 

posterior,

extraí-lo como a um híbrido 

prenhe, 

enriquecido,

explosivo e aberto à utopia. Clarice sabe, como nos

ensinou Ernst Bloch, 

que 

"o 

horror e as emoções negativas

são infinitamente 
preciosos 

na medida em 

que 

também

constituem modalidades daquele espanto ontológico

elementar 
que 

é a nossa forma mais concreta de

consciência do futuro latente em nós e nas coisas".

Acredito 
que 

Octavio Paz estava consciente do

risco 

que 

corria, 

porque 

ao final do 

primeiro 

capitulo,

quando 

fala do 

pachuco, 

tinha afirmado: 

"Quem 

viu a

Esperança não a esquece. Procura-a debaixo de todos os

céus e entre todos os homens". Por outro lado, não é ele

que, 

ao 

querer 

definir a sensibilidade contraditória e

enigmática do 

pachuco, pediu 

socorro à metáfora do

pêndulo que, 

tendo 
perdido 

a razão, oscila com violência

e sem ritmo? A novidade da escrita hermenêutica de Paz

vem do fato de ter colocado como objeto um obstáculo

desorientado, 
que 

lhe servirá durante todo o correr do

ensaio como enigma. Durante o desenrolar do 

primeiro

capítulo, à maneira de Sísifo 
(para 

retomar o episódio

mitológico 

que 

Albert Camus tornou nosso

contemporâneo), ele multiplicará o obstáculo ao infinito.

A identidade latino-americana 
não mais se define

por 

uma única máquina textual de diferenciação, cujo

norte é a nossa origem européia, trabalho histórico e

canônico a 

que, 

entre muitos outros, se dedicou Sérgio.

As raízes. Deve-se também começar a imaginar a diferença

miticamente 
(ou 

começar a inventá-la 
poeticamente,

como 

prefere 

e veremos), através da observação amorosa

dum inusitado subgrupo social latino-americano, 
perto

de um milhão de cidadãos mexicanos 
que 

em 1950

estavam em vias de se radicarem no estado da Califórnia14.

Produto radical e extremo da 

primeira 

forma de

colonização, os 

pachucos 

são responsáveis 
por 

uma nova

máquina textual de diferenciação, cujo norte 

pouco

palpável 

e enigmático está situado, sem trocadilho,

também ao norte. Nos Estados Unidos da América, nosso

velho comparsa na aventura do Novo Mundo. O

labirinto.

Ao abrir a análise da 

questão 

identitária do

mexicano 

pela 

figura do 

pachuco, 

Paz 

quer 

entregar aos

latino-americanos o fio de Ariadne 

que pode 

liberá-los

duma nova ferocidade colonizadora, a do Minotauro

ianque.

1. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. A 
primeira 

edição de 1936

foi revista e ampliada em 1948 e, a 
partir 

da décima edição, 
passou 

a contar

com influente 
prefácio 

de Antonio Cândido.

2. Ellaberínto de Ia soledad. México: Fondo de Cultura Econômica, 1959. Como no

caso anterior, a 
primeira 

edição foi revista e ampliada em 1957. Estaremos

trabalhando com a versão revista deste livro e do livro anterior, 
já que 

não se

quer 
fazer um trabalho arqueológico, mas antes de caráter metodológico.

Guardaremos no original o título da obra. Como as citações estão traduzidas,

será um modo de lembrar 
que 

deveriam ter vindo na língua dos vizinhos.

3. A Editora Gernasa 
publicou 

uma edição fac-similada da revista em 1974.

4. Ao decidir 
publicar 

em livro os seus 
primeiros 

escritos, 
poemas que 

não tinham

sido incluídos nas suas obras completas, Octavio Paz traça um rápido 
panorama

da sua formação literária no 
prefácio 

a Miscelánea I(1999): 

"Comecei 

a

escrever cedo. Não 
guardo 

os 
poemas 

escritos antes de fazer dezessete anos:

alguns minhas mãos destruíram, os demais as do tempo. Não sinto 
pesar: 

eram

balbucios, imitações torpes da 
poesia 

romântica e dos modernistas hispano-

americanos".

5.0 fato de cronologicamente desconhecer a Segunda Grande Guerra, não significa

que 
Sérgio Buarque desconheça a contribuição norte-americana. Já num dos

seus 
primeiros 

ensaios, 

"Ariel" 

(Revista 
do Brasil, maio de 1920), refere-se

negativamente aos Estados Unidos da América, criticando os brasileiros 
por

"macaquear" 

os vizinhos do norte e abandonar a velha fonte européia. Afirma: 

"o

utilitarismoyanteenão se coaduna absolutamente com a índole do 
povo

brasileiro, 
que 

não tem semelhança alguma com a do norte-americano da 
qual 

é

o extremo oposto". Como se 
posiciona 

a favor do eurocentrismo, termina o

ensaio 
por 

fazer o elogio de Ariel, em detrimento de Calibán.

6. Ainda desse crítico, leia-se 

"Sérgio 

em Berlim e depois", Novos Estudos, 7 de

julho 
de 1982.

7. A Carta das Nações Unidas diz 
que 

a organização visa 

"a 

salvar sucessivas

gerações 
dos flagelos da Guerra [...], a reafirmar a fé nos direitos humanos

fundamentais 
[...], a estabelecer condições sob as 

quais podem 
ser mantidas a
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justiça 
e o respeito 

pelas 
obrigações estabelecidas 

por 
tratados ou 

por 
outras

fontes de lei internacional, e a 
promover, 

com a mais ampla liberdade, o

progresso 
social e melhores 

padrões 
de vida".

8. Leia-se em Sérgio: 

"A 

Espanha e Portugal são territórios-ponte 
pelos quais 

a

Europa se comunica com outros mundos. Assim, eles constituem uma zona

fronteiriça, de transição, menos carregada, em alguns casos, desse europeísmo

que, 
não obstante, mantêm como um 

patrimônio 
necessário".

9. Praticamente no mesmo 
período, 

a 
política 

da boa-vizinhança norte-americana

insiste no lado extravagante da roupa típica do argentino, do brasileiro e do

mexicano. Quando fora do solo norte-americano, Carmem Miranda 

- 

célebre 
por

não menos extravagante vestimenta 
quanto 

o zootsuit(lembremo-nos do lutti-

fruttihate das roupas e balangandãs de baiana) 

- 

será acusada 
pelos

conterrâneos de americanizada. Em terras brasileiras, rechaçará a imagem

gringa 
como inautêntica, reafirmando a verdadeira, 

que 
é a do malandro carioca,

seus verdadeiros amigos. Confessa em canção de 
grande 

sucesso: 

"Nas 

rodas

de malandro minhas 
preferidas/ 

Eu digo mesmo Eu te amo, e nunca lloveyou. /

Enquanto houver Brasil / Na hora da comida / Eu sou do camarão ensopadinho

com chuchu". Sobre a figura do malandro e seu 
papel 

social na literatura

brasileira, leia-se o ensaio antológico de Antonio Cândido, 

"Dialética 

da

malandragem", escrito durante a vigência do 
golpe 

militar de 1964.

10.Quer-nos parece 
que 

a falta da tradução refere-se a algo de mais 
profundo 

no

modo de 
pensar 

de Sérgio, haja vista esta afirmação contestável:"[...] cumpre

lembrar o 
que 

se deu com as culturas européias transportadas ao Novo Mundo.

Nem o contato nem a mistura com raças indígenas ou adventícias fizeram-nos

tão diferentes dos nossos avós de além-mar como às vezes 
gostaríamos 

de sê-

Io". No ano em 
que 

se 
publica 

Raízes do Brasil, três antropólogos norte-

americanos, Robert Redfield, Ralph Linton e Melville Herskovits, definem o

conceito de aculturação: 

"A 

aculturação é o conjunto de fenômenos 
que 

resultam

de um contato contínuo e direto entre 
grupos 

de indivíduos de culturas diferentes

e 
que 

acarretam transformações dos modelos [patterns, no original] culturais

iniciais de um ou dos dois 
grupos".

11 .Neste mês de 
janeiro 

de 2006, tramita 
pelo 

congresso norte-americano um

pacote 
de medidas 

para 
conter a entrada de imigrantes ilegais 

pela 
fronteira

mexicana. Conhecido como 

"[James] 

Sensenbrenner Bill", o 
projeto prevê 

a

construção de um muro duplo, de mais de mil 
quilômetros 

de extensão, na

fronteira entre o México e os Estados Unidos, e leva o nome de 

"Border

Protection, Antiterrorism, and lllegal Immigration Contrai Actof 2005". 0

National Council of La Raza, representante dos hispânicos, tem sido abertamente

crítico da iniciativa.

12.Esta curta 
passagem 

do ensaio 
pode 

ser lida em referência ao 
já 

citado exílio

paterno 
no Texas: 

"Não 

há dúvida de 
que 

os Estados Unidos toleraram no seu

território a ação 
política 

dos revolucionários, mas não é 
possível 

reduzir a

Revolução mexicana, como 
querem 

alguns conservadores, a uma conspiração

do imperialismo ianque."

13.Os brasileiros na Europa, 
que pertenceram 

à 
geração 

de Sérgio, 
quiseram

desvencilhar de todas as formas duma imagem degradada socialmente.

Rastaqüera e meteco seriam os equivalentes 
justos 

a 
pachuoo. 

Haja vista esta

passagem 
de Mocidade no Rio e Primeira viagem à Europa 

(1956), 
memórias do

escritor, 
jurista 

e diplomata Gilberto Amado 
(1887-1969):"[...] 

comecei

naturalmente a deleitar-me com as obras-primas da cozinha francesa. Subira eu

já 
a razoável nível de aptidão 

para 
opinar com conhecimento de causa, e não

aproximativamente como rastaqüera ou meteco, sobre molhos, condimentos".

14.Segundo o Departamento de Censo norte-americano, na 
população 

total norte-

americana 

- 

de 293,7 milhões de habitantes 

-, 

os hispânicos 
(mexicanos 

e

demais latino-americanos) constituem em 2004 a maior minoria étnica, ao

totalizar 41,3 milhões de 
pessoas (14,1 

%). Em 2004, os negros, ou afro-

americanos, somaram 37,5 milhões 
(12,8%).



Stefan 
Zweig:

a 
morte 

no 

país 

do futuro

Alberto Dines

Eo 

mais famoso de todos os textos 

que 

se escreveram sobre o Brasil. De 1500

até 1941 
(quando 

saiu a 

primeira 

edição) e mesmo agora, 65 anos depois,

nenhuma obra foi tão traduzida, tão reeditada e tão citada 

quanto 

esta ode

de Stefan Zweig ao 

país que 

o abrigou durante a 2a Guerra Mundial. E onde se

matou, 

junto 

com a mulher, 
Lotte, oito meses depois. Nenhum título foi tão celebrado

quando 

este 

"Brasil, 

País do Futuro". Transformou-se em cognome, sobrenome,

estigma e vaticínio. 
País-promessa, terra do nunca, nação do amanhã 

- 

a expressão

pode 

ser entendida 
em todos os sentidos.

Até hoje não se sabe exatamente o 

que 

Zweig

pretendia 

dizer com aquele sugestivo e enigmático 

jogo

de 

palavras 
(um país 

ou o 

país, 

do futuro ou de

futuro?). A idéia não foi dele, mas de 
James 

Stern 
(aliás,

Andrew St. 
James), 

o tradutor 
para 

o inglês do original

alemão, 
que 

o 
pescou 

em francês 
na epígrafe da obra.

Uma coisa é certa: dois anos depois de iniciada a mais

terrível de todas as 

guerras, 

Zweig viu no Brasil uma

alternativa ao ódio 
que grassava 

na Europa. As idéias

de Gilberto Freyre sobre a miscigenação 
racial e as de

Sérgio Buarque de Holanda 
sobre a cordialidade

brasileira circulavam 
há 

poucos 

anos 

porém 

em

círculos restritos. Zweig recortou-as 
perante 

as agruras

do momento.

Fascinado com aquela sociedade multicolorida,

generosa, pacata, 

alegre 

porém 

tocada 
por 

uma certa

melancolia, Zweig enxergou uma 

possibilidade 

de

conciliação. Combinado às extraordinárias riquezas do

país, 

o 

pacto 

de convivência oferecia-se como um

paradigma 

natural, diametralmente oposto ao rancor

racial e ao desvario 
político 

imposto 
pelo 

nazi-fascismo.

Ficcionista e biógrafo de sucesso, um dos autores

mais traduzidos nos anos 20 e 30 do século 
passado,

Zweig 

pretendia 

oferecer um livro 

político 

sem falar em
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política (que 
detestava). Em Nova York, onde se

encontrava de 

passagem, 

acertou com os seus editores

internacionais um lançamento simultâneo. No auge do

primeiro 

conflito 

globalizado 

conseguiu a 

proeza 

de

lançar em Agosto-Setembro de 1941 a edição brasileira,

a norte-americana e no fim do mesmo ano, as edições

alemã, sueca 
(ambas 

impressas em Estocolmo, 

já que

na Europa ocupada 

por 

Hitler as obras de um autor

judeu 

estavam condenadas) e também a 

portuguesa. 

No

inicio de 1942, saíram as edições francesa 
(nos 

EUA,

pelo 

mesmo motivo) e a espanhola 
(na 

Argentina).

Zweig recusou a imagem do 

país 

exótico e

pitoresco, 
deixou de lado os balangandãs e, em troca,

ofereceu aquele arrebatado esboço 

para 

uma 

potência

sem 

prepotências, 

afável, segura. Num mundo

ressentido e sem saídas, entalado numa 

guerra que

adivinhava-se demorada, a utopia engendrada 

por

Zweig funcionou com um bálsamo.

Menos no Brasil. Sucesso de 

público, 

como

sempre, 

porém 

massacrado 

pelos 

críticos. Era 

proibido

encantar-se com um 

país 

dominado 

por 

uma férrea

ditadura onde a máquina da 

propaganda 
oficial era a

única 

que 

se manifestava livremente. O redator-chefe

do 

poderoso 

"Correio 

da Manhã" 
(do 

Rio, então Capital

Federal), dedicou-lhe cinco sucessivos e ferozes textos,

outros articulistas insinuaram 

que 

o famoso e rico

escritor, vendera-se ao Estado Novo de Getúlio Vargas.

Zweig fez efetivamente um negócio com o

governo 

brasileiro: em troca do livro 
(que 

desde 1936

pretendia 

escrever), receberia 

junto 

com a mulher um

visto de residência 

permanente. 
Uma 

preciosidade 
num

momento em 

que 

o 

governo 

trancava as 

portas 

aos 

que

fugiam dos horrores do nazismo. Aqueles 

que 

o

criticaram 

jamais protestaram 

contra a desumana

política 

imigratória do 

governo, 

os 

preconceitos

xenófobos e anti-semitas herdados do integralismo

tinham então outros matizes. Além disso, amar o Brasil

era de mau-gosto, lembrava o ufanismo vazio do conde

Afonso Celso.

Poucos 

perceberam que 

Zweig condenava a

miséria em 

que 

se encontrava 

grande parte 

do 

país 

e,

para 

mitigá-la, oferecia um 

projeto 

de civilização

acoplado a um 

plano 

de 

"desenvolvimento 

sustentável"

(como 
se diria hoje). Não era um economista mas o

amigo Roberto Simonsen, considerado um dos

patriarcas 

das ciências econômicas no Brasil, ofereceu-

lhe valiosos subsídios 

que 

ele soube recortar e encaixar

no seu canto de louvor.

Reeditado em nosso 

país 

cerca de oito vezes

(menos 
do 

que 

na Argentina onde nos 

primeiros 
dez

anos tiraram-se 

quinze 

edições), esgotado desde 1981,

este 

"Brasil, 

País do Futuro" finalmente reaparece em

nova tradução, viva, atual, em formato de fácil

manuseio, acessível como merece e numa hora marcada

pela perplexidade.

Melhor momento não 

poderia 

haver 

para

perguntar: 

Zweig errou ou foi o Brasil 

que 

escolheu o

modelo errado?

jjl

Alberto Dines é 
jornalista, 

escritor, e autor, entre

outros livros, de Morte no 
paraíso, 

a biografia de

Stefan Zweig.

jjl



Onestaldo 
de Pennafort:

a 

poesia 

em subtons

Ivo Barroso

Onestaldo de Pennafort Caldas nasceu no então Distrito Federal, aos 25 de 

junho

de 1902. Órfão ainda na infância, muito lutou a fim de conseguir instrução. Fez o

curso secundário no Rio de 
Janeiro 

e em Friburgo. Logo a seguir ingressou na

Faculdade de Direito de Niterói, embora não viesse a concluir o curso. Foi

funcionário do Ministério da Agricultura e oficial de secretaria do Ministério da

Justiça, 
e, após uma rápida 

passagem pelo 

então Instituto Nacional de Previdência,

ingressou em 1928 no Banco do Brasil. Paralelamente à sua atividade bancária,

exerceu o 

jornalismo, 

colaborando com várias folhas literárias, nas 

quais publicou

ensaios e resenhas e um estudo sobre a 

poesia 

de Manuel Bandeira, 

posteriormente

integrado numa coletânea de homenagens 

prestadas 

ao 

poeta. 

Freqüentava os

suplementos literários de seu tempo, em especial Letras & Artes, encarte do 

jornal 

A

Manhã, 

que 

foi, à sua época, um dos mais importantes 
veículos de difusão intelectual,

sem 

paralelo 

entre os magros suplementos de hoje. Neles 

publicou 

também alguns

de seus 

poemas, 

mais tarde recolhidos em livro.

Vários foram os livros de 

poesia que 

Onestaldo

de Pennafort 

publicou 

em vida. O 

primeiro, 

em 1921,

tinha o belo título de Escombros floridos, a 

preludiar

certo decadentismo amaneirado 
que 

era uma espécie

de superfetação dos cultores da 

poesia 

simbolista

francesa, 

principalmente 

os filiados à vertente

verlainiana. Nele está reunida sua 

produção poética

desde 1918 e vai dedicado a Olegário Mariano, 
que 

era

à época o mais respeitável dos 

poetas parnasianos, 

e a

Orestes Barbosa, de estro sensível, mas muito mais

chegado à inspiração 
popular. 

Essa dedicatória 
parece

atestar o interesse abrangente do autor 

por 

todas as

formas de 

poesia.

É nesse volume 

que 

se estampa o belíssimo soneto,

o 

quarto 
de uma série de cinco, intitulado Assim..., 

que

logo 

granjeou para 

seu autor um merecido renome,

passando 
a figurar daí 

por 

diante em todas as antologias

de sonetos 

que 

apareceram no 

país:

Ela chegou, chegou-se a mim e disse

que 

tinha vindo 

para 

ser escrava.

E eu respondi-lhe 

que 

era uma tolice

aquela frase 

que 

ela murmurava.

Lembrei-lhe a triste sorte de Belkiss...

E ela, sem dar ouvidos ao 

que 

escutava,
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fechou os olhos... E, num beijo, disse

que 

tinha vindo 

para 

ser escrava.

E eu, num 

gesto 

de 

pura 

maluquice,

ao vê-la assim tão cheia demeiguice,

abri os braços 

para 

a 

que 

chegava,

Sem 

pressentir que, por 

desgraça minha,

do meu destino ia ficar rainha

quem 

tinha vindo 

para 

ser escrava.

É curioso notar 

que, quando 

da 

publicação 

deste

soneto numa revista semanal da época, houve um

crítico-leitor 

que 

aconselhou o 

poeta 

a modificar o Io

verso 

para:

Ela chegou-se 

para 

mim e disse

a fim de evitar a repetição de verbo. Ora,

uma das sutilezas deste verso está 

precisamente 

na

repetição do verbo chegar, com duas regências

distintas: chegar, intransitivo, no sentido de vir, e

chegar-se, 

pronominal, 

no sentido de aproximar-

se 

- 

com o 

que 

toda frase adquire uma dinâmica

de manobras sutis nas 

quais 

se 

pode 

vislumbrar a

felinidade e a envolvência dessa nova Rainha de

Sabá 
(a 

Belkiss do 4o verso), 

que 

surge e se

encaminha 

para 

o 

poeta 

e, só bem 

junto 

dele, lhe

segreda a frase 

"que 

tinha vindo 

para 

ser escrava".

Além do mais, Onestaldo, como 

purista que 

era,

certamente não admitia a construção chegou-se

para 

e a alternativa chegou-se a 

quebraria 

a

contagem decassilábica do verso. Além desse efeito

repetitivo, 

porém 

amplificador de significâncias, o

reaparecimento dos dois versos iniciais no fecho

da segunda 

quadra, 

longe de empobrecer o soneto,

dá-lhe um caráter de harmoniosas recorrências 

que

corroboram a duplicação inicial. Louve-se ainda a

sutileza da rima dos 4o e 6o versos 
(Belkiss 

com

disse), 

que poderia parecer 

imperfeita, mas cuja

leitura em enjambement, ou seja, com o

extravasamento da linha 

para 

ligá-la ao início do

verso subseqüente 
(Belkiss 

e ela), restaura todo o

seu valor consonântico, toda sua integralidade

fônica 
(Belkis-se). 

Este soneto ficaria nos florilégios

nacionais ao lado de 

grandiosas 

obras-primas da

sonetística brasileira, tais como Os cisnes, de 
Júlio

Salusse 
("A 

vida, manso lago azul, algumas")

Contraste, do Pe. Antônio Tomaz 
("Quando

partimos, 

no vigor dos anos"), e Duas almas, de

Alceu Wamosy 
("Ó 

tu, 

que 

vens cansada"), e é o

responsável 

por 

seu autor ser lembrado hoje 

pela

maioria dos leitores, também como 

poeta

autônomo além do inesquecível tradutor 

que 

foi.

A Escombros floridos, seguiram-se Perfume

& outros 

poemas (1924), 
Espelhos d'água e 

Jogos 
da noite

(1931), 
todos eles reunidos em Poesias, editado 

pela

Organização Simões em 1954. No livro Inferior 
(??), que

faz 

parte 

de Perfume & Outros 

poemas, 

encontramos uma

belíssima composição, cujo tratamento lembra a

evanescente melodia de Leopardi, e a naturalidade das

rimas em dístico atestam a mestria versificatória do autor:

A casa colonial em 

quemoravas,

coberta de hera e trepadeiras bravas,

naquele tempo não me comovia.

Ao centro do 

jardim 

rústico havia,

engalanado defestões, um banco

que 

ao luar ficava inteiramente branco

e aonde, à tardinha, 

quase 

sempre vinhas

espairecer com aslânguidas vizinhas

tua tristeza de menina e moça.

Um resto de água, numa velha 

poça,

exagerava o lampião a 

gás.

Gente 

passava pela 
rua... E, atrás,

lá 

pelos 

fundos do 

quin 

tal sombrio,

como um 

gato, passava 

o trem br avio...

Nas tardes calmas de verão, a lua

aparecia cedo, com a tua

desilusão apareceu tão cedo,

qual 

fosse o teu último brinquedo...



ONESTALDO PENNAFORT

Mas, apesar de tudo isso 

que 

havia,

a casa colonial em 

que 

moravas,

coberta de hera e trepadeiras bravas,

naquele tempo não me comovia.

Nos versos de Onestaldo as 

palavras 

"jardim",

"perfume", "repuxo" 

aparecem com freqüência.

Certamente uma reminiscência de seus momentos

solitários, 

passados 

em contemplação interior no velho

Passeio Público, 

que, 

como lembra o 

próprio poeta, 

"era

todo cercado de 

grades 

com folhagens amortecedoras,

um belíssimo e silencioso horto concluso de minha

adolescência, um verdadeiro reino de silêncio e 

poesia".

Bons tempos aqueles!

Essa aspiração contemplativa e esse amor 

pelos

recantos arborizados e floridos certamente o disporiam

a amar a 

poesia 

silvestre e 

goliarda 

das Festas 

galantes

de Paul Verlaine, 
que 

ele iria traduzir, ou antes reviver

mais tarde em língua 
portuguesa. 

Mas a irreverência

arlequinesca de Verlaine também se revela às vezes em

sua 

poesia, 

como nesta interessante Arieta 
(o 

título 

já 

é

sintomático!) em 

que 

emprega rimas interjetivas 

pouco

usuais à época:

Ela era nascida

na Flórida. A vida

na Flórida, olá,

como é 

que 

será?

Ela era engraçada:

às vezes, 

por 

nada,

chorava, sofria...

E, outras vezes, ria.

Mas sempre amorosa.

A boca de rosa,

com 

gesto 

de flor,

florida de amor!

O amor 
que 

tivemos

chegou logo a extremos

elogo acabou...

Culpado 
que 

sou!

Mas inda hei de vê-la,

talvez como estrela

de algum cabaré,

na Flórida, olé!

E ela me amará,

na Flórida, olá,

como em outra vida

florida! florida!

Mas 

quando 

será?

Em Nuvens da tarde, reeditado em 1978,

Onestaldo introduz o 

poema 

curto, 

quase 

um hai-kai,

em 

que 

as sugestões se concentram em contidas

harmonias. Essa técnica vai 

prevalecer 

em todo em todo

o volume, dando-lhe unidade, todo ele composto de

pequenos poemas 
epigramáticos, muitos dos 

quais 

à

maneira dos Rubáiyátde Omar Kháyám, sem entretanto

destilar aquela filosofia niilista e 

pessimista, 

antes

cultivando a sagração do amor, da vida, embora vez

por 
outra cambiando os tons como numa 

pintura.

Vejamos alguns exemplos:

Natureza Morta

Dois sapotis, uma romã

E três cajus, na 

porcelana

azul e verde da fruteira.

Pela 

janela 

aberta, a natureza inteira.

Sobre este 

poema, 

o 

pintor-poeta 
José 

Paulo Moreira

da Fonseca assim se expressou num artigo 

publicado 

em

"Letras 

& Artes" 
(24.5.54): 

"Nesta 

pequena peça, 

o valor

plástico 
dos três 

primeiros 

versos não bastava 

para 

fechar o

epigrama e bem o sentiu o 

poeta que 

acrescentou a linha

final, um fundo 

perfeito 

e livre como as 

paisagens que 

vemos

surgir além, azuis e inquietas, numa nítida e como 

que

palpável 
composição de Braque ou de Matisse".

Nesse outro exemplo, as impressões transcendem

a mera superfície 

pictórica 

e se adentram 

pela

estranheza de sentimentos indefinidos, 

que 

entretanto
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fazem 

prenunciar 

uma tragédia interior, impenetrável

pelo 

leitor, 

que 

dela só recebe os subtons necessários

para.uma percepção 

do indizível:

Esta água fria e antiga em 

que 

se banham

os meus olhos transidos;

estas sombras de sons 

que 

me acompanham

como cães, aosladridos;

este silêncio deparado engenho,

de abandonado moinho, e estes barrancos de 

que

medespenho,

e como o vento, sozinho!

Estes exemplos, com 

que 

ilustramos 

poeticamente

nossos 

prosaicos 

comentários, servem suficientemente

para 

dar aos leitores uma idéia da lírica de Onestaldo.

Inútil 

querer, 

ou 
pretender, 

classificá-la ou rotulá-la em

termos de escolas ou tendências. O 

poeta provém 

da

linhagem simbolista; segundo alguns foi o último dos

simbolistas, um epígono do simbolismo. Mas lendo-o,

sentimos 

que 

ele foi um espírito ímpar, dotado de

instrumento todo seu, 

pelo qual 

expressa em filigranas de

rara sensibilidade um temperamento incomum. Na vida

real, Onestaldo era uma 

pessoa 

tímida, arredia, de traços

nobres e ar distante, avesso aos 

grupos, 

às badalações, às

igrejinhas, aos estardalhaços 

publicitários. 

Teve muitos

amigos, entre os 

quais 

cumpre destacar Olegário Mariano,

Jayme 
Ovalle, Sérgio Buarque de Holanda, Manuel

Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, dos 

quais

recebeu 

grandes 

encômios em cartas e artigos. 
Quando

em 1987, ano de sua morte, sua sobrinha, a cantora lírica

Kleusa de Pennafort, hoje também falecida, reuniu toda a

obra do tio num belo volume intitulado singelamente

Poesia, foi 

por 

vontade do 

poeta que 

seu amigo o acadêmico

Ledo Ivo escreveu umas 

palavras 

introdutórias à coletânea,

as 

quais, pela 

sua beleza e expressividade, valem, elas sós,

por 

uma longa dissertação:

Primeiro o nome 
- 

que 

me seja 

permitido 

louvar

antes o seu nome, belo e airoso, aristocrático e ondeante:

Onestaldo Pennafort. O octassílabo, semelhante a uma

sucessão de repuxos de 

jardim, já 

o 

predestinava 
desde

o berço ao 

papel que 

ele exerceu em nossa Poesia como

um dos 

principais protagonistas 

da travessia estática do

Simbolismo.

Na 

poesia 
de Onestaldo Pennafort, o timbre

simbolista e impressionista, com algumas tintas

parnasianas, 
está 

presente 

não só no elenco temático e

imagístico, na utilização musical e até vaporosa das

métricas e rimas ortodoxas e nas composições

polimétricas, 

como ainda na apurada emoção 

pessoal,

no claro-escuro das confidências, na longa e 

pudica

reflexão amorosa. Sua dicção é um longo murmúrio; e

esse tom langoroso é sua forma de ser.

***

Além desses belos livros de versos, Onestaldo

deixou alguns em 

prosa, 
entre os 

quais 

se destacam Um

rei da valsa, 

publicado 
em 1958, e O festim, a dança e a

degolação, em 1960.No 

primeiro, 
o autor evoca a figura

singular de Mário Penaforte 
(com 

"e" 

no final), nome

que, 

embora 

parecido 
com o seu, não implicava

nenhuma espécie de 

parentesco. 
Mário ficara conhecido

nas rodas artísticas do Rio de 
Janeiro 

da Belle Époque

brasileira como o compositor da valsa Baiser Suprème,

que 

obteve em 1914 o 

primeiro 

lugar num concurso

internacional de valsas realizado em Paris no Dancing

Palace 
(ou 

DancinguePaláce, como diziam os franceses).

A 

propósito 

de narrar a aventura 

gloriosa 

e o injusto

ostracismo 

posterior 

a 

que 

fora relegado Mário

Penaforte, autor de algumas composições belíssimas,

hoje definitivamente sepultadas no oblívion da

musicografia brasileira 

- 

Onestaldo traça o 

grande

panorama 

da vida mundana carioca nos a nos" 20, com

suas confeitarias, seus teatros, suas figuras 

populares, 
o

elegante footing da tarde, no 

quarteirão 

entre as ruas

Sete de Setembro e Ouvidor, do lado 

par 

da avenida rio

Branco. Esse detalhe 
(do 

lado 

par 

da avenida Rio

Branco) é interessante e chamou a atenção de nosso autor,

que 

assim a ele se refere:

É curioso 

que, 

no referido trecho, a calçada do lado

par 

da Avenida 
- 

por 

um desses fenômenos inexplicáveis 

que

constituem as singularidades de certas cidades 

- 

não só era a

I
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que 

tinha movimento intensíssimo, com um vaivém contínuo

de transeuntes, como a escolhida 
pela gente 

elegante 

para 

o

seu footing, enquanto a calçada do lado ímpar ficava às

moscas e só era transitada 
por gente 

modesta ou suburbana,

que 

ia ali 

por 

necessidade e não 
para 

ver e ser vista. Por 

que

seria? Era impossível dizê-lo. E não é 

que 

no lado ímpar não

houvesse casas chiques, de bom-tom: a Perfumaria Bazin, o

Cinema Odeon e a célebre Casa das Fazendas Pretas

(procurada por 

todas as senhoras e moças da sociedade)

deviam constituir 
pontos 

de atração. E assim era. Apenas

quem queria 

ir a tais estabelecimentos atravessava a rua às

pressas, 

à altura necessária, entrando neles diretamente e,

uma vez satisfeito o seu desiderato, fazia o 

percurso 

inverso,

da mesma maneira, 
para 

voltar a transitar 
propriamente

pela 

calçada do lado 
par. 

No lado ímpar nunca houve um

ensaio sequer de footing. Era como se a Avenida fosse um rio

com sua margem droite e sua margem 
gaúche.

O livro, inestimável repositório 
para quem quiser

conhecer alguns detalhes curiosos do Rio de 
Janeiro 

dos

anos 20, vem ricamente documentado com fotos da época,

numa das 

quais 

se 
pode 

ver o caos 

que já 

àquele tempo

devia ser o tráfego dos automóveis 
Ford-de-bigode na

avenida Rio Branco, com os 

pedestres 

atravessando entre

os carros e um 

pobre guarda 

de trânsito erguendo seu

cassetete branco mais como um 
pedido 

de socorro do 

que

como uma determinação 
autoritária. Outra foto mostra

Onestaldo aos 18 anos, de terno completo 
(colete 

e 

gravata

borboleta inclusive), de mãos nos bolsos: uma fisionomia

olímpica, transcendente, olhar cheio de inteligência e 

grandes

vôos. Aliás, à época, longe do retraimento a 

que 

se iria impor

mais tarde, era 

grande 

freqüentador 
de saraus e reuniões

literárias, e 

podemos 

vê-lo 

— 
um 

perfeito 

meninote 

— 

na

companhia de 

pessoas 

ilustres como Olegário Mariano,

Ronald de Carvalho, Paulo Magalhães, Affonso Lopes de

Almeida, no 

palco 

do Teatro Lírico, na conferência de

despedida do escritor luso Antônio Ferro, entre os 

quais 

se

encontrava o igualmente 
jovem 

escritor 
português 

Tomás

Ribeiro Colaço.

Já 
O festim, a dança e a degolação é um verdadeiro

ensaio literário, em 
que 

Onestaldo traça um 

paralelo 

entre as

o tema da degolação de São 
João 

Batista. A tese foi elaborada

em 1941 e 

publicada, 

muito reduzida, em Autores & Livros,

ganhando 

a forma de tomo em 1960, 

quando já 

o autor

amplia o objeto de seu estudo contemplando ainda os

tratamentos dados ao tema 

por 

outros escritores estrangeiros

como Oscar Wilde, Mallarmé e Eugênio de Castro. Fagundes

Varela 
(1841-1875) 

é dentre estes escritores o mais antigo a

abordar o tema; fê-lo como um episódio, o Canto IV, do

longo 

poema 

Anchieta ou O Evangelho nas selvas, no 

qual 

o

jesuíta 

reconta a história de Herodes, um entre muitos outros

relatos ali feitos 

por 

ele. O 

poema 

é de 

publicação póstuma,

embora feita no ano da morte de seu autor.

Onestaldo compõe um estudo crítico

comparando a versão do 

poeta 

brasileiro inicialmente

com a 

prosa 
de Flaubert da novela Hérodias, constante

do volume Trois contes, aparecido em 1877, e, em seguida,

com o 

poema 
dramático, em 

prosa 

de Oscar Wilde,

escrito originalmente em francês, em 1892, e finalmente

como 

poemeto 

de 222 versos 

polimétricos, 

rimados, do

poeta português 
Eugênio de Castro, ambos com título

Salomé, este último escrito em 1895. Nosso autor esmiuça

as semelhanças e dessemelhanças da cada momento

crucial dos textos, mostrando como, apesar de

posteriores 
à obra de Varela, todos aqueles autores 

-

evidentemente 
sem o terem lido 

- 
aproximam-se muitas

vezes da linguagem, dos efeitos, e mesmo das concepções

que 

nortearam o 

poeta 

brasileiro. E finaliza o livro com

uma advertência 

que 

devia ser 

permanentemente 

levada

em conta 

por 

todos os 

que 

se dão ao estudo de

paralelismos 
literários. Diz Onestaldo: 

"Pelos 

exemplos

como os 

que 

oferecemos aqui é 

que 

se deve encarar com

reservas a 

prática 

- 

como 

processo 

de investigação e 

prova

de fontes e influências literárias 

- 

da chamada crítica dos

trechos 

paralelos, 

resvaladiço e 

perigoso 

atalho da

literatura comparada em 

que 

muitos 

gastam

ingloriamente os seus 
passos 

e o seu talento 

"

***

Em 1934, 

já 

com seu nome firmado como 

poeta,

Onestaldo de Pennafort 
publica 

um livro de traduções

em versos 

que 

lhe traria o definitivo renome e

acolhimento irrestrito entre o 

público 

leitor. Falto de
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Festas 

galantes, 

as Fêtes 

galantes que 

Paul Verlaine escrevera

entre 1867 e 1868, em 

que, 

diversamente dos Poèmes

saturniens, 
publicados 

antes 

- 

onde o signo 

pesado 

e

terráqueo de Saturno era invocado 

- 
se descortina agora

uma 
paisagem 

ricamente colorida e musical, aérea e

volátil, 
qual 

se fora a 

própria 

transposição 
poética 

da

pintura 

de Watteau e Fragonard. Essa 

poesia 

encontrou

em Onestaldo o seu tradutor 
privilegiado pela

identificação não só de estilo como de temática, 

qual 

se

ambos, autor e tradutor, afinassem suas liras 

pelos

mesmos sentimentos. Certamente, como teórico da

tradução, defendo a tese de 

que 

não há necessidade dessa

comunhão 
para que 

uma tradução seja bem sucedida.

Há casos, de traduções de 

qualidade 

exemplar, em 

que 

a

personalidade 

do tradutor é 

quase 

o oposto da do autor

original, explicando-se o sucesso do trabalho 
pelo grau

de 

profissionalismo 

de 

quem 

traduz. Mas 

quando, por

coincidência 

- 

e aqui cabe o lugar-comum da feliz

coincidência 

- 
temos um tradutor de 

grande 

técnica

poética que 

é ao mesmo tempo uma 

- 
outro chavão 

-

alma 

gêmea 

do autor, o resultado é essa 

perfeita 

simbiose

poética que 

transformou as Fêtes 

galantes 

de Verlaine

nas Festas 

galantes 

de Onestaldo, ou seja, fez desse livro

um clássico da 

poesia 

brasileira. Esse 

passe 

de mágica,

essa transposição 
perfeita, 

esse conceder de um 

passaporte

poético 

à 

poesia 

alheia 

- 

é o título máximo a 

que 

aspiram

todos aqueles 
que 

se dedicam ao laborioso,

incompreendido e nunca assaz louvado trabalho de

traduzir.

Quando 
Onestaldo traduz, 

por 

exemplo

Les hauts talons luttaien t avec les longues 
jupes

por

Com as caudas os tacões altíssimos lutavam

percebemos que 

não só o ritmo magnífico desse

passo 

de mulher foi captado como igualmente o

tradutor conseguiu 
preservar 

as aliterações 

que

respondem 
pelos 

efeitos sincopados desse andar: em

Verlaine 

-hauts 
talons luttaient 

- 
em Onestaldo 

- 
com

as caudas os tacões 

- 
numa transposição da consoante

"t" 

para 

a consoante 

"c" 

mas ainda reforçando-as com

os termos 

- 
altíssimos lutavam 

- 
em 

que, 

de lambujem,

recorrem; marcados, os efeitos do 

"t".

Quando publicou 

sua tradução, Onestaldo

recebeu a seguinte carta do escritor e bibliógrafo

austríaco Stefan Zweig, chegado em 1940 ao Brasil, onde

se refugiara das 

perseguições 

nazistas: 

"Ainda 

não falo

o 

português, 

mas leio-o, e ainda mais facilmente numa

tradução de 

poesias que 

sei de cor. O senhor 
gostará 

de

saber 
que possuo 

o manuscrito original das Fêtes

galantes 

- 

infelizmente na Inglaterra, ameaçado 
pelas

bombas! 

- 

Será 

que 

um dia voltarei a revê-lo? Mas 

que

alegria em ler Verlaine na língua de seu tradutor e

captar-lhe ainda assim a música! Agradeço-lhe

sinceramente 
por 

isso de todo o coração

Todo o livro é uma soma de achados, de

transposições felizes, de captações harmônicas, de

preservações 

estilísticas 
que 

fazem dele a suma e a bíblia

de 

quantos 

se dedicam à arte tradutória. Dificilmente

outro 

poeta 

francês ou não encontrou em língua

portuguesa 

seu intérprete mais 

perfeito. 

À 

primeira

edição, de 1934, seguiu-se outra em 1958, 

pela 

Editora

Civilização Brasileira, trazendo na capa uma reprodução

de L'Embarquementpour Cythère, de Antoine Watteau,

cujo original se encontra no Louvre.

Amor 
pela 

obra de Verlaine fez com 
que 

em 1945

Onestaldo de Pennafort 
publicasse 

um volume de

Poesias escolhidas daquele autor, com 
poemas 

traduzidos

de dez de seus livros: Poèmes saturniens, Fêtes 

galantes, 

La

bonne chanson, Romances sans 

paioles, 

Sagesse, 
Jadis 

et

naguère, Amour, Paralèllement, Dédicaces e bonheur.

Onestaldo, além de suas 
próprias 

traduções, recolheu as de

outros 
poetas que 

haviam, como ele, homenageado Verlaine,

tais como Batista Cepelos, Guilherme de Almeida, Edmundo

Costa, Manuel Bandeira, Augusto Rodrigues, Rodrigo

Solano, Alphonsus de Guimaraens, Dante Milano, Celso

Vieira e Leão de Vasconcelos. O livro, estampado 

pela

Editora Globo, de Porto Alegre, além de estudos

introdutórios sobre a 

poesia 

de Verlaine, traz um extensivo

levantamento sobre os tradutores do 

poeta 

em língua

portuguesa, 

tendo Onestaldo concluído, de sua 

pesquisa,
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dever-se a um brasileiro, embora à época radicado em

Portugal, Gonçalves Crespo, a 

primeira 

tradução de Verlaine

em 

português. 

É ainda ricamente ornado de 

gravuras 

de

pintores 
da época 

(Watteau, 
Giorgione, Lanclet, Manet,

Dulwich, Boucher, Fragonard, Corot) e traz um apenso

iconográfico de fotos de Verlaine e contemporâneos seus.

Trabalho de dedicação, 

justamente prestigiado pela 

crítica e

público.

Em 1937, três anos após a 

publicação 

de Festas

galantes, 

Onestaldo de Pennafort recebeu do então ministro

da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, 

grande

incentivador das artes, a incumbência de traduzir a 

peça

Romeu e 
Julieta, 

de William Shakespeare, 

para 

o fim especial

de sua montagem na temporada oficial de teatro daquele

ano. Foi a oportunidade de Onestaldo demonstrar sua

qualidade 

de tradutor: trabalhando em outra língua

produziu 

o mesmo feito 
que 

havia antes conseguido com

o 

poeta 

francês. O Romeu e 
Julieta 

de Onestaldo é

igualmente um clássico da literatura brasileira, 

que 

superou

as traduções anteriores e 

jamais 

foi superado 

por 

aquelas

que, 

vindas depois, tentaram, em vão, atingir os 

patamares

de excelência em 

que 

ele o colocou.

Quem 
se der ao trabalho, ou antes, ao 

prazer 
de cotejar

a tradução de Onestaldo com o original shakespeariano verá

com 

que 

souplesse, com 
que propriedade, 

com 

que 

afinação,

o nosso 

poeta 

soube reproduzir as sutilezas e nuances do

bardo inglês. Romeu e 
Julieta, 

obra da 

juventude 
de

Shakespeare, cronologicamente sua 

primeira 

tragédia, é uma

exuberância de amor 

juvenil, 

de impulso adolescente, de 

paixão

arrebatadora, entremeada às vezes com um linguajar cru e

popularesco, 

ora faceto ora 

grosseiro, 

como se fossem

modulações a 

que 

se entregasse o 

poeta para 

melhor 

provar

sua capacidade de atuar em várias claves e registros diferentes.

Tais modulações exigem do tradutor um antenamento

perfeito, 

uma captação de sintonias finas, 

para que possa

reproduzir em sua língua esses efeitos sem alterar-lhes o

colorido e a ressonância. O 

grande 

escritor italiano ítalo

Calvino, na série de conferências 
que 

fez na Universidade de

Harvard, nos Estados Unidos, reunidas em livro sob o título

Seis 
propostas para 

o 

próximo 

milênio, toma A Leveza como

primeiro 

tema abordado, vendo nesta 

qualidade 

lança mão

precisamente 
da fala shakespeariana contida no Romeu e

Julieta. 
Logo no início da 

peça, 
na cena IV do 

primeiro 

ato,

Mercúrio, 

primo 
de Romeu, falando a 

propósito 

dos sonhos

em 

que 
este último vive imerso, invoca a figura da rainha

Mab 
(uma 

fada do folclore celta) e descreve-a, de maneira

brincalhona, mas ao mesmo tempo sutilíssima, em versos

que 

chegam, 

pela 

sua leveza, a ter a transparência das teias. A

tradução desse texto é de 

grande 
dificuldade 

pela 

sutileza das

imagens e a riqueza vocabular. Onestaldo traduziu-o assim:

Pelo 

que 

vejo, foste visitado

pela 

rainha Mab. Ela é a 

parteira

entre as fadas. E é tãopequenininha

como a ágata do anel 

que 
os conselheiros

usam no indicador. Puxada 

por parelhas

de minúsculos átomos 

passei

por 
cima do nariz dos dorminhocos.

Feitos de 

pernas 

longas de tarân tulas

são os raios das rodas de seu carro;

de asas de 

gafanhotos, 

a coberta;

as rédeas são da teia de uma aranha;

de úmidos raios de luar, o arreio;

de osso de 

grilo, 

o cabo do chicote

e o rebenque de um fio de cabelo.

O seu cocheiro, de libré cinzen ta,

é um mosquitozinho duas vezes

menor do 

que 
o bichinho redondinho

tirado com uma agulha do dedinho

das criadas 

preguiçosas; 

a carruagem

é uma metade de avelã vazia

e toda trabalhada, obra de entalhe

devida ao mestre-entalhador esquilo,

ou talvez seja mesmo do caruncho,

velho segeiro imemorial das fadas.

Nessa equipagem éque ela 

galopa

todas as noites através do cérebro

dos amantes, 

que 

então sonham com o amor.

Recentemente apareceu uma tradução de Romeu

e 
Julieta, devida a 

pessoa 

versada em assuntos
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shakespearianos, 
que 

inclusive declarou a uma revista

que 

achava a tradução de Onestaldo 

"açucarada". 

Ora,

comparando-se a tradução deste com a da 

pessoa 

citada,

poderíamos 

dizer 

que 

só 

pode 

achar 

"açucarada" 

a de

Onestaldo 
quem 

fez do texto uma tradução 

pedregosa

e apoética. Por impossibilidade de fazermos um cotejo

de ambas, ou 

pelo 

menos, da fala de Mercúrio antes

citada, seja-nos suficiente dizer 

que 

os maravilhosos

versos de Onestaldo

Feitos de 

pernas 

longas de tarântulas

São os raios das rodas de seu carro

onde as belas aliterações em"r" 
(raios 

das rodas do carro)

dão, 

por 

si sós, o andamento levíssimo dessa carruagem

feita de uma casca de noz, esses

Feitos de 

pernas 

longas de tarântulas

São os raios das rodas de seu carro

Teatro Dulcina, desta cidade, de 6 de março a 24 de 

julho 

de

1956 
(e 

depois em São Paulo e outras cidades do centro e do

sul do 

país) 

em duzentos e tantos espetáculos, 

- 

número 

que

à época se disse 

jamais 

ter sido logrado 
por 

encenações de

Shakespeare, numa só temporada, em 

qualquer parte 

do

mundo, a não ser em 

palcos 

de língua inglesa.

Por outro lado, a freqüência rigorosamente registrada,

de 63 mil e tantos espectadores, resultou num êxito de bilheteria

sem 

precedentes 

em representações do 

gênero.

Sem 

precedentes 

foi igualmente acobertara 

jornalística

dispensada à 

peça, 

seja nas referências a seu diretor, a seus

intérpretes e a seu tradutor. Onestaldo conheceu seu momento

de 

glória 

vendo seu nome citado centenas e centenas de vezes

nos 

jornais 

e revistas de todo o 

país. 

O espetáculo, belíssimo,

com Tônia Carrero no esplendor apicial de sua beleza

fotografada com cabelos loiros e longos resvalando do leito

em 

que 

a trágica máscara negra de Paulo Autran se lhe

aproxima 

para 

dar-lhe a morte naquele último beijo, 

gesto

acentuado 

pelas palavras 

magistrais recriadas 

por 

Onestaldo:

foram vertidos 

pelo 

novo tradutor como Dei-te um beijo ao matar-te e ora desejo

ao me matar, morrer dando-te um beijo.

As varas sãoperninhas de uma aranha,

Asas de 

gafanhoto 

sua coberta

Ivo Barroso é 
poeta 

e ensaísta.

em 

que 

tudo é 

prosa 

de 

qualidade 

inferior, a distâncias

quilométricas 

da sublime beleza existente em Shakespeare

e alcançada na 

poesia 

de Onestaldo.

***

O êxito nunca ofuscado da tradução de Romeu e

Julieta 
por 

Onestaldo de Pennafort encontrou seu eco em

1955 

quando 

ele traduziu especialmente 

para 

a Companhia

Teatral Tônia-Celi-Autran a tragédia Otelo, também de

Shakespeare. Ênio Silveira, 

que 

a editou em livro em 1940,

assim se refere ao evento:

Foi numa admirável montagem, custosa, sem

nenhum auxílio ou bafejo oficial, em bases e condições

estritamente comerciais, com um escolhido elenco, a cuja 

gente

figuravam dois astros 

que 

dispensam 

qualquer 

adjetivação 

-

a aludida Companhia encenou a tragédia nesta versão no



Leitores 

por 

obrigação:

quatro 

séculos 
de

censura em Portugal

Márcia Abreu

Durante muito tempo, historiadores e teóricos da literatura desprezaram um dos

personagens 

centrais do mundo dos livros: o leitor. Enquanto olhavam 

para 

os textos,

para 

seus autores ou 

para 

a sociedade em 

que 

estavam inseridos, esqueciam-se de

que 

a 

"atualização" 

dos textos depende de um leitor 

que 

os toma 

para 

ler e lhes

atribui significados.

Talvez esse esquecimento se deva à dificuldade em

perceber 

o 

que 

se 

passa quando 

alguém lê, de 

que 

maneira se

constroem os sentidos, 

que 

fatores interferem na relação entre

um texto e um leitor. Michel de Certeau expressou bem essa

dificuldade:

Longe de serem escritores, fundadores de um lugar

próprio, 

herdeiros dos antigos lavradores 

- 

mas trabalhando

no solo da linguagem 

- 

cavadores de 

poços 

e construtores de

casas, os leitores são viajantes; eles circulam em terras alheias,

caçam, furtivamente, como nômades em meio a campos 

que

não escreveram, arrebatam os bens do Egito 

para 
deles

usufruir. A escrita acumula, estoca, resiste ao tempo 

pelo

estabelecimento de um lugar e multiplica sua 

produção pelo

expansionismo da reprodução. A leitura não tem 

proteções

contra o desgaste do tempo 
(nós 

nos esquecemos e a

esquecemos); ela 

quase 

nada 

guarda 

de suas aquisições; cada

um dos lugares 

por 

onde ela 

passa 

é a repetição do 

paraíso

perdido.1

A escrita é, em si mesma, registro e, 

portanto, guarda

marcas de seus 

processos 

de composição, enquanto a leitura

quase 

não deixa 

pistas 

sobre o modo como se faz. A escrita

acumula, a leitura 

passa; 

a escrita fixa, a leitura se modifica.

Se a dificuldade em recuperar 

práticas 
de leitura é

geral, 
ela é agravada 

quando 
se tenta examinar os séculos

mais recuados, 

pois 

os arquivos não são 

pródigos 

em fontes

como diários, correspondências, memórias em 

que 

se

comentem 
leituras. Se, com alguma sorte, se conseguem

algumas 

pistas 
sobre leituras 

políticas 

e filosóficas, mais raro

ainda é encontrar comentários sobre leituras de obras

ficcionais 
ou artísticas.

Existe, entretanto, uma fonte, ainda 

pouco 
explorada,

repleta de 

pistas 
sobre 

práticas 

de leituras luso-brasileiras: os

arquivos da censura. A Coroa 

portuguesa 

teve sempre muita

preocupação 
com aquilo 

que 

seus súditos 

poderiam 

ler, razão

pela qual 
foram muito curtos os 

períodos 

em 

que 

houve

liberdade 
de imprensa. Para controlar o contato com os livros,

vários organismos 
de censura se sucederam em Portugal entre

1536 e 1832-com um breve intervalo entre 1821 e 1823,em

que 
se suspendeu a censura 

prévia.

Nesses 

quase 
300 anos, todos os livros 

que 

se 

pretendia

publicar 
ou fazer entrar em Portugal ou em 

qualquer 
de suas

colônias ultramarinas deveriam ser 

previamente 
examinados

por 

um ou mais organismos de censura, no interior dos

quais 
censores 

preparavam pareceres 
em 

que 

avaliavam as
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obras, fosse 

para 

aprová-las, fosse 

para 

retirá-las de circulação.

Os textos 

produzidos por 

eles expressavam não apenas sua

visão de mundo e a maneira 

pela qual, 

a 

partir 

de suas

convicções, 

julgavam 

os livros 

que 

liam, mas também deixam

clara a interferência da materialidade dos escritos e das

condições de leitura sobre a constituição do sentido.2

Diferentemente dos leitores comuns, os censores não

eram livres 

para 

escolher os livros 

que queriam 

ler e, 

portanto,

muitas vezes liam obras 

que 

tinham em baixa conta. Alguns

deles, como o censor 
José 

Machado, deixavam isso claro em

seus 

pareceres:

Li 

por 

Ordem de V. Mag6. a Obra intitulada o Vig°. de

Wakefield 
= 

e nada achei nella 

que 

encontre as Leis deste

Reino 
[...] 

Mas sobre a Nota naõ 

posso guardar 

Silencio.

Talvez 

pela prevenção 

com 

que 

Leio todos os Romances, e

suas Notas, 

parece-me 

injuriosa aos Magistrados 
[...]3

O 

parecer, 

exarado a 20 de abril de 1830, mostra como

os 

preconceitos 

letrados contra os romances tiveram longa

vida e como interferiam na leitura. Com uma clareza

admirável sobre o impacto 

que 

opiniões 

prévias 

sobre um

gênero 

têm na leitura 

que 

se 

produz, 
José 

Machado atribui as

restrições 

que 

fará ao texto à 

"prevenção 

com 

que 

Leio todos

os Romances". Ele deixa claro também 

que 

não leu 

para 

se

divertir ou 

para passar 

o tempo, como faziam muitos dos

que 

tomavam um romance nas mãos. Muito 

pelo 

contrário,

leu 

por 

ordem do rei e com um 

propósito 

definido: observar

se o texto contrariava as leis, a religião ou a moral.

E era assim 

que 

se esperava 

que 

os censores lessem. A

leitura e os 

pareceres produzidos por 

eles deveriam ser 

guiados

por 

determinações régias 

que prescreviam, 

em leis, avisos e

editais, o 

que 

se deveria observar em um livro. A necessidade

de obedecer aos regulamentos é apresentada, 

por 

exemplo,

em um ofício dirigido a um dos censores, o desembargador

João 
Pereira Ramos, em 25 de agosto de 1779:

A Real Meza Censoria me ordena remetta a V.S. as

copias dos Avizos, 

q'S. 

Mage. foi servida expedir a este Tribunal,

pa. q'V.S. 

fazendo sobre os ditos Avizos as devidas reflecções,

haja de 

poder 

milhor vir dar o seu 

parecer por 

escripto à

Meza, nos dias 

que 

amesma houver de 

participar.

Quatro 
constrangimentos à leitura estão aí colocados:

a impossibilidade de escolher o 

que 

ler; a necessidade de

obedecer aos dispositivos legais sobre o 

que 

seria considerado

pernicioso 

em um livro; a exigência de 

produzir 

um texto

escrito dando conta da leitura realizada e a obrigação de

apresentá-lo diante da Mesa reunida. Após a apresentação,

os demais censores aprovariam ou não o 

parecer 

e tomariam

a decisão final sobre o destino do livro, o 

que 

forçava o

parecerista 

a 

preparar 

textos solidamente argumentados a

fim de tentar convencer os demais de 

que 

sua opinião estava

correta.

A leitura realizada 

por 

eles tinha outra 

particularidade.

Quando 
se tratava de avaliar a 

publicação 

de uma obra,

tinham de lê-la, ao menos, duas vezes: a 

primeira 

sob a forma

de manuscrito, a 

partir 

do 

qual 

se dava a licença de imprimir,

e a segunda, 

já 

na forma de texto impresso, 
para 

o 

qual 

se

dava a licença de correr. A leitura de manuscritos algumas

vezes causava dificuldades aos censores, 

pela 

falta de cuidado

na 

preparação 

do texto, 

que 

torna ilegíveis certas 

palavras 

ou,

até mesmo, trechos inteiros.

Os censores são, 

portanto, 

leitores especiais, 

pois 

liam

incessantemente 

- 

eram 

poucos 

e tinham de ler todos os

livros a serem 

publicadas 

e todos os 

que 

se 

pretendia pôr 

em

circulação 

- 

e repetidas vezes. Liam não somente obras

consagradas e bem avaliadas, mas, sobretudo, textos 

que

tinham em baixa conta ou 

que 

eram até mesmo 

proibidos 

de

circular. Liam de forma especial, 
já que 

não deviam se deixar

levar 

pelo 

enredo ou 

pela 

beleza do texto, tendo 

que 

se

manterem sempre atentos a 

qualquer possível 

erro.

Diferentemente dos leitores comuns, tinham 

que 

escrever

sobre sua leitura, anotando, em seus 
pareceres, 

suas opiniões

sobre a obra e suas impressões de leitura, 
produzindo 

registros

minuciosos de sua relação com livros.

Um dos mais atentos e minuciosos censores em

atuação em Portugal foi 
José 

Antonio de Miranda, 

que 
será o

principal personagem 

desse texto. Pouco se sabe sobre ele. Há

registros apenas de 

que 

era 
Juiz 

do Crime do Bairro da Ribeira

e foi nomeado Censor Régio 
pelo 

Decreto 28 de Agosto de

1795, 

permanecendo 

no cargo até 1824. Ao longo desses 29

anos, ele leu centenas de obras e escreveu sobre elas, mostrando

que 

era um leitor muito 

peculiar.

Encarregado de examinar o sétimo tomo da História

de Clara Harlowe, 

que 

Francisco Rolland 
queria 

fazer 

publicar
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em 

português, 

em 1805, teve dificuldades na leitura do texto.

Embora tenha concluído 
que 

nada havia na obra 

"que 

seja

digno de censura 

quanto 

á*sua Doutrina", 
José 

Antonio de

Miranda 

preparou 

um longo 
parecer, pois 

encontrou

"expressos 

em todo este tómo 
[...] 

taõ exóticas, 

que 

me 

parece

indispensável o corrigirem-se, antes de se imprimir, 

para

credito mesmo da Naçaõ". E 

passou 

a listar, 

página por página,

linha 

por 

linha, as 

palavras 

e expressões 
que 

lhe 

pareciam

inadequadas ou inusuais.5

O sistema empregado 
pela 

censura 

portuguesa previa

a elaboração de um 

"Extracto 

da Censura", em 

que 

se

sumariavam as observações do censor, a ser enviado ao autor

ou ao editor do texto. Francisco Rolland, ao receber a

informação sobre os 

problemas 

observados em seu

manuscrito, zangou-se e respondeu de maneira ácida:

Tenho a honra de replicar, 
que 

os reparos do douto, e

exacto Censor naõ se referem a doutrinas da Obra, mas

meramente a expressões; cousa 
que, 

a meu ver, 

propriamente

naõ deveria ser objecto de crítica dos Censores 

pelo 

theor

expresso do RealAvizo de 16 de Fevereiro de 1803, em 

que 

se

manda, 

"que 

a regra única 
para 

a approvaçaõ das Obras deveria

ser o naõ serem ei/as contrarias á Fé Catholica, Á Moral

Christã,nem ao 

qseacha 

estabelecido 
pelas 

Leis do Reino".6

Em diversos casos os autores ou os editores

respondiam às críticas dos censores tentando disciplinar sua

leitura e suas observações, invocando as leis 

que 

regiam a

atuação da censura. Efetivamente, os censores não aceitavam

passivamente 

as normas e regulamentos, recusando-se,

sobretudo, a silenciar sobre incorreções dos textos e

deselegâncias estilísticas. Para infelicidade dos autores e

editores, o 

poder 

real 

pendia, 

na 

quase 

totalidade dos casos,

para 

o lado dos censores e obrigava os responsáveis 

pelo

texto a 

proceder 

a todas as alterações sugeridas ou,

simplesmente, negava autorização 
para publicação 

do livro.

Conhecedor do modo de operação da censura, Rolland não

se limitou a mostrar sua discordância com a intervenção do

censor em assuntos alheios à fé, à moral e ao 

poder 

real.

Imediatamente, corrigiu tudo o 

que 

solicitou o censor, não

sem antes deixar claro 
que, 

de seu 

ponto 

de vista, os reparos

apontados 

pelo 

censor eram 

"mui 

insignificantes", consistindo

apenas em 

"bem 

evidentes erros da escrita" e em dificuldades

do censor com a caligrafia do manuscrito, 

que 

fizeram, 

por

exemplo, com 

que 

ele lesse 

"mai" 

onde estaria 

grafado 

"mui".

Apesar de Rolland tomar 

problemas 

dessa natureza

como 

"insignificantes", 

fica evidente 

que 

a forma de

apresentação do texto interferiu fortemente na leitura de 
José

Antonio de Miranda e na sua 

possibilidade 

de apreciar a

obra. Ao receber a resposta de Rolland, o censor irritou-se:

Mas confessando o Autor 

que 

saõ erros taõ viziveis

he reparavel e bem-estranho 

que 

os visse, e offerecesse a sua

obra com tantos defeitos a censura, defeitos 

que 

elle conheceo

sem os emendar. Ninguém obriga o Autor a escrever com tal

precipitaçaõ: 
os erros 

que 

elle agora 

julga 

taõ fáceis de emendar,'

o devera ter feito antes de sujeitar a sua obra a censura, 

que

era 

quando 

ele 

podia 

ver e rever a sua obra, emendar e

accrescentar o 

que 

bem lhe 

parecesse [...] porque 

realmente

havia nesta obra alguns 

períodos 

taõ exoticos e taõ

defeituozos em razaõ de omissoes de 

palavras, 

letras e syllabas,

que 
se faziaõ 

quasi 

inintelligiveis.7

Após a troca de farpas com o editor, 
José 

Antonio de

Miranda ficou satisfeito, tanto 

porque, 

como ele disse, o rei

"foi 

servido attender ás minhas reflexos, mandando os

emendar" 

quanto 

com a obediência de Rolland 
que 

tudo

corrigiu, de modo 

que 

autorizou a impressão da obra. Isso

não significava 

que 

o 

processo 

estava concluído, 
pois, 

uma

vez impresso, o livro deveria voltar a ser examinado 

para que

se verificasse a inexistência de alterações entre o impresso e o

manuscrito. No caso da História de Clara Harlowe não houve

dificuldades, mas em muitos outros os 

problemas 

começavam

justamente 
aí.

Os censores não deviam desempenhar essa etapa da

censura com muito bom humor, 

pois 

se tratava de ler 

pela

segunda vez, e com muita atenção, uma obra recentemente

lida e sobre a 

qual 

muitas vezes 

já 

haviam manifestado seu

desagrado. A 

partir 

de 1791, um dos complicadores da leitura

dos livros impressos havia sido eliminado 

por 

um Aviso

expedido a todos os impressores em 

que 

a rainha ordenava

"q'da 

data deste em diante naõ remetta Livro, ou 

papel 

algum

a Conferir sem 

qvenha 

com as folhas cortadas".8 Antes disso,

os censores responsáveis 

pela 

leitura de dezenas de obras 

por
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mês tinham 

que 

abrir as 

páginas 

dos livros, como 

qualquer

mortal, antes 

que pudessem 

ler. Recebendo os livros 

já 

abertos,

acel4erava-se o minucioso trabalho de releitura e conferência

do impresso.

José 
Antonio de Miranda não se furtava a esse maçante

trabalho e tinha olhos de lince, 

pois 

encontrava 
pequenas

diferenças em 

quase 

tudo o 

que 

conferia. Foi o 

que 

aconteceu,

por 

exemplo, 
quando 

confrontou o manuscrito com a versão

impressa do livro 

"O 

Amigo das Mulheres":

Em cumprimento da Ordem de V Mag®. conferi a

obra de 

que 

se trata, em 

que 

ha algumas discrepancias, 
que

porem 

naõ 

julgo 

serem de consideraçaõ: 

procedem 

estas ou

de algumas leves omissos 
que 

naõ alteraõ osentido v.g. T. I

pag 

82 na nota entre a 9a. e 10a. faltaõ as 

palavras 

"escritas 

com

huma facilidade incomparavel" 

que 

estaõ no Original 
pag 

66;

ou 

procedem 

de meros erros de Imprensa 
que 

logo se

conhecem v.g. T. II. 

pag 

51 L. 10 

"muitas 

vezas" 

por 

"muitas

vezes &\9

Para desespero dos editores e autores isso 

poderia 

ser

suficiente 

para 

fazer com 

que 

os livros voltassem 

para 

serem

corrigidos ou 

para que 

se 

preparassem 

erratas inseridas no

final dos volumes 

- 

o fato de 

que 

muitos livros 

publicados

em Portugal tragam diversas 

páginas 

de errata não se deve,

provavelmente, 

ao zelo dos editores com o material 

que

colocariam à venda e sim à obsessão de certos censores com

detalhes.

Enquanto ao ler manuscritos 
José 

Antonio de

Miranda incomodava-se com os descuidos dos copistas,

a situação não melhorava muito 

quando 

se tratava de ler

os impressos, 

pois 

aí os incômodos vinham dos erros

produzidos pelos 

tipógrafos. Sequer as reedições estavam

livres de 

problemas, pois 

raras vezes se encontravam dois

livros iguais. Cotejando a 

primeira 

edição autorizada com

a nova edição 

que 

se 

pretendia pôr 

em circulação, não era

raro 

que 
José 

Antonio de Miranda encontrasse

discrepâncias, as 

quais, 

ainda 

que 

não fossem suficientes

para 

impedir a liberação do livro, não deixavam de ser

diligentemente anotadas. Examinando os 

quatro 

tomos

da reimpressão do livro Thezouro de Adultas, 
José 

Antonio

de Miranda encontrou tantos 

problemas que 

chegou a

criar um sistema de classificação de erros, listando os 

que

deveriam ser necessariamente corrigidos e os 

que 

não

causariam tanto dano:

Quando 
V. Mag*. me Mandou 

que 

conferisse esta

Obra notei 

primeiro 

aquellas discrepancias 
que julguei 

se deviaõ

emendar, e 

que 

comprehendi no 

primeiro 
§pho 

da Censura:

e depois 

passei 

a notar outras 

que 

dividi em trez classes: Ia as

que 

naõ alteravaõ o sentido: 2a. as 

que 

se fizeraõ 

para 

emendar

algum erro 

que 

se achava no 

primeiro 

Impresso. 3a as 

que 

o

Leitor facilmente 

podia 

conhecer serem meras equivocações:

portanto 

as discrepancias 
que pertencem 

á 2a classe devem-se

reputar necessarias 

por 

serem feitas a fim de emendar o 

que

se achava errado.10

Entre os erros 

que 

deveriam ser necessariamente

corrigidos havia coisas como 

"a 

pag. 

1781.10 do Tomo 4o. se

lê 

'sua 

may' em lugar de 

'seo 

Pay' como está no Io. Impresso

pag 

178. O 
que 

tudo 

julgo 

se deve emendar 

por 

cauza do

sintido." Sem dúvida, o censor tinha razão ao anotar 

que 

a

confusão entre 

pai 

e mãe 

pode 

causar 

grande 

transtorno

para 

a compreensão.

Recebido o 

"Extracto 

da Censura", o editor 
Joaquim

Francisco Monteiro 
preparou 

volumosa errata, encaminhada

para 

apreciação do censor, 

precedida por 

um texto vazado

em uma ortografia tão bizarra 
que 

não 

parece 

um exagero

supor 

que 

ele tencionava fazer 

piada 

com a obsessão de 
José

Antonio de Miranda:

Como os Reparos do Douticimo Sençor de 

que 

V.

Mage. se degnou mandarme vista, se reduzem unicamente a

Erratas de Empressaõ, 

que 

naõ 

podem 

Evitarçe 

por 

mais

vigilancia 

que 

nisso haja, 

pareceme portanto 

ter satisfeito com

a Empressaõ do Incluzo Coarto 
que 

menciona, e mostra as

Emendas das mesmas Erratas; formalidade 
praticada 

em

todos os tempos, ainda em Obras da Mayor 

ponderação

eComo o mesmo Coarto 
que 

se deve ajuntar atodos os

Exemplares do tomo 

primeiro 

desta Obra 

previne 

os Leitores

das Emendas 

qdevem 

fazer nos respectivos lugares onde

encontrarem os erros apontados 
pareçe 

naõ restar duvida a

satisfazer, e 

q'esta 

Obra se acha no Estado de V. Mag"'. Ordenar

q possa 

correr.11

O editor contava com a colaboração dos leitores 

que

deveriam corrigir a obra 

"nos 

respectivos lugares onde

encontrarem os erros apontados", mas não se deu conta de
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que, 

ao 

produzir 

a folha de erratas, 

gerou 

novo erro.

Evidentemente, isso não 

passou 

despercebido a 
José 

Antonio

de Miranda, 

que 

declarou:

como o Editor salva as discrepancias 

que 

lhe notei com

a Taboa das Erratas 

junta 

á mesma Obra,ja naõ tem lugar os

reparos 

que 

fiz nas differenças 

que 

se encon travaõ.

Quanto porem 

á 5a Errata relativa a 

pag 

170 no fim

do 
§pho, 

em 

que 

o Editor emendou a 

palavra 

= 
disto 

=

querendo que 

se leia=dito 
= 

corrompeo o 

que 

estava certo,

pois 

he disto 

que 

se deve lêr e naõ dito.12

José 
Antônio de Miranda não 

parecia 

desanimar

diante de um trabalho de Sísifo de ler e reler sucessivas vezes o

mesmo texto, encontrado, a cada volta, um novo erro. Pode

servir de consolo 
(ou 

de maior desespero) a 

percepção 
de

que, 

no tempo em 

que 

cada reedição tinha de ser remontada

na tipografia, o texto nunca era, efetivamente, o mesmo.

Ao tempo de d. Maria I, o 

poder 

real 

parecia

particularmente preocupado 

em 

garantir que 

houvesse exata

correspondência entre o manuscrito submetido 

para

avaliação e o texto impresso, assim como entre uma 

primeira

edição autorizadae as subseqüentes. Em 1796, 
José 

Cipriano,

editor responsável 

pela 

reimpressão do folheto Vida eAcções

de Cosme Manhoso, viu-se em sérias dificuldades 

por 

ter

introduzido 

pequenas 

alterações no texto da 

primeira 

edição

depois de haver obtido autorização 
para 

tirar uma nova

edição. O 

primeiro 

exame do texto 

para permitir 
a

reimpressão havia sido feito 

pelo 

censor Francisco Xavier de

Oliveira 

que, 

apesar de não ter encontrado atentados à religião,

à moral ou ao 

poder 

real, não se calou diante da insipidez do

escrito. O impresso, destinado às camadas 
populares, 

foi incapaz

de 

provocar qualquer 

empatia no censor 

que, 

após apresentar

o enredo do texto, concluiu seu 
parecer 

asseverando 

que:

Eis aqui o resumo desta insulsa Obra, 

que 

só 

poderá

instruir aos avarentos estúpidos, erecrear aos 

que 
se-

embasbacaõ com historias da Carochinha, e contos de velhas.

Porem como 

já 

foi impressa com as Licenças necessarias,

eagora nada se lhe-accrescenta 
denovo, me-parece 

que

oSupplicante está em termos d'alcancar de V.Mag"1'. a 

graça

que pede.13

Recebida a autorização, o editor 

preparou 

nova

impressão e a apresentou à Mesa 

para 

obter a licença de

correr. Sua trajetória dentro dos organismos de censura, 

que

já 

não tinha 

principiado 
bem, começou a 

piorar quando 

o

mesmo censor notou 

que 

haviam sido 

produzidas 

alterações

no texto 
- 

"naõ 

se-pode dizer, 

que 

está exactissimamente

conforme com o seu Original; 

porquanto 
o Editor cortou

algüs 

paragrafos, 
mudou, e accrescentou 

palavras; porem

todas estas mudanças saõ insignificantes, e de 

pouco

momento.14

Devido à insignificância das alterações, acreditou 

que

o impresso 

poderia 
ser liberado, mas não foi isso o 

que

aconteceu, 

pois, por 

ordem superior, o folheto voltou às mãos

do censor 

para que 

ele indicasse miudamente as diferenças

entre os dois impressos. Ele indicou, 

página 
a 

página, 
as

diferenças e concluiu:

todas estas alteraçosemudanças fez o Editor 

por querer

aperfeiçoar o Reimpresso, efaze-lo mais breve; 

por 

isso riscou

paginas 
inteiras do Original, supprimio algüs termos, 

que 

lhe-

parecerão 
supérfluos, emudou outros; mas eu todavia naõ sei se

lhe-hépermitida 
esta liberdade.15

Efetivamente, ele não tinha essa liberdade. Em vista

das mudanças, foi decidido, 

pela 

Mesa do Desembargo do

Paço, 

que 
todos os exemplares deveriam ser apreendidos.

Notificado o editor, ele declarou 

que 

havia tirado apenas uma

cópia do folheto 

para 

enviá-la à censura. Os censores 

julgaram

"inverocimel" 

a explicação e designaram o nosso 

já 

conhecido

José 
Antonio Miranda, 

que 

além de censor do Desembargo

do Paço era 

juiz 

do crime do Bairro da Ribeira, 

para 

"averiguar

muito exactamente o facto" e apreender os exemplares 

que

encontrasse.16 Feita uma diligência à cata do material na oficina

tipográfica de Simão Tadeu Pereira, nada foi encontrado, 

por

isso o impressor foi chamado à 

presença 

do 

juiz 

do crime e

severamente advertido de 

que 

era inteiramente inverossímil o

fato de alguém tirasse apenas uma cópia de um impresso.

Acuado, o tipógrafo explicou 

que 

havia tirado três cópias,

todas elas encaminhadas à Secretaria do Desembargo do Paço.

Para conferir credibilidade à sua história, explicou o 

processo

de composição do livreto:

estaobranaõ continha mais de duas folhas, eramuito

fácil imprimir hum único ou dois ou tres exemplares delia,

podendo 
ficara compoziçaõ da lettra sem se desmanchar, sem

prejuízo 

damesma Offlcina, muitoprincipalmente sendo a lettra
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de 

que 

se usoup'. esta obra, velha, e uzada, o 

que 

seria 

quasi

impraticável em obras 

grandes, 

tantopella muita despeza, como

peUo grande 

incomodo 

que 

resultaria de conservar as fôrmaspara

cada 

pagina 

de 

per 

si.'7

Os três exemplares 

- 

supostamente os únicos

- 
foram 

"suprimidos" 

por 

djespacho de 23 de Março de

1797, ainda 

que 

não contivessem nenhum atentado moral,

político 

ou religioso. O caso revela não apenas o rigor com

que 

o 

poder 

real examinava os livros, mas também mostra

como se lidava com os impressos destinados aos setores

populares. 

Camadas de depreciação acumulavam-se sobre

eles: materialmente eram compostos com tipos velhos e

usados, imprestáveis 

para grandes 

obras; literariamente eram

vistos, 

por 

um censor erudito como Francisco Xavier de

Oliveira, como fruto do engenho de um1 Author, esteril, sem

graça, 

e falto de talento 

para 

este 

genero 

de Composição"18.

Esses exemplos evidenciam a interferência da

materialidade sobre a constituição do sentido, ao mesmo

tempo em 

que 

chamam a atenção 

para 

a trajetória de 
José

Antonio Miranda, 

que 

acumulava as funções de 

juiz 

do crime

do Bairro da Ribeira e de censor régio, encarregado, 

portanto,

não apenas de examinar os textos, mas também de localizar

e apreender impressos, investigar e interrogar editores.

Se a dupla função significava aumento da carga de

trabalho, não se traduzia, entretanto, em melhor

remuneração, 

pois, 

segundo certidão expedida a seu 

pedido,

passou 

21 anos desempenhando as funções de censor sem

que 

"tenha 

recebido remuneração 

por 

ajuda de custo, 

que 

a

mesma Ley lhe faculta."19 Oito anos depois, sem 

que 

saibamos

se 
José 

Antonio de Miranda algum dia conseguiu receber o

pagamento 

a 

que 

fazia 

jus, 

ele voltou a dirigir-se ao rei, desta

vez 

para pedir 

seu desligamento do cargo. Ele tinha 

poderosas

razões a apresentar:

Julgo 
do meo dever 

pôr 

na Presença de V. Magdc.

que 

me acho impossibilitado depoder desempenhar o

emprego de censor como desejava; e como sempre me

esforcei 

por 

satisfazer á 

perto 

de 30 anõs como mostra a

certidão 

junta. 

Sobre moléstias antigas de reumatismo,

que 

se me tem aumentado com a idade sou 

presentemente

atacado de vertigem, 

que 

me impedem fazer aquella seria

applicaçaõ 

que 

requer a censura, vendo me 

por

consequencia obrigado a demorar as obras com 

prejuízo

das Partes e do Publico.20

Faz 

pena 

imaginar um homem detalhista como 
José

Antonio dè Miranda, lendo um texto, 

"atacado 

de vertigens",

em busca de toda sorte de deslizes. Ele 

já 

não devia estar

muito bem, desde 1819, 

quando 

constou na 

"Relaçaõ 

dos

Censores falescidos, impedidos, e mais ou menos

desembaraçados, depois da Real Rezolução de 18 de Março

de 1807 

que 

substituio outros falescidos e impedidos 

que

haviaõ sido Nomeados 

por 

Decretos de 28 de Agosto de

1795,e31 deMayode 1798" como estando 

"mais 

ou menos

desembaraçado". 
Quando 

entregou a carta acima, em 5 de

Julho 
de 1824, sentia 

que 

não teria forças 

para 

examinar as

quatro 

obras 

que 

lhe haviam sido atribuídas 

para 
exame.

Não obstante seu 

pedido, 

os livros continuavam a serem

remetidos 

para que 

ele os avaliasse. Em 5 de outubro de 1824,

já 

com seis obras 

para 

submeter a exame, voltou a se dirigir

ao rei 

para 

"humildemente 

Supplic[ar] a V. Magde. a 

graça 

de

me aliviar da dita censura ou conceder-me huma Licença

illimitada 

para poder 

tratar da minha saúde".21 Desta vez,

para 

dar mais força ao 

pedido, juntou 

um atestado médico.

O doutor 
Jacinto 

da Costa Pinheiro, bacharel em Filosofia e

formado em Medicina 

pela 

Universidade de Coimbra,

declarou:

Attesto, 

que 
Joze 

Antonio de Miranda, 

padece 

há

muitos annos de Rheumatismo Chronico, acompanhado de

Hemorroidas internas, complicadas com debilidade nervosa,

aponto de causar-lhe freqüentes Dippepsias, Vertigens, e

Infartes, ou Encalhes nas Viceras do Abdômen, 

pela 
falta de

acçaõ, tudo 

procedido 

em consequencia da vida assáz

sedentaria a 

que 

está continuamente habituado; e 

por 

isso se

lhe faz de absoluta, e indispençavel necessidade ter distração,

socego de espirito, livre de toda applicaçaõ literaria, 

para

melhor 

poder 

tratar da sua saúde, e fazer uzo de vários

Medicamentos.22

O doutor 
Jacinto 

da Costa Pinheiro 

provavelmente

conhecia a famosa obra De la san té des 

gens 

de lettres, do

médico suíço Samuel-Auguste Tissot, 

publicada 

em latim

em 1766 e diversas vezes reeditada23, 

pois, 

assim como seu

colega, tinha certeza de 

que 

a contínua 

"applicaçaõ

literaria" era fortemente 

prejudicial 

à saúde. O diagnóstico
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médico 

parece 

ter cumprido seu efeito, 

já que, 

em 8 de outubro

de 1824, 
José 

Antonio de Miranda, 
que 

havia 

passado 

os

últimos 29 anos de sua vidajendo, examinando livros e

pensando 

acerca seus 

possíveis 

efeitos sobre os leitores

portugueses, 

é dado 

por 

"aliviado 

visto 

q 

o estado da sua

saúde lhe naõ 

permitte 

continuar no exercício desta Comissão

que 

mt0. louvável e dignamte. dezempenhou".

Sua atuação 
junto 

aos organismos de censura

portugueses 

deixa claro 
que 

ler não é atividade abstrata em

que 

um leitor sem corpo encontra um texto sem matéria. A

atividade de leitura o colocou em contato com manuscritos e

impressos, o fez ler e reler continuamente os escritos, e o

afetou- não apenas intelectualmente, 
mas também deixando

marcas em seu corpo, 
que 

sofreu e adoeceu de tanto ler.
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O autor

brasileiro 
traduzido

Elmer C. Barbosa

"...Tudo 

aquilo 

que 

o malandro 

pronuncia 

- 

com voz macia 

-

é brasileiro, 

já passou 

de 

português."

O cinema falado, deNoel Rosa

m obra 

publicada 

em 1956 

pelo 

Instituto Nacional do Livro 

- 

Como aprendi o

português 

e outras aventuras- o filólogo Paulo Rónai relata seu 

primeiro 

contato

com a literatura de língua 

portuguesa. 

Ainda vivendo em Budapeste, onde nasceu,

em 1907, chegou-lhe às mãos uma antologia 

preparada por 

Carolina Michaélis: As cem

melhores 

poesias 

líricas da língua 

portuguesa. 

Graças a um único dicionário disponível, de

português-alemão, pôde 

ler o livro com certa avidez, tanto 

que 

seis horas depois 

já 

tinha

traduzido 

para 

o húngaro um soneto de Antero de 
Quental, 

"Sonho 

oriental". O

interessante, no relato de Rónai, é o fato de ter encontrado em Budapeste 

poemas 

em

português 

de um escritor dos Açores. Ele nos informa 

que, 

bem ou mal, os livros

impressos em Portugal 

já 

eram distribuídos 

pela 

Europa naquela época, e talvez fosse até

possível 

encontrar algum de autor brasileiro traduzido. Mas livro de escritor brasileiro

impresso no Brasil certamente não havia no mercado europeu. Como não há até hoje.

Não 

que 

seja impossível encontrar autor

brasileiro traduzido em livrarias do exterior. Mas vai

ser 
preciso pesquisar 

muito nos sebos. Os lançamentos

são 

poucos 

e as editoras 
que 

os traduzem, 
por 

serem

pequenas, 

não têm uma boa distribuição. Os editores

que publicam 

nossa literatura se valem do 

programa

de tradução 
patrocinado pela 

Fundação Biblioteca

Nacional ou, muito raramente, do interesse do 

próprio

editor, motivado 

pelos planos 

de algum agente

literário. O autor em 

geral 

fica apenas com a edição

contratada no 

país, portanto 

limitado ao ftiercado

interno. Não há 

por parte 

do editor brasileiro nenhum

empenho em vender títulos 
que possam 

ser traduzidos

para 

outro idioma, até 

porque 

ele não tem 

procuração

para 

representar seus autores 
junto 

a editores

estrangeiros. As exceções são 
poucas. 

A Editora Glo-

bal, 

por 

exemplo, vem buscando vender livros 

já

traduzidos, impressos no Brasil. Uma aventura 

que

tem dado certo, mas é um caso isolado na indústria

editorial.

A

0

z
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Nossa literatura continua tão ausente em outros

países, que 

não faz muito o escritor canadense Yann

Martel, até então um ilustre desconhecido, 

ganhou 

o

Booker Prize em 2002 

por 

uma novela, Life of Pi,

"inspirada" 

no livro de Moacyr Scliar Max e os felinos,

publicado 

entre nós 

pela 

L&PM. Imaginou o senhor

Martel, certamente, 
que 

o 

público 

leitor em inglês de um

escritor brasileiro era tão numericamente insignificante

que 

não formaria opinião a 

ponto 

de comprometê-lo. O

escritor estava tão certo de 
que 

nunca seria descoberto,

que 

nem se deu ao trabalho de maquiar o 

plágio:

reproduziu até a capa! Não foi o único caso e não será o

último. O 

primeiro plágio que 

mobilizou o meio literário

brasileiro ocorreu em 1938, 
quando 

foi 

publicado 

na

Inglaterra o romance Rebecca, da inglesa Daphne du

Maurier. Era um 
plágio 

da novela A sucessora, escrita

quatro 

anos antes 
pela 

brasileira Carolina Nabuco. No

início da década de 1950 um outro romancista, Lucien

Marchai, este francês, 
ganhou 

o Prêmio dos Leitores

(1952) 
com seu romance Le marge du sertão, 

"um 

decalque

ostensivo de Os sertões, de Euclides da Cunha", como foi

registrado 
pela 

crítica da época.

Tal desconhecimento 
da literatura brasileira

perdura 

ainda hoje, mesmo em Portugal, 
que 

recebe com

freqüência cantores e atores de telenovelas brasileiras.

Registra-se, nesse 

país, 

um interesse crescente 
pelas 

coisas

do Brasil. Os freqüentadores 
de shoppings, em Lisboa ou

na cidade do Porto, fazem suas compras ao som de

música 

popular 

brasileira, mas 
poucos 

sabem da nossa

literatura. Mesmo os segmentos formadores de opinião

-jornalistas, 

professores, 

diplomatas, editores 

-, 
sempre

que querem 

demonstrar conhecer o Brasil, se referem

aos craques do futebol, ou então citam algum aspecto

exótico da nossa cultura. 
Quando 

o assunto é livro, o

nível de informação, não só de 

portugueses, 

mas de

estrangeiros de modo 

geral, 

é limitadíssimo. Nos últimos

anos, como todos sabem, o autor brasileiro mais citado

no exterior é Paulo Coelho. Se o interlocutor for mais

velho 

poderá 

também lembrar-se de 
Jorge 

Amado, e

estranhará 

que 

as obras do romancista baiano não

apareçam mais, como acontecia há algumas décadas, nas

estantes das livrarias européias.

Não deveria ser assim, 

pois 

o 

português 

é hoje

uma das seis línguas mais faladas no mundo. 
Quase 

300

milhões de indivíduos compõem o 

que 

os 

portugueses

chamam de mundo lusofônico. No Brasil se encontra

mais da metade dessa 

população, 

e é onde se dá a maior

produção 
editorial de livros, 

jornais 

e revistas no idioma.

Entretanto, não conseguimos impor o autor e o livro

brasileiros nem no nosso continente.

Num artigo veiculado 

pela 

Internet sob o título

"Outra 

feira, outras feiras", o escritor angolano 
José

Eduardo Agualusa, a 

propósito 

de uma feira de livros

em Lisboa, escreve 

que 

"pode 

parecer 

estranho 
(ele 

afirma

que para 

ele é) mas trinta anos após as independências

das colônias africanas, e 

quase 

dois séculos depois do

Grito do Ipiranga, uma boa 

parte 

dos 

políticos 

e

diplomatas 

portugueses 
ainda não compreendeu 

que 

a

língua 

portuguesa 
só tem alguma visibilidade

internacional 

graças primeiro 

ao Brasil, com os seus 180
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milhões de habitantes, e depois à África..." Ele conclui o

parágrafo 

afirmando 

que 

"sem 

o Brasil a nossa língua

teria' tanta importância, a nível internacional, 

quanto 

o

holandês. Equívoco igualmente comum é encarar os

brasileiros como 

perigosos 
concorrentes, no campo da

afirmação da língua, ao invés de os ver como aquilo 

que,

neste aspecto, concreto realmente são: o outro, o

mesmo."

O artigo do escritor angolano chama a atenção

mais de uma vez 

para 

a importância da Itália e do ensino

da literatura 

portuguesa 
naquele 

país: 

"O 

grande 

número

de universitários italianos a estudar 

português 
e as

literaturas dos 

paises 
de língua 

portuguesa, 

fenômeno

que julgo 

não ter equivalente em nenhum outro 

pais,

pode 

abrir um mercado interessante, em 

poucos 

anos,

para 

os escritores lusófonos. 
Justifica-se 

assim o

investimento do Instituto Português do Livro e das

Bibliotecas e do Instituto Camões, 

que 

apoiaram algumas

dezenas de traduções 

presentes 

na Feira de Turim". O

IPLB e o Instituto Camões não apoiaram apenas algumas

traduções, 

patrocinaram 
as edições. Foram tantas 

que 

o

estande de Portugal em Turim não tinha livros; resumiu-

se a um cenário de madeira, simulando imensos livros

empilhados. A Itália conta hoje com mais de 15

universidades ensinando literatura 

portuguesa, 
embora

de fato se ensine literatura brasileira. Mas não é 

possível

encontrar nas livrarias italianas livros de autores

brasileiros traduzidos, muito menos livros editados no

Brasil.

Segundo levantamento bibliográfico 

preparado

pelo professor 

Giovanni Ricciardi, da Universidade de

Nápoles 
(trabalho 

que 

amplia outro, feito 

por 

Luciana

Stegagno Picchio), entre 1954 e 2005 foram traduzidos

para 

o italiano 341 títulos diversos, de 138 autores

brasileiros. No Brasil, em apenas dois anos, 2004 e 2005,

foram traduzidos e editados 690 títulos de autores

italianos, em um total de 2.146.791 exemplares, segundo

dados da Câmara Brasileira do Livro. Convenhamos

que 

se constata aí uma formidável desproporção. E difícil

de entender. Se aqui vivem aproximadamente 30 milhões

de oriundos, na Itália atuam 

professores 
e tradutores

que 

têm vínculos culturais 
- 

e até familiares 
- 

com o

Brasil. Gente 

que 

conhece bem a literatura brasileira,

como Luciana Stegagno Picchio, a 

quem 

devemos muito,

pois graças 

a ela, entre outros, o interesse 

pela 

literatura

brasileira se mantém aceso.

Quase 
todos os 

países 

do chamado Primeiro

Mundo mantêm 

programas 

de apoio à tradução. Itália,

Alemanha, França, Irlanda, Portugal e muitos outros

patrocinam 
a tradução de livros, não apenas trabalhos

literários, 

para 

outros idiomas, como forma de difundir

a sua 

produção 

intelectual. Um livro traduzido 

promove

a inserção cultural desses 

países 

na cena internacional,

da mesma forma 

que 
a 

publicação 
de autores estrangeiros

democratiza o conhecimento, oferecendo ao leitor a

oportunidade de acompanhar a 

produção 
científica,

tecnológica e literária do 

planeta. 

Sem a tradução, o

processo 

civilizatório não existiria. No Brasil, esse tipo

de estímulo acontece desde 1985, ano em 

que 

a Fundação

Vitae começou a apoiar um 

programa 
de bolsas de

tradução de autores brasileiros, 

que 

no entanto tem se

revelado insuficiente.

Examinando os números da Agência Brasileira

do International Standard Book Number 
(ISBN),

constatamos 

que 

o Brasil 

publica 

hoje cerca de 25 mil

novos livros 

por 

ano. Destes, aproximadamente 10% são

de obras traduzidas de outros idiomas 
- 

média do 

que

se 

publica 
de títulos traduzidos em outros 

países. 
O

número considerável de obras traduzidas 

publicadas 
no

Brasil indica, decerto, a razão 

por que grandes 
editoras

estrangeiras estão se instalando no 

país. 

Vamos continuar

com os números do relatório da Câmara Brasileira do

Livro. Entre 2004 e 2005, foram 

publicados 
6.951 títulos

traduzidos do inglês, 1.032 do francês, 938 do espanhol,

690 do italiano, 518 do alemão, 298 do 

português 
de

Portugal 
(na 

maioria impressos sem alteração da escrita,

segundo a norma 

portuguesa, por 

imposição de

contrato), 193 do 

japonês 

e 183 de outros idiomas; um

total de 35.646.816 exemplares.

Nada mal. Esses números representam 5% da

produção 
editorial no 

período. 

Resumindo o 

quadro

demonstrativo da CBL, nestes dois anos 

publicaram-se

/ !
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65.584 títulos de autores brasileiros, contra 10.803

traduzidos de outros idiomas. Em número de títulos

traduzidos, não temos merecido a reciprocidade de 

países,

de onde vêm os títulos 

que 

nossos editores traduzem.

Talvez até não seja uma 

questão 

de falta de interesse, mas

de desconhecimento da nossa 

produção 
literária e

científica. Ou, será 

que, 

não sabemos oferecer o 

que 

temos

da melhor maneira.

Pelo relatório da CBL, o número de livros

traduzidos do inglês supera em muito aqueles escritos

em outras línguas. Não é só aqui 

que 

isso acontece. Como

se sabe, há uma relação hierarquizada entre as línguas

contemporâneas, 

que 

se impõem não 

pelo 

número de

pessoas que 

falam o idioma, mas 

pelo 

numero de títulos

traduzidos. Hoje o inglês é a língua 

que 

se impõe

hegemonicamente em vários campos do conhecimento,

e daí a fantástica 

produção 

editorial nesse idioma. Essa

produção 

literária e científica reflete, sem dúvida, o alto

índice de alfabetização e de leitura da 

população 

de língua

inglesa e a 

qualidade 

do ensino e do acervo de suas

bibliotecas 

públicas. 

Os franceses Pierre Rivas e Michel

Riaudel, em artigo intitulado 

"A 

recepção da literatura

brasileira na França" (http://www.adpf.asso.fr/adpf-

publi/folio/france 

bresil/03.html), informam 

que 

50%

dos livros traduzidos no seu 

país 

o foram a 

partir 
do

inglês como língua intermídia. Traduções do árabe, do

chinês e do 

português 

representam apenas 1% dos títulos

traduzidos.

Apesar disso, os autores fazem uma excelente

análise da 

presença 

de autores brasileiros na França,

atribuindo as baixas tiragens ao desconhecimento da

literatura brasileira e ao fato de tratar-se de uma 

"língua

rara", não institucionalizada no ensino, ignorada 

pelos

países 

vizinhos, e 

"com 

poucas 

relações editorais com a

antiga metrópole", Portugal, o 

que 

é uma verdade. Há,

de todo modo, um mercado 
para 

o autor brasileiro na

França, embora 
pequeno. 

Temos de reconhecer 

que 
os

editores franceses traduzem mais a literatura brasileira

que 

os editores anglo-saxões. Mesmo assim, o numero

de traduções hoje começa a diminuir drasticamente,

refletindo uma tendência do mercado editorial em todo

o mundo, 

que 

vem investindo menos em traduções,

independentemente 
da língua.

Para se ter uma dimensão de como anda o livro

brasileiro na França, nos valemos do levantamento feito

por 
Stella Abreu. De 2004 a 2006, apenas 90 títulos foram

lançados na França. Detalhe: a maioria, ensaios. Pouca,

pouquíssima 
literatura, como diz Stella Abreu, 

que 

não

entende o 

que 

está acontecendo. 
O 

que 
está acontecendo,

respondemos, é os editores em todo o mundo estão

revendo suas 

políticas 
editoriais 

para 
os livros traduzidos

e, 

possivelmente, 
com a desvalorização do dólar em

relação ao euro, os tradutores de 

português 
estão dando

preferência 
aos autores de Portugal e dos 

países 
aos 

quais

o Instituto Camões subvenciona bolsas de tradução...

No início do século 

passado, 
Machado de Assis

foi traduzido e editado na França, mas sua literatura só

foi reconhecida 
e reverenciada 

por 
críticos literários e

professores 
de literatura 

quase 

no final do século XX,

quando 
os leitores franceses 

passaram 
a conhecer

também 
os modernistas brasileiros 

- 

resultado das

edições 

patrocinadas 
pelo 

Instituto de Cooperação

Internacional. 
Um 

pouco 
antes da Segunda Guerra

Mundial, o interesse dos franceses 

pelo 

Brasil foi

despertado 

pela 
literatura de 

Jorge 
Amado, com sua

narrativa 
imaginativa, vigorosa e 

que 
revelava uma

cultura 
mestiça, desconhecida 

para 
os europeus, e

fortemente 
sensual. Mais recentemente, outros autores

foram sendo apresentados aos franceses, todos

merecedores 
de atenção, mas com suas obras limitadas

a uma ou duas edições. Todos celebrados 

pela 

critica

literária, 

por professores 
e estudantes em dissertações e

teses de doutorado, 
mas de 

pequena 
distribuição. Mário

de Andrade, 
Oswald de Andrade, Graça Aranha, Afrânio

Peixoto, 

José Lins do Rego, Clarice Lispector, Rubem

Fonseca, 
Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Autran

Dourado, 
Paulo Lins, Patrícia Melo, Antônio Torres e

Milton Hatoun estão entre eles. Esgotadas as tiragens,

no entanto, não conheceram outras edições.

Como são 

poucos 
os editores 

que 

representam

nossos escritores fora do 

país 

- 
cinco ou seis, no máximo,

que 

vão às feiras internacionais 

para 

vender títulos de
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seus autores 
- 

e como nossos autores não têm agentes

literários 

que 
os representem 

para 

vender seus direitos

de edição, os livros ficam expostos nas feiras

internacionais mas não merecem a atenção dos editores

estrangeiros, 

que 

só compram se devidamente

motivados.

Na América Latina, o número de obras traduzidas

do brasileiro 

para 

o espanhol, nos diversos 

países 

nos

últimos anos, segundo dados do CERLALC, é muito

pequeno. 
Com exceção da Colômbia, 

que 

tem um 

parque

editorial forte, onde se 

publicam 
até 396 novos títulos

por 

ano, nos demais 

países 

se traduz 

pouco; 
o México,

95; o Equador, 54; Cuba, 25; Costa Rica, 20; Chile, 40;

Paraguai, 19; Peru, 15; Uruguai, 1; Guatemala, 7; Panamá,

21, República Dominicana, 7; Venezuela, 36; Bolívia, 22;

Honduras, 2. Os títulos traduzidos, 

quase 

a totalidade,

tratam de temas religiosos ou de auto-ajuda, e refletem

uma 

presença 
discretíssima do Brasil na América Latina,

inclusive no México, onde Rubem Fonseca e Nélida Pinon

mereceram o Prêmio 
Juan 

Rulfo.

A Argentina é um caso à 

parte. 
O desconheci-

mento da nossa 

produção 
literária assume, nesse 

país,

um caráter até oficial. Durante a ultima Feira Internaci-

onal do Livro de Buenos Aires, circulou uma lista dos

cem livros considerados indispensáveis numa biblioteca

escolar ou 

pública, 

recomendados 

pelo 

Ministério da

Educação argentino. Exibindo as armas do 

governo, 
e

com a chancela do ministério, a relação leva o titulo de

Biblioteca literária 

para 

uma escola média. A lista é uma

prova 

de erudição e de interesse em aproximar o leitor

argentino da literatura internacional, destacando escri-

tores de todo o mundo, incluindo clássicos anônimos

como o Cantar dei mio Cid e As mil e uma noites, e auto-

res como Borges, Tolstói e Balzac. Lá estão também

Garcia Marques, Anton Chekov, Daniel Defoe, Anne

Frank, Garcia Lorca, Faulkner, Saramago e Alexandre

Dumas. Embora limitada a 100 títulos, alguns autores

mereceram ser incluídos com mais de um livro. Mas na

lista argentina não aparece sequer o nome de um escri-

tor brasileiro! Nem Machado de Assis, tampouco Gui-

marães Rosa.

Surpreendente? Não. Era de se esperar, 

pois 

nas

bibliotecas e nas famosas livrarias de Buenos Aires

simplesmente não se encontram livros de autores

brasileiros, e as bibliotecas oferecem 

poucas 
obras deles.

Nesse 

país, 
com o 

qual 

temos um excelente

relacionamento, 

que 

nos envia milhares de turistas e onde

estão instaladas empresas brasileiras importantes como

a Petrobras, não há o menor interesse 

pela 
nossa língua

ou 

pelo 
nosso universo literário.

No Oriente Médio 

pouco 

se sabe sobre nossa

língua, e 

poucos 
autores brasileiros foram traduzidos.

Na Síria foram 

publicados 
alguns romances de 

Jorge

Amado; o Novo mundo nos trópicos, de Gilberto Freire;

Seis 

poetas 

e um 

problema, 
de Antônio Houaiss; a Teoria

da 

poesia 
concreta, de Haroldo de Campos; a Poesia do

Brasil—Antologia com Manuel Bandeira, organizada 

por

José 
Guilherme Merquior, e ainda a Formação da literatura

brasileira, de Antonio Cândido. Mais recentemente, 

quase

todos os títulos de Paulo Coelho. No Líbano, de onde

nos chegaram milhares de imigrantes, traduziu-se

número ainda menor de livros. Possivelmente a maior

parte 

dos autores traduzidos 

para 
o árabe 

- 

Jorge

Amado, 
José 

Sarney, Milton Hatoum e Paulo Coelho,

além de uma antologia de contos 

preparada por 
Shjaker

Mustafá e Nacle Ward com 

prefácio 
de 

Jorge 
Amado, na

qual 

estão contos de Machado de Assis, Graciliano

Ramos, 
Jorge 

Medauar, Monteiro Lobato e do 

próprio

Jorge 
Amado 

- 

foi 

patrocinada pelo 
Ministério da

Educação da Síria.

Em 2004, foi 

publicado 

em Beirute o Dicionário

Português-Árabe, trabalho de Alphonse Nagib Sabbagh,

pela 

Librairie du Liban Publishers SAL. O fato de termos

poucas 

traduções 

para 

o árabe 

pode 
decorrer de

problemas 
culturais ou religiosos; mas tudo indica 

que

isso acontece 

por 

falta de maior intercâmbio de 

produtos

culturais e de negócios na área editorial. Mas este vazio

pode 
ser observado também em relação a 

paises 
mais

próximos 
e com os 

quais 

o Brasil mantém intensa

atividade comercial, como Estados Unidos, Inglaterra,

Espanha, Noruega, Holanda, Alemanha, 
Japão, Grécia e

Itália.

/
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Quando 
um autor brasileiro é 

publicado 

em Por-

tugal 

- 

o 

que 

acontece hoje, aliás, com 

pouca 

freqüência

- 

seu texto é adaptado ao 

português 

luso. O 

que 

se explica.

Além da 

grafia 

de algumas 
palavras 

e expressões locais, a

sintaxe é diferente. Também os editores 

portugueses

adotam normas editoriais bem diversas das brasileiras.

Por exemplo: os editores 
portugueses 

traduzem os nomes

de 

pessoas, 

ruas e cidades e os nossos editores respeitam

os nomes 

próprios, 

embora façam uma adaptação na

grafia para 

facilitar a compreensão. O 

que pode parecer

uma curiosidade ilustra a dificuldade 

que 

a nossa

literatura tem 
para 

entrar no mercado editorial

estrangeiro, mesmo 
quando 

o outro 

país 

faz 

parte 

do

mundo lusofônico. Aos 

poucos, 

nossa literatura vai

ficando espremida entre os 

países 

de língua castelhana

do continente e o Atlântico, sem espaço na Europa e na

América do Norte, onde também se conhece muito mal

nossa 

produção 

literária.

O tradutor não é um traidor. É ele 

que possibilita

o intercâmbio cultural entre 

povos 

civilizados. Sem as

traduções, o 

que 

chamamos de literatura universal não

existiria. O sucesso de um livro traduzido depende, entre

outros fatores objetivos, da capacidade de distribuição

do editor, mas é o trabalho 
quase 

anônimo do tradutor

que 

define em última instância a receptividade da obra^

O 
que prevalece 

muitas vezes na divulgação do livro

brasileiro é o empenho 
pessoal 

do tradutor, 

que procura

um editor 
propondo 

a 

publicação 

de determinado livro,

desconhecido 
no seu 

país, 

mas 
que 

muitas vezes se

converte num 
grande 

sucesso. Os 

grandes 

editores, 

por

seu turno, têm informantes 
que 

os mantêm em dia com

o 

que 

de melhor se 

publica 

no mundo e 

quanto 

ao fluxo

de interesse dos leitores.

Muitos dos nossos escritores costumam indagar

por que 

suas obras não são conhecidas ou divulgadas no

exterior da maneira 
como desejariam. A 

grande 

maioria

não sabe como um editor seleciona uma obra em outro

idioma 
para publicar. 

Fica imaginando 
que 

os editores

não fazem outra coisa senão ler tudo o 

que 

sai 

publicado,

para 

selecionar os títulos 
que 

lançarão no mercado. Fosse

assim, o autor brasileiro 
só 

poderia 

ser editado em outro

idioma se descoberto 

por 

um editor estrangeiro 
que

conhecesse o 

português 

escrito e falado no Brasil. Estes,

caso existam, são muito 

poucos. 

Há também os autores

que 

imaginam 

que 

tudo não 

passa 

de 

"tráfico 

de

influência", 

"política 

literária" 

- 

o 

que 

eventualmente 
pode

ocorrer 

- 

ou então fruto exclusivo do 

"faro" 

do editor.

Caberia a este, em última análise, o 

papel 

de descobrir

aquele autor cuja obra é de tal excelência literária e

atualidade 

que por 

isso não 

pode 

deixar de ser 

publicada.

Mas não é bem assim 

que 

as coisas acontecem no mundo

editorial...

No mercado de livros, ao contrário do 

que

acontece na oferta de muitos outros 

produtos, 

a margem

de risco é 

grande, pois 

o editor tem de oferecer um

produto que 

deve alcançar um consumidor cuja

preferência 

está continuamente mudando. Livro é

produto que 

traz resultados e enriquece muitos

empresários do ramo, mas é negócio de altíssimo risco.

No mercado de compra e venda de títulos, isto é, nas

feiras internacionais de livros sobretudo, editores 
que

têm um 

grande 

catálogo e 

publicam 

muitas traduções se

valem dos agentes literários ou, 
quando 

a operação é

feita entre editores, dos dados 
passados por 

um

intermediário 
- 

o scout 
(escoteiro) 

-, 

que 

lhe informa

sobre o impacto e a importância de um determinado

livro ou autor no mercado de origem, balizando a

operação em seus detalhes, inclusive o 

preço 

a ser 

pago

pelo 
copyright. Pois 

quando 

compra um titulo, ou assina

o contrato 

para 

editar um determinado autor, o editor

não tem 

garantias 

de retorno do investimento feito em

um livro. Ele confia nas informações 

que 

lhe foram

passadas 
sobre a recepção do livro ou do autor no

mercado. Uma vez impresso, o livro 

precisa 

ser lido e

aceito.

A leitura vai encerrar o ciclo vital da obra im-

pressa. 
É através dela 

que 

o livro se revela ao 

público.

Pode se transformar em referência importante 
para

determinada sociedade ou até mesmo 
para 

toda a

humanidade. Não são 

poucos 

os livros 

que 

atravessaram

gerações 

e 

que permanecem 

importantes e atuais. Mas

no momento do lançamento, 

quem garantirá 
o seu



REVISTA DO LIVRO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, Rio de 
Janeiro, 

n°48

sucesso? Em 

primeiro 

lugar, o livro 

precisa 

atrair o

comprador e é este o trabalho do editor, no 

qual 

se

articula com os livreiros. Para 

que 

o livro traduzido tenha

algum sucesso, é importante 

que 

o editor tenha uma boa

tradução e consiga 

promover 

a obra, com destaque nas

qualidades 

literárias do autor e na cultura de 

procedência.

É também decisivo 

que 

faça uma distribuição correta

dos exemplares, caso contrário todo o investimento se

perde.

O editor é o elo da corrente 

que 

dá visibilidade ao

livro e ao autor; mas também é o elo mais frágil e mais

criticado. No entendimento de muitos 

que 

desconhecem

os custos e a complexidade da 

produção, 

é ele o

responsável 

pelo 

valor mercadológico do livro. Em

outros 

países 

também ocorre esse tipo de crítica, mas

não com a mesma freqüência. Se os leitores reclamam do

preço 

do livro, têm como atenuante a existência de

excelentes bibliotecas, com acervos atualizados abertos

aos usuários. As bibliotecas 

públicas 

cumprem um 

papel

importantíssimo no contexto do mercado editorial. A

busca de determinados títulos 

pelos 

usuários faz com

que 

a imprensa os divulgue 

- 

e o livro é um 

produto 
cujo

sucesso depende da demanda de mercado.

Como a literatura brasileira é 

pouco 

traduzida e

o livro brasileiro não é exportado, 

poucas 

obras de nossos

autores 

podem 

ser encontradas nas bibliotecas 

públicas

estrangeiras, e o 

pouco que 

se encontra foi enviado a

essas instituições 

pela 

Fundação Biblioteca Nacional ou

então diretamente 

pelo 

autor. Encontram-se exceções,

como a Libraryof Congress, dos Estados Unidos, 

que 

tem

compradores atuando em vários 

países, 

inclusive o Brasil.

Lá é 

possível 

encontrar livros editados aqui, alguns 

que

certamente nem sequer acharemos nas estantes de

nenhuma biblioteca 

pública 

brasileira. Mas este é um

mérito específico da Libraryof Congress, um modelo difícil

de ser reproduzido. Esta está instalada numa nação em

que 

as bibliotecas 

públicas 

municipais são instituições

não apenas respeitadas, mas também 

prestigiadas pela

comunidade e 

pelas 

autoridades locais. Pode-se mesmo

dizer 

que 

a liderança dos Estados Unidos, como um 

país

na vanguarda da tecnologia, 

que gera 

e exporta

conhecimento, deve muito da sua atual importância às

bibliotecas 

públicas 

e à atualidade de seus acervos. Isto

fez dos Estados Unidos o campeão no tráfego de

informação no mundo contemporâneo e, do inglês, a

língua internacional 

por 

excelência.

Como 

já 

dissemos, o editor, estabelecido no Brasil

ou em 

qualquer 

outro 

país, 

é antes de tudo um

empresário 

que 

se 

propõe 

oferecer ao 

público 

leitor um

produto 

no 

qual 

acredita, torcendo 

para que 

se

transforme num sucesso de mercado. No caso do livro,

esse sucesso vai depender da compreensão de uma cultura

e de uma língua. O livro de autor brasileiro esbarra na

dificuldade de acesso ao mercado de outros idiomas, e

tal situação só 

pode 

ser superada, como acontece em

outros 

países, 

investindo-se na manutenção de cursos

de língua, apoio à tradução e até mesmo 

patrocinando

edições. Na Fundação Biblioteca Nacional temos nos

esforçado 

para garantir 
um lugar 

para 

nossos autores.

A despeito de todas as dificuldades, temos a convicção de

que 

existe ainda muito espaço a ser conquistado 

quanto

a isso.

Elmer C. Barbosa é 
professor 

ria PUC-Rio e

coodenador do Livro e da Leitura na Fundação

Biblioteca Nacional.



Entrevista/Ira Maciel

Educação 
de

jovens 

e adultos:

políticas 

de acesso 
à leitura

Ao favorecer a constituição de um acervo bibliográfico literário

adequado 

para 

o 

público jovem 

e adulto, o Concurso Literatura

para 

Todos 

procura 

também fortalecer o 

processo 

de alfabetização

iniciado no Programa Brasil Alfabetizado, constituindo um

importante 

passo para 

a democratização do acesso à escrita e à

leitura.

Carlos Sussekind e Valéria Lamego

O 

Ministério da Educação 

(MEC), 
por 

meio da Secretaria de Educação Conti-

nuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD) 
criou o Projeto Leituração, 

que

reúne um conjunto de ações visando 
à formulação 

de uma Política de Acesso

à Leitura 

para 

a área de Educação de 
Jovens 

e Adultos 

(EJA). 
A formulação dessa 

poli-

tica 

governamental 

baseia-se no fato de 

que 

muitos recém-alfabetizados não continu-

am seus estudos na EJA, ficando à margem do 

processo 

de escolarização, 

perdendo 

as

habilidades conquistadas de escrita e leitura ao longo do tempo. Na mesma direção,

observa-se uma situação de desigualdade 
de acesso ao livro e à informação, condicio-

nada 

pelo poder 

aquisitivo e 

pela 

escolaridade, 
além de uma enorme carência de livros

produzidos para 

neoleitores, no 

período pós-alfabetização. 
Os existentes, na maioria

das vezes, são inadequados ao 

perfil 

sociocultural 
desses sujeitos 

jovens 

e adultos. Mais

raras ainda são as obras literárias disponíveis a este 

público.

Para atender estas demandas a SECAD 

promo-

veu o Concurso Literatura Para Todos, 

que premiou

obras inéditas específicas 
para 

neoleitores 

jovens 

e adul-

tos 

procedentes 

do Programa Brasil Alfabetizado. O con-

curso constituiu uma ação inovadora/fundadora 

que

inaugura uma 

produção 
de textos específicos de literatu-

ra 

para 

neoleitores 

jovens 

e adultos. Para informar so-

bre esta iniciativa o escritor Carlos Sussekind e a 

jorna-

lista Valéria Lamego entrevistaram a 

professora 
e 

pes-

quisadora 
Ira Maria Maciel, consultora do 

projeto.
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Valéria Lamego—Uma das excelências do 

projeto

Literatura 

para 

Todos é incentivar a leitura. Como influen-

ciar uma nova 

geração 

de escritores a refletir sobre um

tema subdimensionado 

pelas políticas públicas que 
é a

formação do leitor adulto após a alfabetização? Como foi

pensado 

este 

projeto?

IraMaciel—O Concurso Literatura 

para 

Todos foi

uma ação 

que 

visou implementar uma 

política 

de acesso à

leitura 

para 

os recém-alfabetizados 

procedentes 
do Progra-

ma Brasil Alfabetizado.. Entre seus objetivos, estáo de reafir-

mar o valor da leitura e da 

palavra 

escrita, formar um leitor

crítico e criativo, além de contribuir 

para 

a formação de uma

comunidade leitora.

Estudos e 

pesquisas 
relacionados à educação de 

jo-

vens e adultos 
(EJA) 

estão realmente há décadas sinalizan-

do 

que 

é necessário investir em 

projetos que 

tenham como

objetivo a formação de uma comunidade de leitores. Pro-

blemas estruturais 

que 

ultrapassam o educacional e o cul-

tural certamente vêm atuando e impedindo uma distribui-

ção 

eqüitativa do bem simbólico da leitura. Basta lembrar a

pesquisa 
Retrato da Leitura do Brasil, 

por 

exemplo, 

que

revelou o fato de 16% da 

população 
alfabetizada concen-

trar 73% dos exemplares vendidos no 

país, 
o 

que 

leva o

relatório a afirmar 

que 

a 

posse 

de livros no Brasil apresenta

dinâmica idêntica à distribuição de renda: 

poucos 
têm mui-

to e muitos têm muito 

pouco.

Os 

poucos 

livros 

produzidos para 

o 

período pós-

alfabetização não são realmente adequados 

para 

atender

ao 

perfil 

sociocultural deste 

público. 
Foi observado 

que

muitos recém-alfabetizados não continuam seus estudos

na educação de 

jovens 

e adultos, ficando à margem do 

pro-

cesso de escolarização, 

perdendo 
as habilidades de escrita e

leitura ao longo do tempo, apesar de a articulação entre a

alfabetização e a continuidade na educação de 

jovens 

e adul-

tos ser amplamente reconhecida como necessária ao 

pro-

cesso de letramento.

O Concurso Literatura 

para 

Todos foi 

pensado 
como

uma ação de enfrentamento desse 

quadro 
apresentado e, ao

mesmo tempo, como uma estratégia 

para 

tornar visível esta

demanda aos escritores e à sociedade como um todo. As

indicações contidas no Projeto Básico 

que 

acompanhou o

Edital de Convocação foram lidas 

pelos 

concorrentes e con-

tinham informações sobre o cenário da educação de 

jovens 
e

adultos, convidando a todos 

para 

a superação de um con-

junto 

de desafios. O compromisso de edição de 300.000 mil

exemplares de cada obra funcionou como um apelo impor-

tante 

para 

o escritor. De certo modo é muito atraente e inusi-

tado 

para 

o autor brasileiro ter o seu texto 

publicado 
em uma

edição desta 

grandeza. 

Ligia Cademartori, membro da Co-

missão 
Julgadora, 

em depoimento afirmou: 

"o 

que 
a 

princí-

pio pareceu 
ser apenas mais um concurso literário era, na

verdade, 

proposta 
ousada, convocação 

para 

iniciar uma ação

fundadora".. A continuidade do Concurso Literatura 

para

Todos e a socialização do conhecimento 

gerado 

na sua imple-

mentação com certeza será um fator de influência 

positiva

para 

estimular a 

produção 
dessa nova 

geração 

de escritores,

comprometidos com o desafio de formar neoleitores 

jovens

e adultos. Moacyr Scliar, também membro, chegou ao final

dizendo 

que, 
sem dúvida, o Concurso dava visibilidade a um

segmento social 

para 
o 

qual, 
antes, nenhum escritor se volta-

va. E 

que, 

como escritor, sentia-se desafiado a 

pensar 
esse

público, 

agora, como leitor de sua obra.

Carlos Sussekind—Qual é o diferencial do Concurso

Literatura 

para 

Todosí

Ira Maciel 
— 

A especificidade do Concurso é de

disponibilizar obras de caráter literário 

para 
neoleitores 

jo-

vens e adultos. A consolidação do 

processo 
de alfabetização e

o estímulo à 

prática 

da leitura serão assim fomentados a

partir 

da leitura literária, e não 

por 

textos didáticos ou mate-

riais 

pedagógicos. 
Neste 

projeto, 

o texto literário não será

"pré-texto" 

aos ensinamentos da leitura e da escrita. A litera-

tura será a ferramenta catalisadora do 

processo 
de leitura e

contribuirá 

para 

a criação de um vínculo afetivo do leitor

com a obra literária. Acredita-se 

que, 

com o auxílio da litera-

tura, os 

processos 
de leitura serão internalizados com maior

facilidade, 

pois 

haverá um envolvimento maior dos

neoleitores com as obras oferecidas e lidas. As obras

selecionadas terão o objetivo de dar continuidade à forma-

ção 

de leitores críticos e criativos, capazes de expressar sua

presença 
individual e coletiva no mundo. 

Jane 
Paiva, mem-

bro da Comissão 
Julgadora, 

vem advertindo 

para 
o fato de

que para 

as classes dominantes ler é sinônimo de literatura, e
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que, 

entretanto, as classes 

populares 

são 

privadas 
do acesso a

este bem simbólico.

Carlos Sussekinde Valéria Lamego—O 

projeto 
op-

tou 

por 

não reeditar obras canônicas da Literatura Brasileira

em favor de obras inéditas, realizadas especificamente 

para 
o

neoleitor. 
Quais 

foram os maiores desafios dessa 

proposta?

E 

por que 

se optou 

por 

um concurso de obras inéditas?

Ira Maciel—Magda Soares, membro da Comissão

Julgadora, 
discutiu esta 

questão, 

no texto elaborado 

para

reflexão entre a rede de 

profissionais 

responsáveis 

pelo 

Con-

curso. Magda informou 

que 

o uso de textos de autores 

já

existentes e consagrados foi tentado. Diz: 

"acontece 

que já 

se

tentou assim fazer, sem resultados compensadores. Talvez

porque 

haja uma trajetória a ser 

percorrida 

na formação do

leitor, uma trajetória 

que 

não se define em função da idade 
-

literatura 

para 

crianças, literatura 

para jovens, 

literatura 

para

adultos 

- 

mas se define 

por 

algo 

que 

se 

poderia 
denominar

de amadurecimento literário: a construção 

progressiva 
de fa-

miliaridade com o texto literário, com temáticas, com estilos;

um caminhar em direção à conquista de 

percepção 
e sensibi-

lidade literárias".

A 

proposta 

de obras inéditas tem subjacente o desejo

de tornar visível a 

questão 

da formação de leitores, estimular

a emergência de novos escritores e criar um 

produto que

atenda as exigências específicas formuladas 

pelos 
especialis-

tas do campo. Considero, 

porém, que 

é importante conjugar

as duas alternativas: obras inéditas e a edição de obras

canônicas.

Valéria Lamego—O 

projeto 

baseou-se em alguma

pesquisa? 
Qual?

Ira Maciel—O 

projeto 

considerou os resultados de

diversas 
pesquisas 

realizadas no campo e em especial as reco-

mendações da V Conferência Internacional de Educação de

Adultos 
(V 

CONFINTEA) e os compromissos assumidos

em 1997 com a Declaração de Hamburgo e a Agenda 

para 
o

Futuro. O Projeto também 

procurou 

atualizar compromis-

sos assumidos 

pelo 

MEC com o Conselho de Secretários

Estaduais de Educação 
(CONSED) 

e a União dos Dirigentes

Municipais de Educação 
(UNDIME), 

Fóruns de Educação

de 
Jovens 

e Adultos de todo o Brasil e com outras entidades

ativas na construção da 
política pública 

de EJA.

Foram consideradas também as contribuições de

estudos e 

pesquisas 
do Grupo de Letramentó Literário

(GPELL), 
integrante do Centro de Alfabetização, Leitura e

Escrita 
(CEALE), 

da Faculdade de Educação da UFMG e do

Instituto de Estudos da Linguagem 

(IEL) 
da UNICAMP, o

Programa de Alfabetização, Documentação e Informação

(PROALFA), 
e de tantos outros Grupos de Pesquisa, assim

como a Avaliação Diagnostica do Programa Nacional Bibli-

oteca da Escola 
(PNBE) 

feita 

para 
a Secretaria de Educação

Básica 
(SEB) 

em final de 2005, 

que 

abarcou nacionalmente

escolas 

que 

receberam os diversos materiais integrantes dos

variados subprogramas desde 1999, o 

que 

incluía o Palavra

da Gente, voltado 

para 

alunos do final do ensino fundamen-

tal na modalidade educação de 

jovens 
e adultos.

Para implementar o concurso, realizei uma consulta

entre educandos e educadores de diversas regiões do 

país. 

O

objetivo foi obter subsídios 

para 

o desenvolvimento do refe-

rido Concurso e elaborar o anteprojeto de Cadernos deLeitu-

ra e Literatura. Foram mapeados os interesses, desejos, ex-

pectativas 
dos educandos e educadores em relação ao objeto

livro e à literatura.

Carlos Sussekind—Quais foram as indicações e limi-

tes oferecidos 

para 
os concorrentes?

Ira Maciel—No Edital do Concurso Literatura 

para

Todos destacou-se 

que 
o 

processo 
de criação das obras literá-

rias deveria considerar a especificidade dos neoleitores 
—jo-

vens e adultos 

procedentes 
do Programa Brasil Alfabetizado,

e 

que 
deveriam ser observados os seguintes aspectos:

§ 
A concepção do texto devia apresentar narrativa

literária 
atraente, destinada à captura do neoleitor, não se

confundindo 
com objetivos escolares de ensino da língua e

da 

gramática.

§ Os textos literários deveriam encarnar leituras do

mundo, 
em 

que 

texto e contexto estivessem entrelaçados com

clareza e visibilidade.

§ Os textos literários deveriam favorecer o

envolvimento 
afetivo do neoleitor, comunicar a compreen-

são, o entendimento 
e a crítica aos sentimentos do mundo

que 
fazem 

parte 
da história humana.

§ 
Recomendava-se, 

na construção dos textos em to-

dos os 

gêneros, 
a leveza e a invenção 

poética, propiciando
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oportunidades de suavizar o cotidiano e assim aglutinar

forças 

para 

o enfrentamento dos 

problemas 

e limites da

realidade.

Um limite foi em relação ao número de 

páginas. 

O

tamanho dos textos literários em circulação, a complexidade

da forma, a falta de intimidade com autores e obras deixam

à margem excelentes oportunidades de aproximar os

neoleitores dos textos literários. Solicitou-se, 
por 

isso, 

que 

a

obra tivesse formato entre 30 e 40 laudas. Esta delimitação

levava em conta a etapa de amadurecimento literário, a 

pou-

ca disponibilidade de tempo do neoleitor trabalhador e o

incentivo à leitura até o final do texto.

Carlos Sussekind—Você considera 
que 

estas indica-

ções 

do Edital são suficientes 
para 

o desenvolvimento de um

produto 

adequado aos neoleitores 

jovens 

e adultos?

Ira Maciel—Muito importante será o desempenho

do 

projeto gráfico. 

Esse 

projeto 

deve ser atraente e 

prático.

Deve buscar diversos estilos de ilustrações 
que 

dialoguem

com o texto e o universo do neoleitor. Pensar formato e man-

cha 

gráfica que possam 

favorecer a aproximação do neoleitor

com o texto e tornar o objeto livro simples e belo.

Carlos Sussekind e Valéria Lamego—Quais foram os

critérios de escolha das obras?

Ira Maciel—Os critérios 
para 

a seleção das obras

foram os especificados no Edital do Concurso, todos

exaustivamente debatidos e discutidos em rede. Participa-

ram desta construção o Coordenador Geral 
(Timothy

Ireland); o Coordenador Técnico 
(Tancredo 

Maia Filho),

eu, como Consultora, Pesquisadora e Coordenadora Pe-

dagógica 
(Ira 

Maria Maciel) e as Comissões 
Julgadoras. 

A

Comissão de Pré-seleção foi integrada 

por 

Cristiane Cos-

ta, Heitor Ferraz, 
Júlio 

Diniz e Maria de Luz Cristho, todos

profissionais 

com vasta experiência nas áreas de ensino,

pesquisa 

e/ou análise de textos literários. Fizeram 

parte 

da

Comissão 
Julgadora 

os escritores Antônio Torres;

Marcelino Freire; Moacyr Scliar, Milton Hatoum; Rubens

Figueiredo; a editora Heloísa 
Jahn 

e as 

professoras 

e 

pes-

quisadoras 
Jane 

Paiva, Ligia Cademartori e Magda Soa-

res. A 

pluralidade 

da Comissão e sua competência 
profis-

sional 

produziram 

um 
permanente processo 

de constru-

ção 

de conhecimentos.

O critério fundamental foi a 

presença 

da literariedade.

Foram selecionadas as obras 

que 

apontaram 
para 

um do-

mínio técnico narrativo. O texto 

precisava 

ter 

preocupação

com a constituição de uma linguagem literária, ou seja, uma

linguagem elaborada artisticamente, com o objetivo de cati-

var o leitor e manter seu interesse 

pela 

leitura. Também fo-

ram muito observadas a comunicabilidade dos textos e a

possibilidade 

de a leitura 

produzir prazer. 

O investimento na

textualidade 
(construção 

de linguagem); a adequação ao des-

tinatário 
(condições 

de recepção 

pelo 

neoleitor); a originali-

dade e 

pertinência 

temática 
(particularidade 

e relevância do

tema) foram critérios observados.

Foram descartados textos didáticos, textos com fór-

mulas simplistas 
(como 

"receitas 

de bolo"); textos ideológi-

cos sectários; 

proselitismo 

religioso; textos com erros 

grama-

ticais 

graves; 

textos de auto-ajuda explícitos, com linguagem

"infantilizada" 

ou 

"facilitada".

Textos 

que 

tinham 

potencial para 

incorporar-se à

experiência do neoleitor como estudante e como alguém

que 

carrega em si uma 

grande 

experiência de vida foram

valorizados. Estabeleceu-se o consenso de 

que, 

além de

critérios de avaliação, o 

próximo 

Concurso introduza uma

fase em 

que 

seja realizada, com as obras 

pré-selecionadas,

um Teste de Recepção com neoleitores e 

que, 

a 

partir 

de

um diálogo com suas observações, os critérios de avalia-

ção passem 

a ser reafirmados/revistos. Bastante impacto

causou a conclusão da 

poeta 

e editora Heloísa 
Jahn, 

mem-

bro da Comissão 
Julgadora: 

"escrever 

para 

neoleitor não é

tarefa 

para 

neo-escritor".

Valéria Lamego 

— 

Quem 
é o neoleitor? E 

qual 

o

seu 

perfil?

Ira Maciel—Esta 
questão 

mobilizou todos os envol-

vidos no Concurso Literatura 
para 

Todos. Inicialmente fo-

ram considerados, como 
público 

do Concurso, 

jovens 

e adul-

tos dos seguintes segmentos sociais: trabalhadores sem 

qua-

lificação específica, 
populações 

indígenas, bilíngües,

fronteiriças ou não; 

populações 

do campo 

— 

agricultores

familiares, assalariados, assentados, ribeirinhos, caiçaras,

extrativistas e remanescentes de 

quilombos; pescadores

artesanais e trabalhadores da 

pesca; população 

carcerária e

jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas.



EDUCAÇÃO DE 
JOVENS 

E ADULTOS

Levou-se em consideração, 
para 

discutir o 

perfil 

dos

virtuais neoleitores, os dados do Censo 2000 
(e 

das PNADs

subseqüentes) 
que 

falam de 62 milhões de 

jovens 

e adultos

que 

não completaram o ensino fundamental de oito séries,

dos 

quais 

30 milhões não concluíram o 

primeiro 

segmento.

O 

que 

ficou claro 

para 

todos é 

que 

os neoleitores em 

questão

estão excluídos do direito à educação e de muitos outros

direitos, como se 

pode 

imaginar, observando os índices de

pobreza, 

renda e IDH.

Os dados fornecidos 
pela 

Coordenação de Alfabeti-

zação da SECAD 
quanto 

aos alunos do Programa Brasil

Alfabetizado também serviram de referência. Esses dados in-

formavam 
que, 

dos atendidos, 50% representa 

pessoas 

aci-

ma de 40 anos; 10% constitui 
público 

na faixa de 15 a 20 anos

de idade; e 

que, 

deste total, cerca de 58% é composto 

por

mulheres e cerca de 60% de 

pessoas 

residentes no Norte e

Nordeste do 

país.

Para orientar o trabalho, conceituamos o neoleitor

como aquele 
que já 

vivenciou o 

processo 

de alfabetização, e

para quem 

a 

prática 

da leitura começa a fazer 

parte 

do cotidi-

ano. Estes 

jovens 

e adultos recém-alfabetizados 
passam 

a

poder 

utilizar, 
pela 

leitura, 
práticas 

da cultura escrita até então

afastadas do dia-a-dia, estando em 

processo 

de construção

de uma nova relação com a cultura escrita.

Contribuiu bastante 
para 

uma 
primeira 

definição do

perfil 

do neoleitor o diálogo estabelecido na Comissão

Julgadora 
em torno dos textos construídos 

para 

definir 

ques-

tões teórico-práticas do Concurso. A 

partir 

de um texto-

convite 
que 

elaborei— O contexto do Concurso Literatura

para 

Todos 

— 
foram 

produzidos por 

Ligia Cademartori:

Conversa sobre novos leitores;por Magda Soares: Livros 

que

conquistam neoleitores, e 
Jane 

Paiva continuou o diálogo com

o texto: 
Quem 

são estes a 

quem 

chamamos neoleitores?Todos

os textos relatavam situações de observação, 
pesquisa 

e

encarnavam os neoleitores.

Com base na 
produção 

encaminhada 
para 

o Con-

curso fomos discutindo a adequação dos textos a uma ima-

gem 

de neoleitor construída 
coletivamente 

pela 

Comissão

Julgadora. 
Chegamos 

à conclusão 
que 

estaríamos atingindo

apenas uma 

parte 

do contingente 
de neoleitores e 

que, 

anteri-

or a 

qualquer produção 

de textos específicos 

para 

neoleitores

jovens 

e adultos, está a necessidade de continuar a realização

de consultas aos 

próprios 

educandos sobre seus temas de

interesse, livros a 

que 

tiveram acesso, a autores e 

gêneros 

de

preferência, 

assim como a análise da 

percepção 

de educandos

e educadores sobre livros conhecidos e aos modos como

vivenciam a leitura e 

produzem 

sua visão 

particular 

de mun-

do. Na construção deste 

perfil 

é importante assinalar 

que 

os

neoleitores devem ser considerados não apenas como consu-

midores de leitura, mas em especial como 

produtores 

de

linguagem e sujeitos de desejo. Consideramos 

que 

é necessá-

rio, de modo contínuo, ser identificado o 

perfil 

do neoleitor,

que 

não é estático, mas histórico.

Carlos Sussekind e Valéria Lamego: O concurso foi

nacional. 
Qual 

foi o retorno numericamente? E 

quais 

foram

as 

grandes 

surpresas?

Ira Maciel 
— 

O número de obras inscritas 

para 

o

Concurso superou todas as expectativas. Foram inscritas 3392

obras, 1292 excluídas 

por 

não atenderem às características

técnicas definidas e 2100 enquadradas nos critérios técnicos

seguiram 

para 

a etapa de 

pré-seleção. 

As obras, segundo 
pes-

quisas 
desenvolvidas 

pela 

Coordenação Geral do Concurso,

tiveram as mais diversas 

procedências. 

Em dados 

percentuais,

cerca de 27,8% das obras vieram do estado de São Paulo,

16,2% de Minas Gerais, 15,8% do Rio de 
Janeiro, 

7,2% do

próprio 
Distrito Federal; o Rio Grande do Sul 

participou

com 6,5%. Também chamou a atenção a 

participação, 

mes-

mo 

que pequena, 
de autores brasileiros residentes na Itália,

nos Estados Unidos e Bélgica.

A 

presença 
de concorrentes brasileiros vivendo em

outros 

países 
surpreendeu a todos e revelou o alcance do

trabalho de interlocução com as redes sociais e de conheci-

mento.

Carlos Sussekind 
— 

O 

que justifica 

este número de

obras inscritas? Esperava-se este resultado?

Ira Maciel—Acredito 

que 

um conjunto de variáveis

possa 
ter interferido. Está claro 

que 

existe um enorme desejo

de brasileiros se tornarem 

profissionais 

da escrita e autores

visíveis. A oferta de oportunidades de edição de obras literá-

rias no mercado brasileiro é bastante reduzida. Foi impressi-

onante o número de neo-escritores 
que 

encaminharam tra-

balhos. A expectativa de ver sua obra impressa em 300.000
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exemplares deve também ter sido muito atraente. Cristiane

Costa, membro da Comissão 
Julgadora 

de 

pré-seleção, 

cha-

mou atenção 

para 

o fato de 

que 

muitos neoleitores, incenti-

vados 

pelo 

concurso, resolveram 

passar para 

o 

papel 

a histó-

ria de suas vidas e, assim, dar um 

passo 

à frente 

para 

se

transformai' em neo-escritores. Destacou 

que 

dificilmente um

neoleitor conseguiria adquirir em 

pouco 

tempo a competên-

cia necessária 

para 

se transformar em escritor, mas considera

que 

depois deste esforço ele certamente será um leitor melhor.

Acredito, 

porém, que 

a 

grande 

aceitação observada

se deveu também à importância do Projeto e ao investimento

realizado 

por 

toda a rede de 

profissionais que participaram

do Concurso. Os seis meses intensos de trabalho cooperati-

vo fizeram diferença e, antes de tudo, a sensibilidade social

desta rede, 

que 

atendeu ao desafio de contribuir 

para 

a inau-

guração 

de uma nova 

produção 

literária específica 

para

neoleitores 

jovens 

e adultos. Não tenho dúvida de 

que 

o dese-

jo 

de contribuir 

para 

a formação de uma comunidade leitora

e trabalhar 

pela 

reafirmação do valor da leitura e da escrita

potencializou 
os resultados e conferiu o sucesso.

Carlos Sussekind—Quais foram os autores e as obras

premiadas?

Ira Maciel—A novela Madalena, da autora Cristiane

Dantas;

Cobras em compota, da autora índigo, na categoria

contos;

As crônicas, Tubarão com uma faca nas costas, do au-

torCezarDias;

Caravela 
(Redescobrimentó), 

do autor Gabriel Bicalho

e Entre asjunturas dos ossos, da autora Vera Lúcia de Oliveira;

na categoria de 

poesia;

A biografia, Léo, o 

pardo, 

do autor Rinaldo Santos

Teixeira;

Batata cozida, mingau cará, da autora Eloí Elisabete

Bocheco, na categoria de tradição oral;

A 

peça 

teatral, Família composta, do autor Domingos

PeEegrini.

Foram agraciados com Menção honrosa: Abraão e as

frutas, 

poesia 

da autora Luciana V. P. de Mendonça; Os con-

tos Cabelos molhados, do autor Luís Pimentel, além de distin-

guir 

com destaque o ensaio Por 

que 

ensinar literatura 

para

quem 

carrega saco nas costas?indicado ao MEC 

para progra-

mas de formação de alfabetizadores e 

professores 
de EJA, de

autoria de Sônia Aparecida Ijano Batista e co-autoria de Maria

Lúcia de Amorim Soares.

Carlos Sussekind 
- 

Os autores 

premiados já 

tinham

textos 

publicados?

Ira Maciel—O Concurso Literatura 

para 

Todosreu-

niu estreantes e autores 

premiados. 

Temos Domingos

Pellegrini, 

jornalista, publicitário 

e escritor com 

quarenta 

li-

vros 

publicados 

e com 

prêmios 

importantes como o 
Jabuti;

Cristiane Dantas, uma 

promissora 

autora, originalmente

professora primária, 

roteirista de TV há dez anos, 

que 

estréia

com a 

publicação 

da novela Madalena. Vera Lúcia de Oliveira,

com 

prêmio 

da Academia de Letras e com 

poemas publica-

dos em antologias nacionais e internacionais; Rinaldo Santos

Teixeira, autor do roteiro do curta metragem Daquinóis não

arreda o 

pé, premiado pelo 

Projeto Revelando Brasis do Mi-

nistério da Cultura; Eloí Bocheco, 

professora 

com trinta anos

de experiência na rede 

pública 

e 

que 

fez estréia como escritora

em 1998; Gabriel Bicalho, funcionário do Banco do Brasil

durante 

quase 

25 anos e 

poeta 

autodidata, tendo 

participado

de várias antologias; Cézar Dias, 

que 

começou a escrever em

1995 e 

participou 

de 

projetos 

na área de educação e literatura;

Ana Cristina Araújo Ayer de Oliveira, 

que 

se assina índigo,

que 

divulgou os seus 

primeiros 

contos na Internet e tem cinco

livros 

publicados 

e 

participou 

das antologias 25 m ulheres 

que

estão fazendo a nova literatura brasileira e os Cem menores

contos do século.

Luciana V.P. de Mendonça é 

jornalista, 

redatora, tra-

dutora e autora do livro de 

poemas 
O nada acontece e Luís

Pimentel, 

que publicou 

cerca de 20 livros entre obras infanto-

juvenis, 

contos, 

poesia, 

humor e sobre aspectos e 

persona-

gens 

da música brasileira são os autores 

que 

receberam Men-

ção 

Honrosa.

Valéria Lamego 

—A 

diminuição do número de lei-

tores e o crescimento de alfabetizados funcionais é uma rea-

lidade crescente. Você acredita 

que 

existam mecanismos 

para

reverter esse 

quadro?

Ira Maciel 

— 
Posso dizer 

que 

o Concurso Literatura

para 

Todos trouxe múltiplas ressonâncias. Acredito 

que 

estabe-

leceu um novo olhar de escritores e autores 

para 
o 

público
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neoleitor 

jovem 

e adulto 
que 

infelizmente tinha 

pouco 

ou ne-

nhuma visibilidade. Está criando, ou melhor dizendo, difundin-

do o conceito de neoleitores 
jovens 

eadultose, 

por 

desdobramen-

to, estimulando a aproximação dos 

pesquisadores 

e

alfabetizadores 

para 

este momento tão 

particular que 

é o da

pós-alfabetização. 

Ao dar acesso a obras de literatura de 

quali-

dade neste momento específico enfrenta-se o 

problema 

recor-

rente do analfabetismo funcional. De certa forma inaugura-se

um 

processo 

de 

produção 

de textos específicos 

para 

o 

público

neoleitor 

jovem 

e adulto 

que pode, 

a exemplo do 

que 

aconteceu

com o universo da literatura infantil, conquistar o mercado edi-

torial e leitores. O direito à literatura, de certo modo, também vai

sendo respeitado e o valor da obra literária reafirmado. Não

podemos 

esquecer 
que 

existem cerca de 62 milhões de 

jovens 
e

adultos 
que, 

apesar de 

já 

terem aprendido a ler, não têm acesso a

romances, contos, 
poesias, 

enfim, a.nenhuma obra literária.

Carlos Sussekinde Valéria Lamego—Você acredita

que 

o objetivo de criar textos específicos literários 

para

neoleitores 
jovens 

e adultos foi alcançado?

Ira Maciel—Acredito 
que 

conseguimos iniciar um

processo 

bastante fértil. Com certeza as obras escolhidas es-

tão 
próximas 

ao 

perfil 

sociocultural dos alunos do Progra-

ma Brasil Alfabetizado. Os temas 
pertencem 

ao universo adulto

e o mundo infantil aparece como um itinerário 

para 

a me-

mória. As obras selecionadas, 
porém, 

vão atingir apenas a

uma faixa de neoleitores 
jovens 

e adultos e, 

quem 

sabe, bene-

finar os 

próprios 

educadores. Não vejo 

problema 

em relação

ao fato, 

pois 

considero 
que 

todos os alunos 

procedentes 
do

Programa Brasil Alfabetizado 
podem, 

no momento 

propí-

cio, ter acesso às obras literárias selecionadas. A definição do

momento da oferta da obra será realizada 
pelo 

educador

qualificado 

e responsável. O importante é 

que 

recebam as

obras, ainda na 
qualidade 

de alunos, ou de egressos. É da

maior importância 
que 

a 

proposta 

não fique reduzida ape-

nas à distribuição das obras literárias. Se esta distribuição for

implementada com o desenvolvimento 
de um 

projeto 

de

formação continuada de alfabetizadores 
e 

professores 

e fo-

rem 

produzidas 

orientações bastante eficientes sobre o signi-

ficado da leitura desses textos na formação dos sujeitos leito-

res, o objetivo estará sendo alcançado 
progressivamente. 

O

Manual de Orientação 
para professores, 

em fase de desen-

volvimento, contém recomendações 

que 

foram realizadas

pela 

Consultoria e 

pela 

Comissão 
Julgadora. 

Se forem

implementadas, 

poderão 
demonstrar o acerto da escolha de

textos literários 

produzidos 
com foco nesse neoleitor, assim

como estará sendo dado um 

grande passo para 

a construção

de textos específicos 

para 

os neoleitores e, de certo modo, a

inauguração de uma nova 

produção 

editorial, 

para 

os 

que

estão no 

processo 
de amadurecimento literário.

Valéria Lamego— 
Quais 

são os desafios implícitos 

para

a formação de uma comunidade de neoleitores 

jovens 

e adultos?

Ira Maciel—A criação de uma comunidade leitora

não depende apenas da criação de textos literários específicos

para jovens 

e adultos. A simples distribuição de livros também

não é suficiente 

para 

mudar o 

quadro 

atual da formação de

leitores no 

país. 
Para assegurar os objetivos 

pretendidos, 

se faz

necessária a formação continuada de alfabetizadores/educa-

dores integrantes do Programa Brasil Alfabetizado, como

dinamizadores de leitura. A construção de conhecimento 

gera-

da nos 

processos 
de mediação, acompanhamento e avaliação

da inclusão da literatura no cotidiano escolar e social, com

certeza levará os neoleitores a um novo exercício da cidadania.

Por outro lado é necessário articular e discutir as ações em

favor da leitura e da escrita 

para 

aprofundar as 

questões 

e

acompanhar 
os 

programas 

e 

projetos 

em andamento. Outro

desafio importante é o de estimular autores e editores a voltar-

se 

para 
um segmento 

potencialmente 

leitor, formando e am-

pliando 
o 

público que 

acessa a leitura no 

país.

Ira Maciel é doutora em Psicologia Escolar e

Desenvolvimento 
Humano 

pela 
USP.

Pesquisadora 
e consultora na área Educação e

Cultura, Tecnologia da Informação e

Comunicação e em Educação a Distância. Foi

Professora adjunta da Faculdade de Educação

da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro.

Carlos Sussekind é escritor e tradutor.

Valéria Lamego é 

jornalista 
e editora.



O 
livro no Brasil:

problemas 

e soluções

Milena Viana

O 

livro no Brasil é considerado caro comparativamente ao mercado

internacional e, 

principalmente, 

em relação ao 

poder 

aquisitivo da nossa

população. 

Por 

que 

isso acontece? 

- 

é a velha 

pergunta. 

A resposta é 

que,

diferentemente do 

que 

se vê em muitos outros 

países, 

as tiragens aqui são 

pequenas,

e 

por 

isso os custos de 

produção 
(preparação 

de texto, revisões, diagramação,

tratamento de imagens etc.) não 

podem 

ser diluídos 

pelo 

total dos exemplares

impressos 

- 

como aconteceria se as tiragens fossem 

grandes 

-, 

impossibilitando

assim a redução do 

preço 

de capa.

Portanto, não é 

que 

o livro no Brasil, em uma análise

superficial, seja considerado simplesmente caro; é tudo con-

seqüência de uma soma de muitos fatores, em 

que 

se incluem

a falta do hábito de leitura, a 

precariedade 

da distribuição,

sobretudo no âmbito nacional, a baixa escolaridade, o redu-

zido 

poder 

aquisitivo da 

população 

e o difícil acesso aos li-

vros 
- 

realidades 

que, 

sem dúvida, restringem e cerceiam o

grande potencial 

do mercado editorial brasileiro. A amplia-

ção 

do número de consumidores 

permitiria 

um aumento da

demanda e das tiragens, contribuindo, conseqüentemente,

para 

baixar o 

preço 

final do livro.

Para o setor editorial, 3 mil exemplares é considerado

um número 

"ótimo", 

embora isso varie de livro 

para 

livro.

Para os best-sellers, a tiragem 

"ótima" 

é de 30 mil exemplares,

e 

para 

os livros técnicos, como, 

por 

exemplo, os de medicina,

um número 

"ótimo" 

gira 

em torno dos 1 mil a 1,5 mil exem-

plares. 
São números bem baixos em relação ao mercado

editorial estrangeiro. Na Espanha, a tiragem média de todos

os livros 

publicados 

em 2005 chegou a 

quase 

5 mil exempla-

res, e nos EUA a tiragem de livros em brochura 

gira 

em torno

de 10 mil exemplares. Além disso, metade dos livros fidos

atualmente no Brasil não são comprados, mas emprestados

ou doados. Daí 

podemos 

entender 

que 

há uma demanda

para 

a leitura, mas falta 

poder 
aquisitivo 

para 

adquirir livros.

Reduzir o 

preço 

do livro 

por 

meio do aumento das tiragens

pode 

ser uma das soluções 

para 
o aumento das vendas. No

entanto, 

para 

aumentar as vendas, os editores 

precisam 

ter a

certeza de 

que 

haverá um número maior de leitores-consu-

midores, e caímos aqui na 

questão 

crucial da educação. O

incentivo à leitura deve se iniciar nas 

primeiras 
etapas do

processo 

de escolarização, 

para que 

o educando cultive em si

a curiosidade e o desejo de abrir um livro.

Na tentativa de 

posicionar 

o Brasil em relação ao

mercado editorial do mundo, e de aquilatar-se nosso nível de

leitura ou nosso 

grau 

de defasagem cultural, fazem-se em

geral 

muitas comparações com outros 

países 
da Europa e da

América Latina. No Brasil 
, 
como se sabe, lê-se 

pouco. 

O índi-

ce 

per 

capita de livro lido 

por 

ano é aqui de apenas 1,8. Na

Inglaterra, esta cifra sobe 

para 

4,9; na França, fica em 7,0.

Mas, 

para 

além dessas comparações, é necessário avaliar tam-

bém os números colhidos no nosso 

próprio país, 

no contex-

to da nossa realidade, 

pois 

só assim 

poderemos 

refletir sobre
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as 

possibilidades 

do mercado hoje e ainda o 

quanto 
ele 

pode

crescer internamente.

De acordo com a 

pesquisa 

Retrato da leitura no Brasil

desenvolvida 

pelo 

SNEL, CBL, Bracelpa e Abrelivros em 2001,

existem no Brasil cerca de 26 milhões de leitores. Este dado se

refere ao total da 

população que 

leu ao menos um livro nos

últimos três meses, na época em 

que 

a 

pesquisa 

foi realizada,

o 

que 

eqüivale a 30% da 

população 

adulta alfabetizada. Des-

tes 26 milhões de leitores, um 

pouco 

mais de 17 milhões são

pessoas 

situadas acima dos 14 anos, 

que 

compraram 

pelo

menos um livro no ano.

Dos 49 milhões de 

jovens 

na faixa etária dos 15 aos 28

anos, 60% não trabalham nem estudam. Ou seja, não estão

próximos 

a instituições 

que poderiam 

estimular a leitura e

nem 

podem 

comprar livros. Um emaranhado de causas so-

ciais e 

pedagógicas, portanto, poderia 

ser devidamente exa-

minado 

para 

mostrar o 

que 

inibe o crescimento da indústria

editorial brasileira. Segundo a 

pesquisa 

acima mencionada, o

acesso ao livro no 

país 

ainda é muito elitista, 

já que 

16% da

população 

adulta alfabetizada concentram 73% dos livros

que 

os brasileiros têm em suas casas. De acordo com Fábio

Sá Earp e George Kornis, estudiosos da 

questão 

do livro, 

"a

maior 

parte 

dos apreciadores da leitura se encontra na faixa

C 
(37%) 

e B 
(28%), 

enquanto apenas 10% dos mais ricos se

incluíram nesta categoria".

Como se vê, a classe A, 

que 

detém alto 

poder 

aquisi-

tivo e alto nível de escolaridade, é a 

que 

se aproximaria mais

do 

produto 

editorial. Sua 

participação 

no consumo de livros

é, no entanto e 

paradoxalmente, 

reduzida. Trata-se de um

segmento de mercado 
que pode 

ser explorado 

pelas 

editoras

e livrarias, mas é também aquele no 

qual 

o livro enfrenta a

concorrência de muitas outras ofertas culturais, 

por 

vezes até

mais caras, como espetáculos de balé, teatro, música etc. Este

segmento de mercado, ainda 
pequeno, pode 

vir a ser muito

rentável. Nele existe a 

possibilidade 

de se oferecerem 

produ-

tos de altíssima 
qualidade 

de impressão e 

que gerem 

alta

margem de contribuição. Fora isso, os consumidores da classe

A tem 

poder 

aquisitivo 
para 

comprar não apenas edições de

luxo, mas 

grande parte 

dos títulos lançados no 

país.

Somente 27% dos brasileiros chegam ao final do en-

sino médio. Em termos 
proporcionais, 

é muita 

gente. 

To-

mando como base de cálculo uma 

população 

de 180 mi-

Ihões, estão aí mais de 48 milhões de leitores em 

potencial 

-

jovens 

a serem conquistados 

pelo 

livro. O caminho do co-

nhecimento e da cultura lhes é no entanto vedado 

pela 

neces-

sidade de trabalhar e 

pela 

falta de estrutura educacional. Por

índole e 

por 

miscigenação, nossa 

população 

convive com

fontes fartas e diversificadas de cultura, mas ainda engatinha

no campo de 

políticas 

culturais. Uma das iniciativas do Esta-

do de fomentar uma 

política para 

o livro é o Plano Nacional

do Livro e Leitura, PNLL, 

"um 

conjunto de 

projetos, progra-

mas, atividades e eventos na área do livro, leitura, literatura e

bibliotecas em desenvolvimento no 

país, 

empreendidos 

pelo

Estado 
(em 

âmbito federal, estadual e municipal) e 

pela 

soei-

edade. A 

prioridade 

do PNLL é transformar a 

qualidade 

da

capacidade leitora do Brasil e trazer a leitura 

para 

o dia-a-dia

do brasileiro."

O PNLL é formado 

por quatro 
eixos estratégicos,

assim descritos: 1. Democratização do acesso; 2. Fomento à

leitura e formação; 3. Valorização da cultura e informação; 4.

Apoio à economia do livro. O 

primeiro 

eixo tratará da im-

plantação 
de novas bibliotecas, do fortalecimento do sistema

atual, da conquista de novos espaços de leitura, da distribui-

ção 

de livros 

gratuitos, 

da melhoria do acesso ao livro e de

outras formas de expressão da cultura letrada, além da in-

corporação e uso de novas tecnologias. O segundo eixo 

pro-

moverá ações dos estados e dos municípios, 
projetos 

sociais

de leitura, estudos e apoio à 

pesquisa 

acadêmica nas áreas do

livro e leitura, sistemas de informação nas áreas de bibliote-

cas, da bibliografia e do mercado editorial.

O eixo Valorização da Cultura e Informação con-

templará ações 

para 

criar consciência sobre o valor social

do livro e da leitura, ações 

para 

converter o fomento às

práticas 
sociais da leitura em 

política 

de Estado, estímulo

a 

publicações 
impressas e outras mídias dedicadas à valo-

rização do livro e da leitura. 
Já 

o 

quarto 

eixo do 

plano

pretende 
dar linhas de financiamento a 

gráficas 

editoras e

livrarias e distribuidoras, fomentar a circulação de livro,

dar apoio à cadeia criativa, apoio à distribuição e aumen-

tar a 

presença 
do livro brasileiro no exterior. São ações

que, quando 
colocadas em 

prática, 

agregam os 

projetos

culturais ligados a área editorial, mas não se 

pode 

esque-
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cer dos 

profissionais que 

trabalham nessa área: bibliote-

cários, 

gráficos, 

editores, designers etc.

É importante ainda salientar 

que 

há no Brasil 

profis-

sionais de formação universitária especializados na área edi-

torial. O curso de Produção Editorial/Editoração 

já 

formou

centenas de 

profissionais que 

até hoje não têm a carreira

reconhecida dentro do Ministério do Trabalho. Universida-

des importantes no contexto educacional brasileiro, como a

UFRJ e a USP, 

possuem 

esta habilitação no curso de Comu-

nicação Social há mais de 25 anos. Em um 

país 

com tantas

dificuldades de formar leitores, esse 

profissional, que 

conhece

bem o modo de fazer o livro, é no entanto algumas vezes

posto 

de lado.

Existem muitos 

profissionais 

de saúde, 

por 

exemplo,

que 

são incentivados a trabalhar no interior do Brasil, do

Oiapoque ao Chuí, 

ganhando 

bons salários, 

para prestar

seus serviços. Na área da cultura, 

poderia 

também haver

oportunidades de emprego, levando 

profissionais 

da área a

todos os cantos do Brasil a fim de ampliar as 

possibilidades

do acesso ao livro e à leitura. Não basta apenas construir

bibliotecas, mas também implementar ações ligadas a essas

instituições. Deveria haver mais ênfase, na área oficial, visan-

do à atualização das bibliotecas 

públicas, 

de modo 

que 

seus

acervos acompanhem a dinâmica cultural do 

país 

e atendam

às demandas locais.

Um consenso nos vários setores do mercado editori-

al brasileiro é considerar o 

processo 

de distribuição como o

maior 

problema 

da cadeia do livro. Enquanto em outros

países 

o conceito de distribuição de livros é o de fornecimento

de logística 
(controle 

de estoques, a armazenagem e a 

gestão

de transportes), no Brasil o distribuidor de livros é um ata-

cadista, ou seja, compra livros em 

grande quantidade para

depois revendê-los 

para 

as lojas varejistas, 

principalmente

livrarias. E fundamental viabilizar a distribuição dos livros

por 

todo 

país; 

não apenas oferecer 

prêmios 
a autores, mas

também aos 

que 

implementem 

planos 

de logística 

pelo quais

os livros 

possam 

sair do eixo Rio-São Paulo e chegar às mais

distantes cidades. 
Já 

que 

não se 

pode 

transformar todos os

municípios brasileiros, da maneira rápida, em 

pólos 

da in-

dústria editorial, é importante 

que 

todos tenham acesso à

informação e ao conhecimento.

No Brasil, as livrarias, em número diminuto, con-

centram-se em regiões muito bem marcadas, 

privilegiando

uns, excluindo outros, e dificultando o acesso ao livro a mui-

tos leitores em 

potencial. 

Em um 

país 

de 

grandes 

dimensões

como o nosso, 

por 

meio de um sistema 

precário 

e ainda

ineficaz, os distribuidores tentam superar muitos obstáculos.

Um deles é a desproporção entre o número de livrarias e o

número de editoras. Algumas editoras chegam a lançar mais

de 20 títulos 

por 

mês, e não há como escoar essa 

produção.

Existem mais de 2 mil editoras no 

país, 

530 delas 

publicando

pelo 

menos cinco títulos 

por 

ano, ou seja, mais de 10 mil

exemplares, e apenas 1.500 livrarias. Ainda 

por 

cima, os 

pon-

tos de venda se concentram nas regiões sul e sudeste. Em

contrapartida a Argentina, nosso 

país 

vizinho, 

possui 

em sua

capital, Buenos Aires, nada menos 

que 

10 mil livrarias. Esse

tipo de comparação serve há tempos 

para 

destacar o atraso

em 

que 

o mercado de livros brasileiros se encontra.

Além da falta de leitores, a concentração de livrarias

restringe ainda mais o contato da 

população 

com o livro. Isto

ocorre em todo Brasil. No Rio de 
Janeiro, 

por 

exemplo, 

per-

cebe-se claramente uma concentração de livrarias nos bair-

ros da Zona Sul e do Centro. No resto da cidade, são raros os

bons 

pontos 

de venda de livros. Segundo a 

pesquisa 
Cadeia

de comercialização de livros, realizada 

pelo 

BNDES em 1999, o

município do Rio de 
Janeiro 

possui 

aproximadamente 164

livrarias, em 157 bairros, 

que 

atendem a uma 

população 
de,

aproximadamente, 5,5 milhões de habitantes. Isto significa

uma livraria 

para 

cada 33.537 habitantes, número ainda bem

distante da 

proporção 

considerada aceitável 

pelos 

especialis-

tas: uma livraria 

para 

cada 10 mil habitantes. Tal 

patamar já

foi alcançado 

por 

mais de 300 cidades de várias 

partes 

do

mundo, segundo estatísticas da Unesco.

Se o segmento livreiro encontra-se cada vez mais 

pa-

dronizado, o caminho tem sido buscar a segmentação, e 

prin-

cipalmente um diferencial 

que possa 

distinguir, aos olhos dos

leitores, um estabelecimento de outro; saber 

gerenciar, 
de for-

ma 

personalizada, 

uma 

grande quantidade 

de clientes com

perfis 

diversificados mantendo ao mesmo tempo a 

qualida-

de no atendimento 
- 

quase 

um 

pré-requisito para 
a 

garantia

de sobrevivência não só das livrarias, mas de 

qualquer 
em-

presa 

no mercado.
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As livrarias, enfim, devem buscar seu 

próprio per-

fil, e é o 

que 

está acontecendo. Muitas têm se transforma-

do em locais atraentes, 

procurando 

atrair compradores e

leitores 

pelo 

conforto, 

pela 

agilidade, eficiência e versatili-

dade dos funcionários, 

pelo próprio 

catálogo, apresen-

tando-se à como um espaço aberto à sociabilidade, onde

os freqüentadores 

podem 

conversar e conhecer 

pessoas.

Encontram-se hoje livrarias, especializadas ou tradicio-

nais, oferecendo literatura 

para 

todos os 

gostos 

- 

evangé-

lica, médica, esotérica, 

gastronômica, 

infantil, 

jurídica 

etc.

- 

marcando suas características na escolha dos títulos,

nos serviços e nos 

preços, 

oferecendo descontos e 

promo-

ções. 

Assim marcam a 

posição que 

escolheram 

para 

ocu-

par 

no mercado, diferenciando-se da concorrência e cri-

ando uma identidade diante do leitor. O novo 

perfil 
das

livrarias é caracterizado 

pela 

concentração de esforços 

para

atender às necessidades dos leitores, 

que 

são consumido-

res dentro do segmento escolhido. Segundo Earp e Kornis,

"o 

mundo do livro não tem conexão com mercados ma-

ciços diferenciados; ao contrário, repousa clientelas seg-

mentadas, nichos especializados e membros de diferentes

clubes entusiastas".

O leitor, ao adquirir um livro, 

quase 

não se dá

conta de 

que 

ele oculta um modo de 

produção 

e um com-

plexo 
sistema de distribuição. O livro 

que 

aparece como

um 

produto pronto 

nas estantes, carrega em si mais do

que 
seu conteúdo. Antes de chegar às livrarias, cumpriu

muitas e 

pequenas 

etapas, 

que 

incluem entre outros o au-

tor, o editor, a 

gráfica 

e o distribuidor, em um caminho

que 

só se completa 

quando 

chega às mãos do leitor.

Muitas mudanças vêm ocorrendo 

para 

melhorar

esse fluxo, tanto em relação a iniciativas 

para 

diminuir as

deficiências do setor, como também 

por 

meio da moder-

nização do negócio, à 

qual 

o mercado vem tentando se

adaptar. No entanto, falta ainda vencer vários desafios,

entre estes a ausência ações mais efetivas no mercado

por 

meio de uma mobilização 

política junto 
aos 

poderes

constituídos 
e da articulação do setor editorial com to-

dos os outros segmentos da cadeia 

produtiva 
do livro. O

que 

se deseja é 

que 

as ações do PNLL consigam fomentar

tanto a melhora nos índices de alfabetização e de leitura

quanto 

no desenvolvimento e crescimento do mercado

livreiro nacional.

Milena Viana é bacharel em Produção Editorial

pela 
UFRJ, 

pós-graduada 
em Marketing 

pela

mesma instituição, e atua na área de Promoção e

Divulgação Cultural da Coordenadoria Geral do

Livro e da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.
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Estatísticas

do ISBN

Cabe 

à Fundação Biblioteca Nacional 

- 

Agência Brasileira do International

Standard Book Number 

(ISBN)l 

- 

atribuir números de identificação a cada

livro 

que 

se 

publica 

no 

país. 

Oficializado como norma internacional em

1972, o ISBN 

permite, 

com facilidade, identificar a editora, o título, o autor e a

procedência 

de 

qualquer 

obra, em todas as bibliotecas do mundo. Além de concorrer

para 

a integração cultural entre os 

povos, 

o código facilita a atualização

bibliográfica, a interconexão de arquivos e a recuperação e transmissão de dados

em sistemas automatizados. Abaixo, os números mais recentes divulgados 

pela

Agência Brasileira do ISBN sobre o movimento editorial brasileiro:

Editoras Cadastradas 

por 

Prefixo Editorial

O ano de 2006 terminou com números 

que 

indicam

vigor da nossa indústria editorial, expressos no catálogo

do ISBN, 

que 

reúne todos os títulos 

publicados por 

uma

editora, desde a sua constituição. Além dos títulos ativos,

oferecidos no mercado, estão lá todas as demais

publicações. 

Temos hoje, como mostram as estatísticas,

duas empresas 

que 

apresentam em seus catálogos mais de

mil títulos, e 26 

que 

apresentam um crescimento

exponencial em seus respectivos

catálogos, com 

produção 

superior a 99

livros e menor 

que 

1 mil. O número de

novos editores também cresceu em 2006:

1.083 mantêm-se ativos, tendo

aumentado o número de títulos em seus

catálogos, hoje ainda inferior a 100 livros

registrados.

Prefixos

2 2

3 26

4 112

5 1.083

6 992

Editoras Cadastradas

O levantamento dos novos editores

cadastrados na Agencia Brasileira do ISBN não traz

novidades, mas se 

percebe que 

são muitos aqueles

que 

se arriscam no mercado de livros. A tabela indica

autores 

que 

assumiram a edição e 

publicação 

de seus

livros 
(Editor 

Autor); são hoje 1.192 novos editores.

Entre eles estão as empresas 

que 

têm o livro como

produto principal: 

140 oferecem entre 99 e 999 títulos

em seus catálogos, e 2 mais de 1 mil títulos. Merece

destaque o fato 

que 

não são muitos os editores, em

todo o mundo, 

que 

têm em seus catálogos mais de 1

mil títulos. Os 24 editores restantes correspondem a

empresas 

que publicaram 

livros, embora não seja este

o seu 

principal 

ramo de negócio.



ESTATÍSTICAS DO ISBN

Livros Traduzidos

Do
Para

QTD

Albanês
Português

1

Alemão
Espanhol

2

Alemão
Português

182

Alto-Alemão Médio
Português

3

Árabe, Arábico
Português

2

Búlgaro
Português

1

Castelhano Espanhol
Português

22

Catalão
Catalão

1

Catalão
Português

1

Chinês Português
7

Coreano Português
19

Espanhol
Húngaro

1

Espanhol Inglês
2

Espanhol
Italiano

1

Espanhol Português
665

Esperanto
Português

5

Francês
Inglês

3

Francês
Português

522

Galés
Português

1

Grego
Português

4

Grego Clássico
Português

6

Grego Moderno
Português

5

Hebraico
Português

27

Hindi
Português

1

Holandês Médio Português
8

Hupa Português
1

lao Português
1

Inglês Espanhol
21

Inglês Francês
1

Inglês Português
3108

Inglês Pracrito
2

Inglês Médio Português
6

Islandês Português
1

Italiano Português
166

Italiano Pracrito
1

Japonês 
(línguas 

e dialetos) Português
74

Latim Português
12

Polonês Português
1

Português Alemão

2

Português Castelhano Espanhol

1

Português Espanhol
78

Português Francês

17

Português Grego Moderno

1

Português Hebraico
1

Português Inglês
165

Português Italiano
9

Português Japonês 
(Línguas 

E Dialetos)

2

Português Português

10

Português Sânscrito
1

Russo Português

25

Sangai Português

1

Sueco Português

3

Tcheco-Eslovaco Português

1

Yoruba 
(Nagô)

Português

1

Total

5.205
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Registro 

por gênero

, 
Este 

quadro projeta 

a atividade editorial, revelan-

do o vigor da nossa 

produção 

literária, 

que 

se destaca de

outros 

gêneros. 

Infelizmente esta tabela não dimensiona a

produção 

de livros infantis e 

juvenis, que 

foram distribu-

idos nos diversos 

gêneros, 

mas se sabe 

que 

a 

produção 

do

livro infantil é importante no mercado livreiro. Em 2005

foram 

publicados, 

segundos relatórios da CBL baseados

em dados repassados 

pelos 

editores, 4.498 novos títulos, e

reimpressões 
(o 

levantamento do ISBN remete exclusiva-

mente 

para 

novos títulos). Os demais 

gêneros 

estão den-

tro das expectativas,

com exceção das 

"ci-

ências e tecnologia",

setor 
que 

revela, a

cada ano, numero

crescente de títulos

editados. A maioria

dos títulos 
publica-

dos, são traduções

do 

gênero 

literário.

Categorias

Literatura 3.965

Religiosos e Esotéricos 1.930

Didáticos 2.456

Ciências Sociais e Humanas 5.975

Lingüística e Língua Estrangeira 458

Ciências e Tecnologia 2.921

Arte e Lazer 1.020

Obras de Referência 520

Outro/Sem assunto determinado 4.583

Números de livros traduzidos

O 

quadro 

na 

página 

anterior nos dá subsídios

para 

análise e identificação das fontes de conhecimentos

que 

influenciam a formação cultural e acadêmica dos

brasileiros, 
pois 

indica o interesse dos nossos leitores.

É interessante constatar de 

que 

é 

grande 

a

produção 

de livros traduzidos do alemão; surpreende a

quantidade 

de traduções do espanhol 

para 

o 

português,

que 

está muito distante do numero de obras de autores

brasileiros traduzidas na Espanha. Só em 2006, foram

672 novos títulos de autores espanhóis traduzidos no

Brasil. Temos 

pouca 

coisa 
publicada 

no Brasil traduzida

para 

o inglês, e menos ainda 

publicada 

nos Estados

Unidos e Inglaterra, mas foram traduzidos 
para 

o

"brasileiro" 

3.108 novos títulos.

Surpresa idêntica temos com o italiano. Sabemos

que 

na Itália 

pouco 

se traduz do Brasil. Aqui, no entanto,

foram solicitados números ao ISBN 

para 

166 títulos

traduzidos desse idioma.

A tabela de traduções nos oferece, como foi dito,

elementos 
para 

uma reflexão sobre as fontes de

conhecimento 
que 

exercem influência sobre a formação

dos nossos valores hoje.

Total de Livros registrados

A 

produção 

editorial brasileira 

põe 

em

circulação, a cada ano, 21% de títulos traduzidos.

No 

passado, 

esta 

proporção 

foi maior. E importante

ressaltar 
que 

esses números se referem apenas a novos

títulos a serem lançados e não a reimpressões. Os

numero surpreendem a todos, inclusive aos editores

estrangeiros, 
que 

vêm o mercado do livro brasileiro

como um mercado atraente, mas este mercado

poderia 

ser maior, se o

brasileiro lesse mais. Há dez

anos 

que 

e média de livros lidos

por 

ano em nosso 

pais 

é de 1.8

livros 

por 

habitante, incluídos

os livros didáticos. Se lê muito 

pouco 

em nosso 

país.

Quanto 
a concentração de editoras, 

São 
Paulo

e Rio de 
Janeiro 

lideram a 

produção 

editorial

brasileira, com 58% de tudo 

que 

se 

publica 

no 

país;

depois vêm: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais

e Distrito Federal nesta ordem, com

aproximadamente 400 títulos solicitados 
por 

ano. Os

demais não alcançam 200 solicitações, embora tenham

chegado 
pedidos 

de números

ao ISBN de todos os Estados

da União, a maioria destas

solicitações, 
de autores

editores.

Total de livros registrados

Português 23.963

Outros idiomas 5.205
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