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editorial

Marco Lucches i

Os cem anos da Revolução Russa não podiam passar 
ao largo da Revista Brasileira. Parte essencial da his-
tória de nosso país, por adesão relativa ou reação 

absoluta. Utopia concreta, para uns; perigosa distopia, para 
outros; atalho para o espectro multiface da nova esquerda.  
e não se trata de limitar o tema à história das esquerdas no 
Brasil, que constitui fato de alta relevância. sabemos, contudo, 
que a Revolução Russa, mais que traduzir um repertório de 
acertos eficazes e desastres aterradores, representa um mo-
saico de leituras sobre a igualdade dos homens e o modo 
de alcançá-la, como vemos na entrevista de Paulo Bezerra e 
nos ensaios de Bruno Gomide e Angelo segrillo. trata-se de 
um convite renovado para se pensar a utopia concreta e os 
mecanismos capazes de promover a igualdade, sem diminuir o 
volume da democracia plena, como pensa Agnes Heller. será 
possível um dia? essa metáfora segue viva e nos contempla, 
como um ruído insistente, mancha indelével, nas esquinas e 
nas ruas de nossa cidade. e indaga os limites da República 
para os que ainda não perderam seus olhos.

Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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i c o n o g r a f i a

Fabrizio Augusto Poltronieri 

E ste número é enriquecido com as obras de Fabrizio 
Augusto Poltronieri.

Artista e pesquisador. Doutor em Comunicação e 
Semiótica (PUC/SP), realizou pesquisas de Pós-Doutorado 
no Royal College of  Art, em Londres, e na Leuphana Univer-
sität Lüneburg, na Alemanha. Atualmente é pesquisador per-
manente do Institute of  Creative Technologies na De Montfort 
University (Leicester, Inglaterra).

 � Apresentando os deuses
O acaso levou Fabrizio Augusto Poltronieri ao encontro 

do poema de Hesíodo, justamente quando o artista pesqui-
sava o papel do poeta na arte computacional para sua tese 
de doutorado. Logo, a criação dos deuses cantada pelo poe-
ta grego foi unida à ideia de criador aplicada aos aparelhos 
tecnológicos atuais. Poltronieri, que também é programador, 
desenvolveu um software que adentra as profundezas da me-
mória computacional, procurando padrões de correspon-
dência entre o poema antigo e a informação digital para a 
produção das obras desta exposição. Atualmente, os sistemas 
operacionais não permitem que o usuário tenha acesso dire-
to aos recantos mais escondidos do computador. O artista 
subverte esta lógica, pirateia a memória do aparelho, conver-
te seu conteúdo poeticamente em imagens e apresenta-as ao 
público.
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d o s s i ê / e n t r e v i s ta

Um brasileiro na Rússia?

Paulo Bezer ra

REVISTA BRASILEIRA  Quando se deu o primeiro sinal de que 
a cultura russa acabaria ocupando um espaço de primeiro plano em 
sua vida?

PAuLo BEzERRA Em 1963, o Partidão me enviou a Mos-
cou para fazer um curso de formação política na escola do 
PCUS. Eu era operário metalúrgico, soldador, estava com  
23 anos, acabara de concluir um curso de desenho mecânico na 
Escola SEMOG, em São Paulo, minha formação regular era o  
curso primário completo, portanto, não fizera o segundo grau 
e, consequentemente, não falava nenhuma língua estrangeira. 
Assim, a cultura russa entrou em minha vida como uma força 
transformadora, a começar pela língua. Os primeiros contatos 
com uma cultura in loco naturalmente se dão pela língua. Já 
cheguei a Moscou conhecendo o alfabeto e algumas expres-
sões como dóbroe utro (bom dia) dóbriy viétcher (boa tarde), chto 
eto (o que é isto?), moiô ímya... (meu nome é...) e mais alguma 
coisa, pouca. Minhas primeiras impressões do russo falado fo-
ram de certa estranheza, talvez por sua pouca nasalidade em 
comparação com o português, sobretudo o que falamos no 
Brasil. Mas conforme fui entendendo e também me expres-
sando, a estranheza inicial foi sendo substituída por certo en-
cantamento, que acabou transbordando em paixão. Para um 
jovem unilíngue, de pouquíssima cultura, falar uma língua tão 
difícil, entender seu interlocutor e fazer-se entender era algo 

Tradutor e 
crítico literário, 
brasileiro, 
conhecido pelas 
traduções de 
diversas obras 
de Fiódor 
Dostoiévski 
para a língua 
portuguesa.  
Entre os prêmios 
por seu trabalho, 
recebeu o Prêmio 
Paulo Rónai da 
BN em 2002, o 
Prêmio Jabuti 
de Literatura 
em 2005 e 2009, 
o Prêmio ABL 
de Traduções 
da Academia 
Brasileira de 
Letras em 2009, 
e a Medalha 
Púchkin, 
concedida pelo 
governo da 
Rússia em 2012.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_liter%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoi%C3%A9vski
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoi%C3%A9vski
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti_de_Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti_de_Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
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simplesmente maravilhoso. Logo aprendi a cantar em russo (coisa im-
portantíssima no aprendizado de uma língua estrangeira por facilitar a 
memorização das palavres e seu entendimento), a ler jornais, decifrar 
letreiros. É verdade que tínhamos aula de russo três vezes por sema-
na, mas a insistência em falar além das aulas foi fundamental para a 
familiarização com a língua e, claro, com a cultura. Seis meses depois 
de minha chegada eu já tinha amigos fora da escola, ia ao cinema e ao 
teatro, a shows, em suma, começava a viver a cultura russa em seu dia a 
dia. Uma experiência inapagável foi o Teatro Bolchói com suas óperas 
e balé. O primeiro espetáculo a que assisti e se cravou em minha me-
mória como uma tatuagem foi O Lago dos Cisnes. A música, a plas-
ticidade da dança, aqueles movimentos vaporosos, enfim, todo aquele 
clima um tanto misterioso produziam uma espécie de sortilégio numa 
sensibilidade que até então parecia adormecida para as formas mais 
avançadas da cultura. A ópera foi outra experiência excepcional. Era a 
história, a vida cultural da Rússia e do resto da Europa que desfilavam 
naquele cenário suntuoso para o encantamento do público. Acrescento 
ainda a música popular, a canção lírica do dia a dia e a tradicional ro-
mança, a música de resistência debochada dos estudantes e sobretudo 
do furacão Vladímir Vyssótsky, o maior fenômeno musical da URSS 
dos anos 60-70. Ainda cabe mencionar o Conservatório Tchaikóvski, 
que eu frequentava com certa assiduidade depois de ter aprendido a 
gostar de música clássica. Tudo aquilo, somado à tomada gradual de 
conhecimento da riquíssima história, da poesia e da prosa, da pintura, 
assim como de outras formas de convívio com a vida e a cultura da 
Rússia, foi se enraizando em mim de forma natural, criando em mim, 
sem que eu me desse conta, uma espécie de segunda alma, a tal ponto 
que hoje, mesmo quando não estou traduzindo, raramente passo um 
dia sem ler alguma coisa em russo. 

RB Como foram seus anos em Moscou e que lembrança emerge da era Brejnév, quando 
estudava na célebre Universidade Lomonóssov de Moscou? 

PB Eu vivenciei a chegada de Brejnév ao poder e sua ascensão. No dia 
15 de outubro de 1964, fomos eu e meu grupo à aula de História do 
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PCUS, que nós chamávamos de sono coletivo porque o troço era muito 
chato, com raríssimas exceções. Já sabíamos da queda de Khruschóv e 
sua substituição por Brejnév como primeiro-secretário do Comitê Cen-
tral do PCUS. A professora, uma típica burocrata do Partido, declarou 
ao entrar na sala: Továrisch Khruschóv na pénsiyu (O camarada Khruschóv 
aposentou-se). Notando a expressão entre jocosa e incrédula em nos-
sos rostos, apressou-se a acrescentar: Po boliezni (por doença). Aconte-
ce que duas semanas antes todos nós havíamos passado mais de duas 
horas ouvindo uma palestra de Khruschóv com os alunos da mesma 
escola, muito bem-disposto, brincalhão (era um homem simples, até 
simpático!), e a própria professora, comentan-
do o estado de saúde dele, dissera literalmen-
te: U továrischa Khruschóva zdoroviya khot otbavlyai!  
(O camarada Khruschóv está vendendo saú-
de). A escola era cheia de fotos de cerimônias, 
nas quais Khruschóv sempre ocupava posição de 
maior destaque. Quando saímos da aula e resol-
vemos dar uma olhada nas fotos, eis a surpresa: todas as fotos estavam 
em seus devidos lugares, mas... sem Khruschóv! Comandado pelo Mi-
khail Suslóv, o stalinismo estava de volta e dava seu primeiro exemplo.  
O óttepiel, isto é, degelo, iniciado por Khruschóv, chegava ao fim.

Na noite daquele mesmo dia, fui com uma amiga à casa de um ami-
go dela, que eu já conhecia, e lá encontramos alguns jovens, acho que 
uns dez. Todos estavam apreensivos e se perguntavam por que haviam 
destituído Khruschóv sem dar uma única explicação minimamente crí-
vel ao povo, colocando em seu lugar um biezdárniy byurokrát (burocrata 
sem talento, nulo, medíocre, burro mesmo). O termo byurokrát em russo 
é bastante depreciativo. No dia seguinte, pude constatar o mal-estar 
provocado pela ascensão de Brejnév. Na Praça Vermelha, lotada, houve 
uma cerimônia em homenagem a um grupo de astronautas (três, se não 
me engano), que por aqueles dias haviam realizado mais uma expedição 
ao espaço. Sobre o mausoléu de Lênin, acompanhado da nomenclatura 
do Partido, Brejnév pronunciou um longo discurso, no qual atacava o 
“subjetivismo” e a política geral de Khruschóv. Todos nós, alunos da 
Escola do Partido, estávamos lá. Foi impressionante o silêncio, a frieza 
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com que os presentes ouviram o discurso, só aplaudido pelo entourage de 
Brejnév. A única manifestação de alegria, com os famosos gritos russos 
de hurra, fez-se ouvir quando Brejnév proclamou os astronautas heróis 
da União Soviética. 

Poucos dias depois uma piada corria por toda Moscou. Um repórter 
entrevista a mãe de Brejnév: 

– Camarada Natália Dieníssovna. Algum dia você pensou que seu 
filho chegaria a um posto tão elevado? 

– Oh, sinók! (meu filho), se tivesse adivinhado isso, eu o teria manda-
do à escola quando ele era criança. 

Mais tarde, Piótr Efímovitch Chelest, primeiro-secretário do Comitê 
Central do PC da Ucrânia entre 1963 e 1972, afirmou que Brejnév sugeri-
ra a B. E. Siemitchástni, então presidente do KGB, livrar-se fisicamente 
de Khruschóv através de um desastre de avião, automóvel, envenena-
mento ou prisão. 

Em 1965, já como aluno da Universidade Lomonóssov, presenciei 
uma das frequentes façanhas da era Brejnév. Os escritores Andriêi 
Sinyávski e Yúri Daniel foram oficialmente acusados de enviar para 
publicação no exterior obras que “denegriam o Estado soviético, o 
socialismo e o realismo socialista”. Instaurado o processo, que culmi-
naria em condenação, o nosso professor de literatura russa, literatura 
soviética e teoria da literatura Víktor Duvákin, ótimo especialista em 
Mayakóvski, foi testemunha de defesa dos dois escritores, fato que 
culminou em sua exoneração da Lomonóssov por “incompatibilidade 
com a função que ocupava”. Duvákin era muito querido. Gordão, 
quando aparecia nos corredores sempre se ouvia a expressão: Idiot 
medvé diev (aí vem o urso) por seu jeito pesadão e andar pachorrento. 
A agitação tomou conta dos corredores da universidade, estudantes 
e professores promoveram várias reuniões, após as quais os profes-
sores e matemáticos mundialmente famosos Pável S. Alieksándrov e 
Andriêi N. Kolmogórov intercederam por Duvákin junto ao reitor 
Ivan Geórguievitch Pietróvski. Depois de muitas ponderações, o rei-
tor anulou a demissão, mas não reintegrou Duvákin à antiga cadeira 
de teoria e literatura russa e soviética. Porém, o nomeou colaborador-
-chefe da cadeira de informação científica com a incumbência de criar 
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uma fundação para registrar em gravação as memórias da história e 
da cultura russa do primeiro terceto do século XX. Graças a isto, 
entre 1966 e 1982 Duvákin gravou cerca de 850 cassetes com mais de 
300 representantes da ciência e da cultura, entre eles o já famoso M. 
M. Bakhtin. Conversas com V. S. Duvákin, traduzido e publicado no Brasil 
pela Editora Contexto. 

Pietróvski, grande matemático e pedagogo, foi reitor da Lomonóssov 
de 1953 a 1972, período em que a universidade cresceu imensamente em 
quantidade e qualidade, ganhando prestígio universal e lugar de desta-
que entre as melhores universidades do mundo. Foi um reitor indepen-
dente até onde o totalitarismo soviético o permitiu. Alvo de pressão 
permanente do Partido e do governo, morreu em 1972, fulminado por 
um colapso cardíaco ao deixar o Krêmlin depois de um encontro com 
Brejnév. 

Com a ascensão de Brejnév à direção máxima do PCUS, Aleksiêi 
Kossíguin, economista de Leningrado, e Nikolai Podgórni, velho buro-
crata ucraniano, ascenderam, respectivamente, aos postos de presidente 
do Conselho de Ministros e presidente do Sóviet Supremo. Kossíguin 
começou a implementar uma reforma econômica centrada na dinamiza-
ção da produção industrial, na melhoria da produtividade e no estímulo 
aos mecanismos de consumo, com uma ênfase particular na indústria 
automobilística. Com esse fim, em sua gestão a União Soviética assinou 
um contrato milionário com a FIAT, que incluía a instalação de uma 
grande planta industrial e o fornecimento dos projetos dos novos mo-
delos de automóvel incluídos no referido contrato para serem produzi-
dos pela FIAT “soviética”. Em 1964, a antiga cidade russa de Stávropol, 
situada na margem esquerda do rio Volga, fora rebatizada como To-
gliatti (em russo Tolyatti) em homenagem ao líder comunista italiano 
Palmiro Togliatti. Ali já existia a fábrica de automóveis AvtoVAZ, mas 
depois do contrato com a FIAT e a construção de uma gigantesca plan-
ta industrial a cidade se transformou no maior parque automobilístico 
da URSS. 

Apesar da desconfiança que Brejnév provocava na população, as re-
formas implementadas por Kossíguin foram bem recebidas e criaram 
um clima de otimismo moderado na população. Afinal, Moscou era 
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uma cidade relativamente bem abastecida, apesar das filas permanentes 
e às vezes gigantes para a aquisição de produtos. 

A despeito do silêncio da imprensa, eram frequentes os murmúrios 
sobre desavenças entre Brejnév e seu grupo e Kossíguin e seus apoiadores, 
porque a nomenclatura partidária (como faria mais tarde com Gorba-
tchóv!) recusava qualquer tipo de reforma, uma vez que seu único interesse 
era manter inalterados o regime, seu poder e seus gigantescos privilégios. 
A nomenclatura, que tinha como porta-voz Mikhail Súslov, membro do 
Politbyurô do Comitê Central (dizia-se que Súslov era tão “invisível” que 
nem o espelho registrava sua imagem), conhecia as limitações intelectuais 
de Brejnév e fez dele seu preposto. E soube aproveitar a vaidade extrava-
gante e a infinita ambição de poder do seu preposto. Assim, em 1966 a 
antiga função de primeiro-secretário do CC do PCUS, então exercida por 
Brejnév, foi substituída pela função de secretário-geral, ocupada, claro, 
por Brejnév. Além disso, o antigo Presidium do CC do PCUS foi rebati-
zado de Politbyurô, órgão máximo do mesmo Comitê Central. Em 1967, 
Brejnév e seu grupo inventaram um tal de “socialismo desenvolvido”, que 
passou a ser oficialmente tratado como etapa obrigatória no caminho 
do comunismo. E para completar o fechamento e a burocratização cada 
vez maiores do Estado, em 1977 foi promulgada a nova Constituição da 
URSS, que, além de consolidar aquelas medidas de exacerbação persona-
lista do secretário-geral e o tal “socialismo desenvolvido”, ainda legitimou 
o papel do PCUS como núcleo do sistema político. 

Foi justo na era Brejnév que o aparato partidário pôs inteiramente 
sob sua subordinação todos os mecanismos do Estado e instituições 
sociais, assim como as direções nacionais e locais do Partido, anulan-
do e fazendo sumirem todas as formas de administração local sem 
filiação partidária. À medida que se consolidava o poder de Brejnév 
nas instâncias do Partido e do Estado, os documentos oficiais, antes 
assinados pela troica Brejnév-Kossíguin-Podgórni, passou a ser assi-
nado apenas por dois, ora por Kossíguin e Brejnév, ora por Brejnév e 
Podgórni, até que por volta de 1968 acabou parecendo apenas a assi-
natura de Brejnév. E justo em janeiro de 1968 começou a Primavera 
de Praga. 
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A Primavera de Praga
 No verão de 1966, comecei a trabalhar na Paz e Progresso, sucursal 

da Rádio Moscou, onde permaneci até fins de 1970, véspera de meu re-
torno ao Brasil no início de 1971. Tão logo comecei a trabalhar, pus em 
prática um antigo projeto: alugar um quarto em casa de alguma família 
russa. Isso era tão comum em Moscou que, na rua Bolcháya Bánnay, 
parte velha da cidade, havia um mercado legal de troca de apartamentos 
e aluguel de quartos, cujos anúncios eram afixados numa enorme pare-
de. Meu projeto era ouvir e falar o russo na realidade do dia a dia das 
famílias, conhecer seu modo de relacionar-se, de ver o mundo e a reali-
dade de seu próprio país, ou seja, conhecer a vida soviética por dentro, 
sem qualquer mediação; enfim, viver a vida soviética como um cidadão 
soviético para dar conta de sua representação em futuras obras literárias 
que eu projetava traduzir. Do ponto de vista do aprendizado da língua, 
foi uma experiência tão importante quanto a vivida na universidade. 

 Na rádio comecei como tradutor, depois locutor, mais tarde passei 
a escrever artigos políticos e culturais. Enfim, desenvolvi durante quatro 
anos um trabalho com formas variadas de linguagem e atividade jor-
nalística, que foi um complemento fundamental para minha formação 
como tradutor e intelectual. Nesse período entrevistei Marco Antônio 
Coelho, Gregório Bezerra, o Prestes, alguns estudantes brasileiros, além 
de brasilianistas soviéticos. Traduzi muitos discursos do Brejnév, que só 
mudavam de data. Era sempre a mesma mediocridade, a mesma pom-
posidade, o mesmo triunfalismo meio idiota e desprovido de realidade, 
a mesma linguagem pobre do burocrata ideológico sem nenhum refi-
namento cultural. Em janeiro de 1968 começou a chamada Primavera 
de Praga. Esse processo me alcançou no olho do furacão: a imprensa 
falada. A Agência TASS tinha três tipos de boletim com diferentes des-
tinatários: colaboradores das redações dos jornais e rádios, chefes de 
redação e os ultrassecretos, que retratavam 
os fatos tais quais e eram exclusivos das cú-
pulas da imprensa escrita, falada e televisiva 
e altas instâncias do Partido. Graças a um 
grande amigo e colega de trabalho na Rádio, 
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vez por outra eu tinha acesso aos três e, ao compará-los, podia constatar 
a diferença de conteúdo entre eles. Os boletins em caracteres negros 
falsificavam de modo intencional e grosseiro os fatos relatados pelos 
correspondentes soviéticos na Tchecoslováquia com o intuito de indis-
por a população soviética com a Primavera de Praga, objetivo maior 
de Brejnév e seu entourage. Ainda me lembro de duas reportagens oriun-
das de Praga uma semana antes da invasão soviética: uma relatava uma 
grande manifestação totalmente pacífica, que partia da Praça Venceslau, 
centro velho de Praga, passava ao lado da sede do Comitê Central do 
Partido Comunista da Tchecoslováquia agitando suas bandeiras e a ban-
deira nacional. A outra manifestação percorria mais ou menos o mesmo 
trajeto, mas com um detalhe: com lemas anticomunistas, ostensiva hos-
tilidade ao PC e seus dirigentes, e outras afrontas que hoje me fogem da 
memória. A Primavera de Praga era ampla e diariamente debatida por 
estudantes, professores, outros intelectuais e, sobretudo, jornalistas em 
seus ambientes de trabalho. Na Rádio Moscou era sempre o assunto do 
dia. E todo santo dia eu traduzia ao menos um artigo que atacava a Pri-
mavera de Praga e a “tentativa do imperialismo de amputar um membro 
importante da comunidade socialista”. Reuniões entre os governos so-
viético e tcheco eram frequentes, e quase sempre em Moscou. A última 
antes da invasão deu-se em Moscou e, até onde me lembro, teve coisa 
de dez horas de duração. A Primavera de Praga gozava de bastante sim-
patia por parta da população soviética, apesar da maciça propaganda 
condenatória da imprensa. Mas todos os meus colegas jornalistas eram 
unânimes numa opinião: se a Primavera de Praga fosse bem-sucedida, 
Brejnév e o resto do seu governo cairiam. Concluída a invasão, depostos 
e humilhados o líder tcheco Aleksandr Dubcek (que foi reduzido a 
guarda de jardim), o bolor invadiu o ar de Moscou e do resto da URSS. 
Era o prenúncio do fim. 

Cabe observar que na era Brejnév cresceu muito a dissidência políti-
ca, mas havia uma liderança acima de qualquer suspeita: Andriêi Sákha-
rov. Além de cientista de renome e respeito interno e internacional, era 
muito querido e admirado por uma parte considerável da população. 
Nessa época cresceu também a atividade da Samizdat. Eu mesmo li 
algumas de suas publicações; me deixou entusiasmado. 
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Novas tendências na literatura
A despeito da ofensiva do neostalinismo, a efervescência política e 

cultural dos anos 60 refletiu-se na busca de novas formas de represen-
tação. Na prosa e na poesia destacaram-se alguns poetas, entre os quais 
Evguiêni Evtuchenko e Andriêi Voznessiénski foram figuras de proa. 
Mas cabe um destaque especialíssimo para Vladímir Vissótski, o fura-
cão da música que encantou a juventude (eu mesmo assisti a vários de 
seus concertos) e cujas letras eram poesia de altíssima qualidade, na qual 
se combinavam traços da “brutalidade vocal” de Mayakóvski e do ex-
perimentalismo de Khliébnikov. No início dos anos 60 ainda era muito 
forte na literatura soviética a prosa de fundo memorialístico ligada ora 
ao tema da Segunda Guerra Mundial, como os importantes romances 
de Konstantin Símonov Os vivos e os mortos e Ninguém nasce soldado – que 
representavam um sério contraponto à mania triunfalista da prosa so-
viética centrada nesse tema –, ora ao pós-guerra e à reconstrução da 
economia e da vida, ora a temas mais amplos que abrangiam um vasto 
painel da história, da vida e da cultura russa e soviética como As gentes, 
os anos, as vidas (Lyúdi, gódi, jizn) de Ilyá Eremburg, publicado no Brasil 
como Memórias pela editora Civilização Brasileira, em tradução de vários 
tradutores, entre os quais Boris Schneiderman. Limito-me a esses dois 
exemplos devido à amplitude do assunto. Fora alguns bons escritores 
como os acima referidos, no fundo verificava-se uma espécie de cansaço, 
de exaustão das formas literárias consagradas pelo “realismo socialista”. 
Foi assim que surgiu a chamada prosa rural (dereviénskaya proza), que des-
locou para o campo o espaço da ação dos heróis “positivos”, no fundo 
uma tentativa de renovar ou mesmo reformular os clichês consagrados 
pelo “realismo socialista.

A retomada do mito: grande renovação da literatura 
soviética

Mas a grande renovação dessa literatura veio da Ásia Central. Em 
1966 veio à luz a novela Adeus Gulsári, do escritor quirguiz Tchinguiz 
Aitmátov. É a história de um velho e seu cavalo, da personificação do 
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cavalo que, depois de castrado, rememora suas aventuras amorosas 
nos seus tempos de inteiro. Aitmátov funde natureza e experiência 
humana como núcleo da existência dos seres vivos. Sua natureza 
vai além da paisagem, seu antropomorfismo, típico da experiência 
mitológica, faz do cavalo Gulsári um ser capaz de pensar, recordar, 
sentir emoções, enfim, estamos de volta a um tipo de animização 
específico do pensamento mitológico. Em seguida veio O navio bran-
co (que traduzi e a Editora Brasiliense publicou), narrativa transmi-
tida sob o ponto de vista de um garoto e sua angústia e perda da 
vontade de viver após o sacrifício imposto à mãe, Cerva-Galhuda, 
ancestral de sua tribo. A cultura sempre aspira à retomada de suas 
fases primevas, ao seu passado mais antigo como um modo de unir 
as pontas de sua história e afirmar sua perenidade e sua unidade 
aberta. É nessa unidade aberta que se insere um grupo de escritores 
da Ásia soviética, que, juntos com Aitmátov, remitologizam a lite-
ratura soviética. Citarei apenas alguns desses numerosos renovado-
res da literatura soviética: Anatoli Kim, descendentes de ancestrais 
coreanos que no século XIX se fixaram primeiro na Rússia e depois 
no Cazaquistão, estreou na literatura com O coletor de relva (Sibirá-
tielni traví); o uzbeque Timur Pulátov fez seu debute com A segunda 
viagem de Kaíp (Vtorée putechéstvie Kaipa). 

O que há de comum entre esses escritores é a substituição do tipo 
de heróis da literatura soviética, sempre jovens, seguros de si, raramente 
assaltados pela dúvida, que às vezes pensavam em profundidade mesmo 
quando seu nível de escolaridade não o permitia. Eles substituíram esses 
heróis por velhos e crianças, deslocando para estes o ponto de vista da 
narrativa que antes cabia àqueles. E para dar coerência a esse procedi-
mento, substituíram a realidade “objetiva”, ideologicamente marcada e 
verossímil, pelo mito, que dispensa a verossimilhança e liberta a cria-
tividade do escritor para restituir à literatura o sentido elástico e mais 
amplo do real, devolvendo-lhe aquilo que saíra da história. A culmi-
nância desse processo foi a novela de Aitmátov Um cão malhado correndo à 
beira-mar (Piégui piós beguschii kraióm mória), obra-prima centrada na história 
dos ancestrais de uma tribo. 
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RB Como se deu o aprendizado da língua e quando ocorreu a ideia de se tornar uma 
ponte efetiva entre dois amplos sistemas de cultura através da tradução?

PB Durante o curso da escola do Partido, ministrado por professores 
russos e traduzido ora para o português, ora para o espanhol, sempre 
observei com muita atenção, e às vezes até com certo encantamento 
(e também com algumas risadas!), o desempenho das nossas intérpre-
tes (eram todas mulheres), que, diga-se a bem da verdade, eram muito 
competentes, apesar de um ou outro resvalo no português do Brasil.  
À medida que fui estudando, aprendendo e entendendo o russo, sobre-
tudo o falado, passei a acompanhar a tradução das falas das intérpretes 
com um interesse redobrado, ora voltado para o conteúdo das aulas, 
ora para a adequação do pouco que eu ainda entendia do original ao 
nosso português. Mas com o passar do tempo e o aumento de minha 
compreensão do russo, o interesse pela tradução foi crescendo a ponto 
de interferir e mesmo atrapalhar o entendimento das aulas. Tentei me 
corrigir, encontrar um equilíbrio, mas o diabo é que eu me aprofundava 
no conhecimento da língua russa e não conseguia fugir à comparação 
das falas do professor e da intérprete. Por fim resolvi escutar primeiro o 
professor e depois a intérprete. Não foi fácil, mas acabei conseguindo. 
E aprendendo a entrar pouco a pouco na dinâmica da tradução. E ainda 
aprendendo a entender o espanhol falado, porque o escrito eu já conhe-
cia através de textos de autores russos (Pliekhánov e Lênin) e soviéticos 
que eu lera bastante nos cursos de formação política do Partidão no 
Brasil. 

Concluído o curso de formação política em 1965, ingressei no curso 
de tradução da Faculdade de Filologia da Universidade Lomonóssov. 
O curso se destinava a falantes com bom domínio da língua russa e era 
ministrado em trinta horas semanais. Seu núcleo básico obrigatório era 
formado de língua russa, interpretação de texto ficcional russo-soviético 
e estrangeiro (vez por outra um texto de jornal ou técnico) e tradução, 
seguido de cultura russa e soviética, teoria de tradução técnico-cientí-
fica, história do teatro e do cinema russo-soviético e algumas noções 
básicas de linguística semântica e aplicada à tradução, apreendidas nos 
seminários do professor Vladímir Zviéguintziev, autor do famoso livro 
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Linguística teórica e aplicada. Esse era o ciclo básico obrigatório. Como ne-
nhum dos professores sabia português, as aulas de tradução do russo 
eram feitas para o italiano, o espanhol e o francês, e vice-versa. Mas eu, 
representante de uma língua “exótica”, podia usar textos em português 
para os exercícios de tradução. Assim “traduzi” para o russo A cartomante 
e Entre santos, de Machado de Assis, Um ladrão, de Graciliano Ramos, 
e As calças do Raposo, de Garcia Redondo, além de um trecho (acho que 
um capítulo) de Dom Casmurro e outro de Senhora, de Alencar. Também 
“traduzi” trechos de artigos e reportagens do Jornal do Brasil, bem como 
trechos de crítica literária. 

 Em 1966, segundo ano do curso, resolvi ler Crime e castigo no origi-
nal, cotejando-o com a tradução brasileira feita do francês por Rosário 
Fusco. Fiquei surpreso, meio espantado com a diferença entre o original 
e o texto em português. Primeira reação: aquela linguagem não era de 
Dostoiévski. Linear, muito clara, elegante, justo o oposto do Dostoiévski 
duro, rude, até meio bárbaro em certas passagens. Enfim, uma grande 
distância entre o original e o texto de Fusco. Àquela altura, além das 
aulas e dos exercícios de tradução, eu já havia assistido a palestras dos 
grandes tradutores russos e teóricos da tradução, Yúri Lyubímov e A. 
D. Schveitzer, e de outros cujos nomes me saíram da memória. Uma 
de minhas professoras, Regina Makaviétskaya, falava com frequência 
da “poética tradutória” de Borís Pastiernak e Samuil Marchak, grandes 
tradutores, e Shakespeare (sobretudo dos sonetos) dos quais li alguns 
textos sobre tradução, enfim, a prática e a teoria da tradução já come-
çavam a abrir uma fissura em minha consciência. Então, depois de ler 
Crime e castigo no original e cotejá-lo com o texto em português, concluí 
que talvez pudesse fazer uma tradução direta melhor do que aquele feita 
do francês. E ainda havia um quê de simbólico naquela minha intenção: 
Crime e castigo fora o primeiro romance que eu havia lido em português. 
Desde então comecei a acalentar a ideia de um dia traduzir esse roman-
ce para o português. 

Como meu conhecimento da gramática da língua portuguesa era 
muito precário, ainda na escola do PCUS comecei a estudar portu-
guês com o pouco material que havia na biblioteca de lá. Quando já 
estava na Lomonóssov, encontrei na biblioteca de línguas estrangeiras 
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algumas gramáticas e estudos da língua portuguesa de autores por-
tugueses, a Moderna gramática portuguesa, de Evanildo Bechara, e outros 
livros sobre a nossa língua. Eu literalmente devorava cada um des-
ses livros.

Concluído o básico obrigatório de dois anos, assisti como volnoslúcha-
tiel (ouvinte) até 1968 a uma série de cursos e palestras dadas por críticos 
literários e teóricos da cultura e da arte. Na Lomonóssov, no Instituto 
de Literatura Universal Maksím Gorki e no Instituto de Filosofia eram 
muito populares os seminários ministrados por renomados intelectuais. 
Graças a isso, assisti, no Instituto Gorki, a seminários de crítica, teoria 
literária e teoria da cultura promovido por Georg Fridlênder e Serguiêi  
Aviérintsev e um seminário sobre história da literatura russa ministrado 
por Dmitri Likhatchóv, autor de numerosas obras como A pooética da 
literatura russa antiga e um dos mais importantes intelectuais russos do 
século XX, e na Lomonóssov um seminário de história e teoria da arte 
ministrados por Víktor Nikítich Lázariev e Konstantin Serguêievitch 
Zólotov. Todos esses eventos foram de suma importância para minha 
formação em teoria da literatura, estética, tradução, literatura e cultura 
russa. 

RB Você realizou um espectro longo, vasto e heteróclito de traduções, do áspero de um 
Crime e castigo, de Dostoiévski, às nuances de O capote de Gogol, passando pelo 
acúmulo de imagens acmeístas de Viagem à Armênia, de Mandelstam, às teorias de 
Lênin e Bakhtin. O que lhe falta e em que trabalha agora?

PB Não existe tradução definitiva, e por isso estou relendo e reformu-
lando neste momento passagens de minhas traduções de Dostoiévski. 
Acabei de fazer uma revisão profunda de Crime e castigo, que a Ed. 
34 publicou em homenagem ao sesquicentenário de sua publicação.  
O mesmo estou fazendo com Os demônios. Estou traduzindo Zapíski iz 
miórtvovo doma (conhecido no Brasil como Recordações da casa dos mortos) 
de Dostoiévski, cujo título não será Recordações... Estou reformulando 
minhas traduções de Bakhtin e retraduzindo Questões de literatura e esté-
tica (traduzido por outros tradutores), livro que dividi em três e dos 
quais já saiu o primeiro com o título A estilística. O antigo Estética da 
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criação verbal eu dividi por ora em três. Já saiu o primeiro, com o título 
Os gêneros do discurso, tradução revista e ampliada, e logo sairá o segun-
do, intitulado Notas de literatura, cultura e ciências humanas. Minha finalida-
de ao retraduzir e reformular minhas próprias traduções de Bakhtin é 
corrigir equívocos conceituais para dar mais unidade orgânica ao pen-
samento do grande mestre na nossa língua portuguesa. Talvez venha 
a traduzir alguma coisa de Tchékhov, mas estou pensando em algo do 
pensamento crítico russo. 

RB A cem anos da Revolução Russa, qual o seu balanço no horizonte do encantamento 
que o marcou no começo de sua vida intelectual?

PB Goste-se ou não da Revolução de Outubro, ela transformou a 
Rússia nos campos da economia e da cultura, tirou algumas de suas 
regiões de um estado semibárbaro, tornando sua população partici-
pante ativa (ainda que teleguiada e reprimida) do processo de cons-
trução de uma nova economia. Na Rússia sempre houve uma tradição 
de leitura, sobretudo a partir dos anos 30 do século XIX. Na era sovi-
ética essa tradição ampliou-se e consolidou-se. Era coisa das mais co-
muns ver gente lendo no metrô, no bonde, no ônibus, nos bancos de 
praça e na praia. Essa prática me encantava muito. Mas quando saí de 
lá, em 1971, já se notavam fortes indícios de decadência, de indiferença 
por coisas importantes. Hoje, com a experiência adquirida na URSS 
e em sua cultura, com o distanciamento histórico e as duras verdades 
que a glásnost, e em especial a invasão da Tchecoslováquia, a aventura do 
Afeganistão e a queda do muro de Berlim, passei do encantamento a 
uma distância crítica, mas sem negar a validade de muitas conquistas 
da era soviética.

RB Em tempos de refluxo, especialmente no Brasil, quais as perspectivas de reinventar 
o futuro? 

PB Como a utopia é uma chama eterna e inerente à condição huma-
na, reinventar o futuro num momento de profunda desilusão política 
pode parecer a mais absoluta miragem. Mas a despeito da grande 
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cloaca em que se transformou o sistema partidário 
brasileiro (todos os partidos estão dentro dela, em 
que pesem as pretensões de seus dirigentes que se 
esmeram para bancar a freira no prostíbulo), só se 
transforma e constrói alguma coisa fazendo polí-
tica com maiúscula. Fora da política há ditadura, 
e a que por aqui terminou há pouco mais de dois 
decênios foi suficiente para não se querer outra em seu lugar. Ditadura 
nenhuma serve, nem a dos “amigos”. Votei no Lula, fiz propaganda a 
seu favor. Mas o lulopetismo nos deixou grandes prejuízos como he-
rança (embora reconheça alguns avanços superficiais dos seus gover-
nos), e o pior de todos esses prejuízos foi a desmoralização da política 
e sobretudo o comprometimento da ideia de esquerda no Brasil. Esse 
comprometimento vai durar e por um longo tempo, cuja extensão 
ninguém consegue prever. Não votamos na esquerda para ela orga-
nizar o sistema de corrupção mais profundo e abrangente de que se 
tem notícia no Brasil. A direita sempre foi competentemente corrupta 
e sempre esteve no poder, e lá se manteve com Lula, que incorporou 
a banda podre do PMDB ao seu governo através da base a$$ociada, 
malandramente chamada de base aliada. Quando a Lava-jato esgotou 
os recursos para comprar a “base a$$ociada”, ela mudou de lado, 
virou governo. Em suma, manteve-se onde antes estava com Lula e 
Dilma. Costumo dizer que o Brasil é a única democracia de partido 
único no mundo: todos são iguais perante a bolsa da viúva. Ainda 
temos uma esquerda democrática e ética, ainda que pouco numerosa. 
Não acredito em avanços socioeconômicos e eticamente políticos no 
Brasil sem a participação de uma esquerda de verdade. Historicamen-
te, a esquerda sempre teve as ideias mais generosas e libertárias. Mas 
o Brasil parece fadado a deformar, a desnaturar as ideias mais nobres 
e saudáveis. Mas não podemos aceitar isso como sina. A esquerda 
brasileira precisa se reinventar, mas para isso deve cometer um am-
plo e profundo parricídio histórico-ideológico: romper com ideias 
e projetos que a História mostrou inexequíveis e com simulacros de 
líderes que se orgulham da ignorância e incultura. E abraçar a merito-
cracia como meta indiscutível. Estudar a sério a experiência social da 
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social-democracia, a meu ver o único sistema político que deu certo. 
Acho que uma combinação de elementos e princípios socialistas com 
uma verdadeira democracia burguesa (não cartorial como a nossa!) 
poderia tirar o Brasil da monstruosa e indigna desigualdade social e 
cultural e do atoleiro ético em que foi mergulhado. Não se faz política 
séria com violência e baderna, com invasão de instituições e espaço 
público. Para avançar, precisamos reformular em amplo e profundo o 
nosso sistema de ensino e fazer da meritocracia o ponto de partida e 
de chegada. Basta de platitude, de superficialidades. O saber é o único 
meio de se construir um projeto de futuro.



Minha revolução

zoia  Prestes

Ó grande Outubro da classe trabalhadora!
Levantam-se afinal os que estavam
Por tanto tempo curvados! Ó soldados, que afinal
Dirigiram os fuzis para a direção certa!
Os que lavraram o campo no início do ano
Não o fizeram para si mesmos. No verão
Curvaram-se mais ainda. Mesmo a colheita
Foi para os celeiros dos senhores. Mas o Outubro
Viu o pão já nas mãos certas!

Bertolt Brecht

A Revolução Russa de Outubro entrou na minha vida 
no dia em que nasci, quando se comemoravam seus 45 
anos. Porém, foi já morando em Moscou que tomei 

consciência de sua importância não apenas para o povo sovié-
tico, mas para todos que lutam por justiça e igualdade social.

Poucos dias antes de comemorar meu primeiro aniversário 
exilada em Moscou, pensei estar vivenciando um terremoto. 
Tudo tremia e balançava dentro do nosso apartamento, e da 
rua vinha um barulho ensurdecedor. Ao chegar na janela, avis-
tei tanques e carros de guerra, e o medo que já estava sentindo 
só fez aumentar: “Então não é terremoto, é guerra...”, pensei. 
Assustada, olhei para meus irmãos mais velhos, numa tentativa 
de buscar alguma resposta para o que via. Mas, como se sabe, 
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em qualquer família de muitos irmãos os caçulas padecem. Comigo não 
foi diferente e, quando meus irmãos perceberam o medo estampado em 
meu rosto, não titubearam, mandaram eu fazer rapidamente as malas 
para fugir da guerra que estava prestes a começar.

Lembro-me apenas que, no dia seguinte, acordei na cama da minha 
mãe. Ela desmentiu todas as histórias inventadas pelos meus irmãos, e 
eu, pela primeira vez, ouvi falar da Revolução Russa. Aquilo que tinha 
visto na noite anterior – disse ela – era  um dos muitos ensaios para o 
grande desfile militar de 7 de novembro, em comemoração ao aniversá-
rio da Revolução. O sentimento de medo transformou-se em orgulho. 
Justo no meu aniversário haveria um feriado e uma parada!

Foi no dia 17 de junho de 1970 que minha mãe desembarcou na 
capital da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acompanhada 
de seus nove filhos, depois de aguardar uma semana em Roma os docu-
mentos necessários para a viagem. O filho mais velho tinha 18 anos e o 
mais novo, seis. Ao chegarmos ao apartamento no centro de Moscou, 
do qual se avistava a Praça Vermelha e em que iríamos residir pelos 
próximos longos anos de nossas vidas, fomos recepcionados por uma 
farta mesa servida com comidas típicas russas. Lembro-me que minha 
mãe me ofereceu uma fatia de pão com manteiga coberta com bolinhas 
vermelhas, dizendo: “Prove, você vai gostar”. Era caviar. Será que foi 
naquele instante que comecei a me impregnar da alma russa?...

Em setembro, passei a frequentar o jardim de infância, juntamen-
te com meu irmão caçula, e tive o primeiro contato com a figura de  
Lenin – o homem que liderou o movimento revolucionário. Lembro-me 
que havia datas específicas (Aniversário do Lenin, 22 de abril; Dia do 
Trabalho – 1o de maio) em que eram organizados eventos e Lenin era 
idolatrado. As educadoras nos ensinavam que deveríamos chamá-lo de 
vovô. Também cantávamos canções e recitávamos versinhos que falavam 
do amor de Lenin pelas crianças e que deveríamos respeitá-lo e nos 
orgulhar de viver no primeiro país socialista. Como ainda não entendia 
muito bem a língua, ficava confusa, mas tentava repetir, cantar as can-
ções e recitar os versinhos.

No entanto, um diferencial na minha formação nos espaços educa-
tivos soviéticos pelos quais passei foi a relação saudável e prazerosa que 
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estabeleci com o trabalho (seja individual ou em grupo, seja físico ou 
intelectual). Ao conhecer e admirar a biografia de alguns educadores 
soviéticos, já cursando a graduação, notei o quanto havia de suas con-
tribuições na constituição das principais linhas da pedagogia soviética 
baseada na filosofia marxista sobre o trabalho. Nosso trabalho não era 
estimulado pelo consumo, como o é na sociedade capitalista; o traba-
lho fazia parte do nosso cotidiano, nos ajudava a estabelecer relações e 
trocar informações. Além disso, o trabalho nos educava para a respon-
sabilidade diante do coletivo. 

Na escola, já falando, lendo e compreendendo bem o idioma russo, 
estudei o grandioso acontecimento do início do século XX nas aulas de 
História. Tínhamos à nossa disposição não apenas livros, mas também 
muitos museus com acervos riquíssimos, além do Mausoléu de Lenin e 
de uma variedade de filmes e peças de teatro que a escola providenciava. 
Além disso, passeávamos por lugares históricos em Moscou e em ou-
tras cidades também importantes, como Leningrado, onde a Revolução 
eclodiu com o tiro do encouraçado Aurora. Nas aulas de História, tam-
bém comecei a compreender a diferença entre capitalismo e socialismo 
e, ao final do Ensino Médio, já tinha lido alguns originais de Marx, 
Engels e Lenin. Lembro-me bem que foi nessa época que estudei o 
contexto em que a Revolução Russa se desdobrou, contrariando teses 
de Marx, ao ser vitoriosa em um país extremamente agrário (portanto, 
industrialmente atrasado em relação aos outros países europeus naquela 
época), ser vitoriosa em um único país (e não em vários) e num país 
com um proletariado ainda pouco numeroso.

Conviver com meu pai em Moscou foi um dos fatos mais relevantes 
para mim. No Brasil, não tinha muito esta preocupação, acredito que 
por ser muito ligada à minha mãe. Lembro-me, no entanto, como meu 
irmão caçula perguntava pelo pai e sempre recebia a seguinte resposta 
de minha mãe: “Olhe lá para a Lua, ele está lá. Não está vendo?”. En-
tão, ficávamos, eu e ele, horas a fio, olhando e tentando ver o nosso pai 
aparecer na Lua. E de repente, em Moscou, ele estava ali, ao nosso lado, 
um pai em carne e osso, que andava assoviando pelo corredor do apar-
tamento, que almoçava metodicamente sempre ao meio-dia e meia, que 
acordava às 4 da manhã, que toda noite subia na cadeira para ajustar o 
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relógio cuco da sala antes do noticiário, que recebia companheiros em 
seu gabinete, que ficava lendo recortes de jornais que chegavam todos 
os dias do Brasil, que acordava com uma bolsa de água embaixo do 
olho toda vez que chegava uma notícia ruim do Brasil, que vivia uma 
ditadura militar. E como filhos de um dos mais destacados comunistas 
brasileiros, formamos um conjunto musical para angariar fundos para 
o Partido Comunista Brasileiro. Viajamos pela União Soviética, can-
tando canções de protesto, denunciando o regime ditatorial no Brasil. 
Era incrível ver a solidariedade do povo soviético. A luta política estava 
conduzindo a minha vida.

Assim que finalizei o Ensino Médio, antes de escolher uma faculdade 
para cursar, disse a minha mãe que queria fazer política e cursar a Escola 
da Juventude Comunista. Sabiamente, ela mandou que eu conversasse 
com meu pai. Após lhe falar sobre minha pretensão, ele me disse: “O 
Brasil é um país extremamente machista; você, como mulher, precisa ter 
uma profissão para não depender de homem. Então, primeiramente, 
curse uma faculdade para ter uma profissão e depois pense na política.” 
Como naquela época ainda era bastante obediente, segui os conselhos 
dos meus pais.

Na graduação, os estudos se aprofundavam com a leitura mais am-
pla da obra dos clássicos do marxismo-leninismo. Eu gostava de ler as 
obras de Lenin e conheci bem seus textos. Em casa tínhamos as obras 
completas em russo que meu pai comprou, mesmo sem saber falar e 
ler uma palavra do idioma. Os mais de 70 volumes em capa dura azul 
ficavam dispostos na estante do escritório e era uma fonte de consulta 
permanente ao longo dos meus estudos. Foi quando me apaixonei pela 
Revolução Russa, pelo movimento revolucionário e os personagens que 
participaram dele.

Por estar numa faculdade de educação, discutia constantemente com 
minhas colegas a importância da Revolução para o campo educacional, 
como um direito social que deveria ser garantido pelo Estado. Fazia 
parte de nossos debates a relação família e sociedade: em um país em 
que a educação social deveria prevalecer, qual seria o papel da família? 
Quem deve educar: a sociedade ou a família? E numa sociedade comu-
nista, como seria organizada a educação?
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Vivíamos num país socialista. Havia muita coisa errada? Sim, havia. 
Mas também havia a garantia dos direitos básicos para todos. E isso, 
que eu saiba, nenhum país capitalista conseguiu até hoje.

Um dos maiores conflitos que ainda vivencio na minha vida é ter tido 
o privilégio de ser exilada com meus pais na União Soviética. Talvez, por 
ser muito criança e não ter muita noção do que estava acontecendo, 
minha adaptação em Moscou foi tranquila e sem muitos traumas. Foi 
lá também que iniciamos nossa convivência com um pai que, no Brasil, 
em função das circunstâncias políticas, estava ausente de casa. Mas era 
exílio. Estávamos longe do Brasil, e em nenhum momento meus pais 
deixavam que nos esquecêssemos disso. Entretanto, por ter sido acolhi-
da com carinho e amizade, por ter tido todas as oportunidades que tive, 
todas as condições e o acesso a tudo que precisei para minha formação, 
sinto-me, ainda hoje, privilegiada. Mas nada disso teria sido possível 
sem a Revolução Russa de 1917 e a luta heroica do povo soviético na 2.a 
Guerra Mundial.

Há 100 anos, o mundo assistiu à derrubada do regime monárquico 
russo secular, que mantinha o povo na pobreza e atraso cultural. Es-
tamos em 2017, ano em que Revolução Russa completa 100 anos, um 
dos acontecimentos mais importantes do século XX e que desafiou o 
mundo capitalista, obrigando-o a enfrentar as lutas dos trabalhadores 
por direitos sociais e a fazer algumas concessões. Apenas o fato de 
existir a União Soviética e um campo socialista já colocava em xeque 
a prepotência dos Estados Unidos e seus aliados e, ao longo da exis-
tência do regime soviético, os países que faziam parte da URSS con-
seguiram avanços extraordinários em praticamente todas as frentes.

O desmantelamento da União Soviética, justificado por moti-
vos que, atualmente, poucos na Rússia conseguem explicar, quase 
resume-se ao simples dualismo de que o capitalismo venceu e o 
comunismo morreu. Será? O que se viu, desde 
o início do fim da URSS, foram intensos mo-
vimentos separatistas nacionalistas, que resulta-
ram em conflitos internos longos e na destrui-
ção do Estado que garantia os direitos sociais 
básicos à população.
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O poeta Vladimir Maiakovski escreveu um poema sobre a comemo-
ração do aniversário da Revolução russa. Aliás, Maiakovski tornou-se 
um de meus poetas favoritos não apenas por ter revolucionado a poesia, 
mas também por ter participado ativamente do processo revolucionário. 
No poema, Maiakovski comemora ano a ano o enfraquecimento da 
perversa classe burguesa após a Revolução:

Quando
venceram na Rússia os operários
e chegou o primeiro aniversário,
os burgueses pouco se preocuparam,
comemoraram à vontade.
Chegou o segundo aniversário,
os burgueses em pânico entraram
sem lembrar patente e cargo.
No terceiro aniversário
de tanta pressão
pelo medo foram tomados.
É preciso
que no dia da comemoração do quarto
a Rússia Soviética
não constranja o burguês morto.

Não sabia o poeta que, no ano em que se comemora os 100 anos da 
Revolução Russa, a burguesia ainda oprime, está viva, não tem medo e 
lembra muito bem de seu cargo e de sua patente ao comemorar à von-
tade a eleição de Donald Trump.

Mas o poeta era sábio e deixou seu recado:

Coma ananás,
mastigue perdiz,
seu último dia
se aproxima
burguês!



1917-2017: Cem anos 
da história da história da 
Revolução Russa

Angelo Seg rillo

O ano de 2017 marca o aniversário de cem anos da Re-
volução Russa. Sua história foi narrada abundante-
mente, por muitos ângulos, ao longo deste cente-

nário. Menos analisada, pelo menos de maneira profunda e 
completa, tem sido a história da história da Revolução, ou seja, 
sua historiografia. Entretanto, essa análise é importante. Mui-
tas das controvérsias sobre a Revolução Russa não são devidas 
à dificuldade de determinar os fatos ocorridos e sim provêm da 
maneira como sua história é contada. A Revolução divide opi-
niões. E dependendo da maneira como sua história é contada, 
pode passar de episódio positivo a um extremamente negativo.

Neste ensaio procuraremos retraçar a formação e desenvol-
vimento das principais correntes historiográficas sobre o as-
sunto e, a partir daí, tirarmos algumas conclusões sobre como 
a fotografia da Revolução foi sofrendo transformações ao lon-
go do tempo.1

1 Por questões de espaço, serão mencionados a seguir apenas as mais influentes obras e 
correntes da historiografia ocidental. Isso será suficiente para a construção de nossos argu-
mentos a partir daí. Para uma descrição mais detalhada e completa das correntes historio-
gráficas sobre a Revolução Russa (incluindo as não ocidentais, da própria Rússia/URSS), 
ver Angelo Segrillo, Historiografia da Revolução Russa: antigas e novas abordagens. Projeto 
História, v. 41, pp. 63-92, 2010.
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Logo após 1917 surgiu uma enxurrada de livros procurando descrever 
ou explicar as ocorrências daquele ano. A maioria era de participantes ou 
observadores dos fatos que narravam, à sua maneira, os acontecimentos 
portentosos. O grande nome mais imediato foi o jornalista americano 
John Reed, testemunha ocular, com seu livro Ten Days that Shook the World 
(1919), hoje um clássico. Menos notado foi Six Red Months in Russia, de 
sua esposa, Louise Bryant, publicado inclusive antes, em 1918. Nikolai 
Sukhanov (socialista crítico participante da Revolução) escreveu Zapiski 
o Revolyutsii [“Notas sobre a Revolução”, 3 vols., 1921], o mais renomado 
dessa primeira leva imediata pelo lado russo.

A década de 1920 continuaria com essa sequência de livros escritos 
mais por observadores (jornalistas etc.) e participantes dos acontecimen-
tos que de historiadores propriamente ditos. Isso não é difícil de expli-
car. Desde o advento da história profissional moderna com Leopold von 
Ranke, considera-se que é preciso um recuo histórico, um intervalo entre 
os acontecimentos e a análise, para que o historiador possa atuar. Na 
historiografia clássica, os acontecimentos recentes, dos últimos anos, são 
considerados seara de jornalistas e cientistas políticos, pois o historiador 
necessitaria de um espaço de tempo para distanciamento e análise crítica 
em vez de ficar enredado em acontecimentos coevos onde ele está subje-
tivamente envolvido. A possibilidade de uma história imediata ou recente 
(uma história do tempo presente) tem sido aceita, com muita dificuldade, 
apenas nas últimas décadas.

Assim, não é de admirar que, nos anos 1920, a tendência de trabalhos 
descritivos de não historiadores ainda predominasse. As memórias de 
Aleksander Kerensky, primeiro-ministro do governo provisório, e do 
general branco durante a Guerra Civil, Anton Wrangel (respectivamen-
te, The Catastrophe [1927] e The Memoirs of General Wrangel [1930] seriam 
exemplos disso. Uma exceção é Istoriya Vtoroi Russkoi Revolyutsii [“História 
da Segunda Revolução Russa”, 3 vols., 1921-1924] de Pavel Miliukov, 
ex-ministro do Exterior do governo provisório. Como Miliukov tinha 
diploma em história, pode ser considerada como obra de historiador.

Mesmo nos anos 1930, em que incipientemente começam a surgir as 
primeiras obras historiográficas stricto sensu, vemos que as duas mais famo-
sas delas não foram escritas por profissionais da história: Istoriya Russkoi 
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Revolyutsii [História da Revolução Russa, 3 vols., 1930], de Leon Trotsky, 
e The Russian Revolution (2 vols., 1935), de William Henry Chamberlin (um 
jornalista americano, correspondente do Christian Science Monitor na Rús-
sia). Na academia surgem The End of the Russian Empire (1931) de Michael T. 
Florinsky, professor emigrado russo da Columbia University, e The Fall of 
the Russian Monarchy (1939), de Bernard Pares, historiador britânico.

 � O pós-Segunda Guerra Mundial
A historiografia da Revolução Russa viria a engrenar realmente no 

pós-guerra. Não apenas havia aí já um recuo histórico mínimo que per-
mitia uma maior ousadia dos historiadores tradicionais, como o clima 
de Guerra Fria que logo se instalou levou a um forte estímulo para 
“conhecer o inimigo” (no caso, a URSS). Formou-se a corrente dos 
chamados cold warriors, historiadores que, de modo geral, pintavam com 
cores negativas o papel da totalitária União Soviética em seu embate 
com o Ocidente democrático. Alguns exemplos notáveis dessa época 
foram The Formation of the Soviet Union (1954, de Richard Pipes), The Ori-
gins of the Communist Autocracy (1955, de Leonard Schapiro), The Fate of 
Revolution (1967, de Walter Laqueur) e The Unfinished Revolution (1960, de 
Adam Ulam).

O choque da época das revoluções de 1968 pelo mundo teve con-
sequências no campo acadêmico. Como a literatura cold warrior tendia 
a ser uma história vista “de cima”, em especial do ponto de vista das 
elites políticas, surgiu o revisionismo da chamada “escola social”. Os 
novos historiadores sociais focavam na análise do comportamento das 
camadas de baixo do povo e como elas se relacionavam com os centros 
de poder em disputa. Grandes nomes desse revisionismo social foram 
Marc Ferro (La Révolution de 1917, 2 vols., 1967), Sheila Fitzpatrick 
(The Russian Revolution, 1982), Alexander Rabino-
witch (The Bolsheviks Come to Power, 1976) e Diane 
Koenker (Moscow Workers and the 1917 Revolution, 
1981).

O embate acadêmico entre esses dois cam-
pos quedou-se inconcluso com a Perestroika e 
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a desintegração da URSS em 1991. De lá para cá, em nossos tempos 
pós-Guerra Fria, as principais tendências da historiografia sobre a Re-
volução Russa foram as seguintes:

1) Uma reafirmação triunfalista dos autores cold warriors, que toma-
ram a desintegração da URSS como a realização de suas profecias 
sobre o gigante vermelho de pés de barro. Como exemplos, te-
mos Richard Pipes (The Russian Revolution, 1990), Robert Conquest 
(Reflections on a Ra vaged Century, 1999) e Martin Malia (The Soviet 
Tragedy, 1994).

2) Novos rumos da antiga História social revisionista, inclusive 
muitos procurando realizar uma síntese entre história social e 
história política, como Orlando Figes (A People’s Tragedy, 1996), 
Christopher Read (From Tsar to Soviets, 1996) e Rex A. Wade (The 
Russian Revolution, 2000).

3)  Um boom de estudos regionais devido à abertura dos antigos ar-
quivos classificados soviéticos (os arquivos regionais tiveram uma 
abertura muito maior em comparação com os arquivos centrais 
das capitais, alguns dos quais permanecem tendo seções fecha-
das). Há o trabalho sobre a região do rio Volga, de Orlando Figes, 
(Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1989), o 
de Peter Holquist sobre a região do rio Don (Making War, Forging 
Revolution, 2002), o de Sarah Badcock sobre a região de Nizhnii 
Novgorod e Kazan (Politics and the People in Revolutionary Russia: a 
Provincial History, 2007) e muitos outros.

4) A Virada Linguística (a abordagem pós-moderna) faz suas pri-
meiras incursões insipientes na historiografia da revolução com 
livros como Interpreting the Revolution: The Language and Symbols of 1917 
(de Boris Kolonitskii e Orlando Figes, 2001) e Voices of Revolution 
(de Mark D. Steinberg, 2001).

 Observando-se cuidadosamente essas quatro principais tendên-
cias da historiografia da Revolução Russa no período pós-Guerra Fria, 
nota-se o caráter quase renascentista (caleidoscópico) da obra de Or-
lando Figes, que experimentou e lançou obras seminais dentro dessas 
quatro direções.
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 � Algumas conclusões a partir da visão panorâmica 
da “história da história” da Revolução de 1917 

O quadro geral descrito anteriormente nos dá uma impressão das 
principais tendências dentro da historiografia da Revolução Russa no 
Ocidente. A partir dele, podemos fazer algumas observações.

A primeira de todas é ver como nós, historiadores, temos dificul-
dade de deixarmos de ser “filhos do nosso tempo”. Se observarmos as 
grandes mudanças das tendências principais na historiografia da Revo-
lução, notaremos que a maioria delas corresponde a mudanças na pró-
pria ideologia do tempo do historiador, mais do que a alguma grande 
descoberta factual sobre a Revolução Russa que tenha alterado nossa 
percepção dos acontecimentos.

A historiografia consequente sobre a Revolução Russa surgiu no 
pós-Segunda Guerra Mundial e já nasceu inserida no clima de Guerra 
Fria. Vimos como a literatura cold warrior em muito refletia o clima anti-
comunista belicoso da época.

A partir de 1968, de novo refletindo o clima agora “rebelde” daqueles 
anos, o revisionismo da história social se rebelou contra os princípios 
rígidos, elitistas, da literatura cold warrior enfatizando uma visão “de 
baixo”, das classes populares, na Revolução.

A queda do Muro de Berlim e o fim da URSS foi também um cho-
que na historiografia, reafirmando o triunfalismo de algumas antigas 
correntes cold warriors que, nos anos 1970 e 1980, tinham estado em baixa 
e forçando algumas reformulações nos historiadores sociais (que, como 
vimos, se adaptaram introduzindo mais elementos de história política 
em suas análises). Além disso, os novos tempos do pós-modernismo 
também começaram a influenciar as análises.

É claro que os quadros acima descrevem apenas as correntes princi-
pais em cada época. Em cada uma dessas etapas havia também muitos 
historiadores “dissidentes” ou discordantes, autores que iam contra o 
mainstream. O que chamamos a atenção aqui é que o que determinou que 
esses autores fossem classificados como “discordantes” e que o mains tream 
fosse o que apontamos acima, provavelmente tem menos a ver com provas 
“factuais” concretas apresentadas e sim com o clima ideológico da época.
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Por exemplo, a disputa que talvez tenha sido a mais importante e 
divisiva de todas no campo socialista foi entre a teoria do socialismo em 
um só país de Stalin e a teoria da revolução permanente de Trotsky nos 
anos 1920 na URSS. O pós-Segunda Guerra Mundial (quando a Rússia 
não só repeliu o ataque alemão, mas também criou um campo socialista 
no Leste Europeu) foi tomado pelos seguidores de Stalin como prova 
de que sua teoria estava certa: primeiro a URSS se defendeu e se forta-
leceu internamente nos anos 1930 e somente após isso, de forma agora 
mais segura, o campo socialista se expandiu. Já o final da Perestroika 
e a dissolução da URSS foram vistas pelos trotskistas como sinal de 
que Trotsky estava certo: fechando-se em si mesmo, o regime soviético 
tenderia a se burocratizar, se fossilizar e terminar mal.

É difícil dizer quem estava certo ou errado em todos esses quadros 
pintados acima, já que a história se move e a “estória” muda, com o 
que estava em cima passando a ficar por baixo e vice-versa. Vejamos, 
por exemplo, a ironia da situação atual no mundo. Muito se diz que o 
socialismo acabou, mas a parte mais dinâmica da economia atual é um 
país... socialista! A maioria dos observadores aponta que a China deve-
rá se tornar a maior economia do mundo em menos de duas décadas, 
ultrapassando os EUA (na verdade, vai voltar a ser, já que em todos os 
séculos até o século XIX a economia da China era a maior do mundo 
ou, no mínimo, a segunda maior). Ora, se um país socialista se tornar 
a maior economia do mundo e, como todas as maiores economias do 
mundo até hoje (incluindo os EUA atualmente), se tornar hegemônico 
e passar a ditar as tendências do desenvolvimento mundial, o que isso 
significará em termos de tendências em direção ao capitalismo ou ao 
socialismo? No momento em que a China deixar de ter que fazer con-
cessões a um sistema hegemonizado por uma potência capitalista mais 
forte, isso significará que ela poderá tentar impor um padrão de desen-
volvimento mais socialista ao mundo?

É claro que muitos argumentarão que a China não é mais um país 
socialista e sim capitalista (com economia de mercado), que quando a 
China for o grande centro hegemônico mundial ela se concentrará mais 
em suas prioridades nacionalistas (grande potência nacionalista) que 
em questões de socialismo em si etc. Mas essas são questões em aberto, 
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controversas. Tanto se pode argumentar para um lado quanto para o ou-
tro. Os defensores das “possibilidades socialistas” da China argumen-
tarão que não existe propriedade privada da terra na China (toda terra 
é do Estado e fica apenas arrendada a particulares, podendo, portanto, 
o governo retomar a terra de qualquer empresa privada que queira), 
que apesar de as empresas privadas representarem quase 70% do PIB 
na economia chinesa, o Estado, mesmo sem ter maioria acionária em 
muitas delas, é o maior acionista individual das principais e, portanto, 
tem controle dessas na prática etc. Os defensores das “possibilidades 
capitalistas” da China apontarão para a realidade concreta da existência 
da propriedade privada e economia de mercado no país. O milenar 
mistério chinês permanece!

Menciono a China, pois ela pode ser vital para a continuação da 
historiografia da Revolução Russa no futuro. Muito já se falou de 
analogias entre as Revoluções Francesa e Russa na historiografia. Por 
exemplo, Trotsky chamou o período Stalin de Termidor da Revolução 
Russa. Será que no futuro faremos também analogias entre a Revolução 
Russa e uma hipotética Revolução Chinesa (ou seja, a China em breve 
se tornando a primeira economia do mundo e realmente modificando 
os rumos da economia mundial em uma direção socialista)? Nesse caso, 
poderíamos propor a seguinte analogia histórica a partir da Revolução 
original (a Revolução Francesa). O Termidor não seria mais o período 
stalinista. Na verdade, poderíamos ver o período de Stalin como a Di-
tadura Jacobina da Revolução Russa (ou seja, o período mais duro dos 
excessos revolucionários, tomando Stalin como uma espécie de Robes-
pierre). O Termidor viria com Khrushchev, em que os ideais revolucio-
nários mais radicais se abrandariam, abrindo perigosamente o flanco 
para uma restauração pré-revolucionária. Essa restauração na Rússia vi-
ria a se concretizar com a Perestroika, o fim da URSS e o início da nova 
Federação Russa capitalista. Essa restauração seria como a Restauração 
Monárquica após a derrota de Napoleão I na França, quando parecia 
que o status quo ante tinha sido restabelecido e os reis (os capitalistas, no 
caso da Rússia) estavam de volta ao poder. Mas assim como depois de 
muitas peripécias e reviravoltas na França sobreveio a Comuna de Paris, 
em 1871, que foi o momento em que a Revolução original triunfou, a 
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monarquia finalmente foi derrotada e um regime republicano burguês 
(o ideal da Revolução Francesa) foi definitivamente estabelecido, será 
que no futuro teremos alguma forma de “Comuna Chinesa” quando 
a China se tornar a primeira economia do mundo e, analogamente à 
Comuna de Paris na Revolução Francesa, marcar o triunfo final da Re-
volução (socialista) iniciada em 1917?

Ou será isso apenas um “sonho de verão” da imaginação historio-
gráfica socialista? Como sempre, somente a história dirá, após muitas 
voltas e reviravoltas ainda... Historia est vitae magistra!



Jayme Adour da Câmara, 
uma bibliografia russa e 
uma carta tolstoiana1

Bruno Bar retto Gomide

O jornalista e escritor Jayme Adour da Câmara é um 
daqueles personagens cativantes e um tanto fugidios 
que volta e meia aparecem associados a momentos 

relevantes da vida literária brasileira, deslizando entre os pa-
péis de coadjuvante e protagonista.

A sua atuação cultural mais conhecida foi a participação 
no movimento modernista como um dos diretores da segunda 
“dentição” da Revista de Antropofagia, em 1929, com Raul Bopp. 
Ele foi um dos integrantes do Teatro de Experiência, ao lado 
de Oswald, Flávio de Carvalho e outros, uma iniciativa pronta-
mente fechada pela censura.2 Em paralelo à militância moder-
nista, escreveu artigos em jornais (manteve uma coluna sobre 
livros em A Noite, no fim dos anos 30, especialmente sobre a 
literatura brasileira moderna)3 e multiplicou-se em palestras 
sobre temas diversos. 

Os periódicos dos anos 20 e 30 trazem menções a seu nome, 
descrevendo-o como um jornalista atuante e respeitado: em 

1 Este texto é parte de uma pesquisa sobre a recepção da literatura russa durante o Estado 
Novo, com financiamento do CNPq (Bolsa de produtividade em pesquisa). 
2 Correio da Manhã, n.o 11982, 21 dez. 1933.
3 A Noite, n.o 9602, 3 nov. 1938.
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maio de 1928, ele, então diretor da sucursal da Agência Brasileira Tele-
gráfica, foi vítima do autoritarismo da polícia paulista, que lhe exigiu 
documentos em uma incursão “secreta” ao Centro Paulista de Diver-
sões. O fato gerou indignação dos colegas de profissão.4 

Um ano depois, o Correio da Manhã noticia a sua iminente viagem 
à Finlândia, patrocinada pelo governo do país escandinavo,5 que se 
tornaria uma espécie de terra prometida no livro Oropa, França e Bahia, 
obra publicada no começo de 1933, em resultado da viagem, e que seria 
a mais conhecida a sair da pena do autor.6 Uma palestra no Rotary 
Club, em novembro de 1930, logo depois do seu regresso, revelava um 
propósito essencial da expedição: o exame in loco da situação do café 
em diversos países europeus. O produto brasileiro andava subaprovei-
tado no mercado do velho continente. A situação era mais grave ainda 
em notórios consumidores da bebida, como a própria Finlândia, terra 
não apenas do épico Kalevala, exaltado pelo viajante, mas da quanti-
dade de ingestão de café per capita mais alta do mundo. O grão pátrio 
infelizmente também escasseava na União Soviética, merecedora de 
capítulos feéricos no livro de viagens. A Rússia soviética ali figura de 
modo característico como um cenário de experimentos sociais utó-
picos. A descrição do país, em ritmo veloz, é deslumbrada, certa-
mente, mas não deixa de encerrar uma nota de ambiguidade, talvez 
inconsciente, refletida em sua caracterização como “cobaia monstro”.  
Já na palestra do Rotary, a URSS surge despida do aspecto ideológico.  
É simplesmente um mercado extraordinário, que poderia gerar seis-
centos e quarenta milhões de quilos, dez milhões e meio de sacas 
para a exportação brasileira, caso o consumo de cada um dos cento e 
sessenta milhões de habitantes daquela sexta parte do mundo subisse 
a quatro quilos por pessoa. “Não se trata de uma utopia irrealizável!”, 
afirma o informe, introduzindo uma prosaica nota mercantil nas ex-
pectativas messiânicas ligadas ao colosso soviético.7 
4 Correio da Manhã, n.o 10230, 16 maio 1928. Sobre as atribulações de Adour da Câmara com a polícia, ver: 
Maria Luiza Tucci Carneiro, Livros proibidos, ideias malditas: o DEOPS e as minorias silenciadas. Cotia, Ateliê, 
2002, 2.a ed., p. 85. 
5 Correio da Manhã, n.o 10545, 18 maio 1929.
6 Jayme Adour da Câmara. Oropa, França, Bahia. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1933. 
7 A Noite, n.o 6827, 26 nov. 1930. 
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Quando o clima político fica pesado de vez, após a decretação 
do Estado Novo, vemos Adour da Câmara secretariando uma revista 
intitulada Nação armada, dirigida por um major.8 Quando o ambiente 
começa a dar sinais de desanuviar, ele é um dos que assinará uma 
declaração contra o fascismo.9 Joel Silveira se lembra dele como um 
ótimo caseur, viajante contumaz (superando até Marco Polo), fumante 
inveterado e crítico ferrenho de Getúlio Vargas na redação de Dom 
Casmurro.10 

Et pour cause, sua trajetória se mescla com as idas e vindas da apro-
priação da literatura russa nas décadas de 20 e 30. A sua estreia na 
vida literária acontece associada justamente ao destino dos escritores 
russos no Brasil e do mais “russo” dos nossos escritores. Isso acontece 
em conhecida carta de Lima Barreto, datada de julho de 1919, em que 
o escritor carioca dispensa o seu famoso conselho ao “jovem autor”, 
o próprio Adour da Câmara: “Leia sempre os russos: Dos toiévski, 
Tolstoi, Turgueniev, um pouco de Gorki; mas, sobretudo, o Dostoi-
évski da Casa dos mortos e Crime e castigo”.11 O iniciante participava, 
assim, de um dos momentos-chave das relações entre Lima Barreto 
e a literatura russa. Naquela altura, leitor dos russos há pelo menos 
duas décadas, Lima podia dar caráter de síntese às suas opiniões sobre 
a tradição literária russa, relativamente nova no plano internacional, 
mas já desfrutando de um peso decisivo. É de se supor que o conselho 
tenha impressionado o jovem Adour da Câmara, então com pouco 
mais de 20 anos.

O escritor sugerido é “sobretudo” o Dostoiévski dos romances 
mencionados, porque Lima movia-se no terreno crítico fornecido 
pela crítica francesa de fins do século XIX, responsável pela primeira 
onda significativa de difusão da literatura russa. Para Lima Barretto  
(e, por extensão, para Adour da Câmara e a maior parte da intelligentzia 
russófila latino-americana), tão importante quanto o “niilismo” russo 
ou a revolução de 1917, que palpitam nas entrelinhas desse e de outros 

8 A Noite, n.o 10068, 21 fev. 1940.
9 Correio da Manhã, n.o 14602, 11 jun. 1942.
10 Joel Silveira. Na fogueira. Memórias. Rio de Janeiro, Mauad, 1998, pp. 493-495.
11 Lima Barreto, Um longo sonho do futuro, 1993, p. 280.
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comentários do escritor brasileiro, foi o referencial crítico fornecido por 
obras como O romance russo, de Melchior de Vogüé, um texto que pro-
movia uma pugna contra o naturalismo francês a partir de uma matriz 
ensaística de feitio religioso (e, especificamente, católico).12 Vogüé 
suge ria aqueles dois romances como os melhores de Dostoiévski, às 
expensas de obras como Os irmãos Karamazov, nebulosas no pensamen-
to e desconjuntadas na arte, no entender do ensaísta francês. Note-se, 
porém, que Lima Barreto realizava uma apropriação insubordinada da 
obra de Vogüé, parafraseando-a, ao repassar a sugestão daqueles dois ro-
mances para o seu jovem missivista, ao mesmo tempo em que a confron-
tava, elevando ao ponto máximo do seu conselho justamente o escritor 
que, para Vogüé, não era o ápice da ficção russa.

Chama a atenção, no conselho dado por Lima, a quantidade mo-
derada de Gorki a ser apropriada, ele que já era um poderoso ícone da 
esquerda internacional, lido via de regra em edições baratas: as memó-
rias de diversos escritores brasileiros costumam localizar o primeiro 
contato com Gorki em livros semienterrados em porões e desvãos nos 
bastidores do mundo do trabalho e da pobreza. Era, como se sabe, 
um autor apreciadíssimo em círculos anarquistas e socialistas. Portan-
to, muito mais palatável, caso o objetivo da recomendação epistolar 
fosse essencialmente político. Desse ponto de vista, era, em teoria, 
o antípoda de Dostoiévski, politicamente duvidoso e ideólogo “pe-
rigoso”, porém muito mais ecumêmico no campo da cultura, capaz 
de atingir grupos literários os mais diversos e inclusive antagônicos 
(esse ponto será um elemento decisivo na apropriação brasileira de 
Dostoiévski nas décadas seguintes, pelo menos até o final da tensão 
estado-novista).

Como era comum, muito desse envolvimento com a literatura russa 
desembocará em uma afinidade pela esquerda política (e vice-versa), 
concretizada em aproximações com a União Soviética. Em 1933, Adour 
da Câmara fez palestras no Clube de Artistas Modernos, dirigido 
por Caio Prado Júnior, sobre a organização social soviética.13 Teve 

12 Sobre o assunto, cf. Bruno Barretto Gomide, Da estepe à caatinga: o romance russo no Brasil (1887-1936). 
São Paulo, Edusp, 2011. 
13 Luis Bernardo Pericás. “Caio Prado Júnior e o socialismo”. Mouro, ano 2, n.o 3, jul. 2010.
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simpatias trotskistas14 e foi presidente da Associação 
dos Amigos da União Soviética, da qual também par-
ticipavam, entre outros, Affonso Schmidt, Martins 
Fontes, Oswald de Andrade, Brasil Gerson, Domingos 
Ribeiro Filho, Pedro Motta Lima e Alex Wainshtein. 
Na direção da associação, Adour da Câmara corres-
pondeu-se com David Vygodski, um dos intelectuais 
mais fascinantes da cultura soviética dos anos 20 e 30. Vygodski foi 
um sofisticado crítico e poeta. Ele traduziu a partir de mais de vinte 
idiomas, especialmente do espanhol e do português, até sua prisão em 
1938 e morte, cinco anos depois, em um campo de trabalhos forçados 
no Cazaquistão. Ele foi uma ponte entre o formalismo, as correntes li-
terárias e os primeiros estudos ibero-americanos realizados em Lenin-
grado. Além de difundir diversos autores latino-americanos na URSS 
daquele período, Vygodski manteve com eles intensa correspondência 
(e foi cicerone de alguns deles durante visitas à cidade), entre eles Jorge 
Amado, Osório Cesar, Tarsila do Amaral, Elias Castelnuovo e Octavio 
Paz.15

A literatura russa é um dos melhores termômetros das flutuações 
políticas da era Vargas. A forma como os atores políticos e culturais se 
relacionam com ela, mobilizando paixões pró e contra, permite traçar a 
história do anticomunismo no Brasil. Brito Broca batizou o começo dos 
anos 30 de “febre de eslavismo” – denominação irônica, por sinal, já que 
o crítico fora um dos integrantes de um dos produtos mais expressivos, 
senão o mais, daqueles anos, a coleção Biblioteca de autores russos da editora 
Selzoff.16 Esse momento, que vai até meados da década, coincide com 
uma enorme leva de publicações de editoras como a Unitas, Pax, Marisa 

14 Ver: Alzira Lobo de Arruda Campos e Liana Sálvia Trindade, “Trotskistas nas prisões de Vargas (São 
Paulo, 1931-36). Pesquisa em debate, edição 8, vol. 5, n.o 1, jan/jun. 2008.
15 A correspondência foi reunida por Bruno Barretto Gomide e faz parte de um livro em preparação 
intitulado: David Vygodski: a correspondência ibero-americana. O arquivo pessoal de Vygodski está na Biblioteca 
Nacional Russa, em São Petersburgo. Sobre Vygodski, cf. GOMIDE, Bruno, “David Vygodski: a voz 
solitária de uma biblioteca”. Kinoruss, ano 2, n.o 3. São Paulo, 2012; GOMIDE, Bruno. “David Vygodski e 
um “conto cinematográfico”, Kinoruss, ano 3, n.o 4. São Paulo, 2013; GOMIDE, Bruno, “David Vygodski  
e o “Tartarin de Lisboa”. RUS, n.o 2. São Paulo, 2013.
16 Sobre a coleção de Selzoff, cf. Denise Bottman, “Georges Selzoff, uma crônica”. Tradução em revista, 
n.o 14, 2013/1. 
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e Calvino, muitas delas associadas a intelectuais e gráficas de esquerda. 
No plano transnacional, tal fluxo de Dostoiévskis misturados a Lenins, 
coincide com políticas internacionalistas soviéticas de difusão da sua 
literatura, com viagens de estrangeiros à União So viética e de alinha-
mentos de intelectuais a associações de apoio e ajuda ao povo soviético. 
Com a intentona comunista e o começo do Estado Novo, a publicação 
de obras russas no Brasil despenca, para retornar dramaticamente após 
fins de 1942. O período que vai desse momento até o fim da guerra e 
do Estado Novo talvez tenha sido o de maior presença do “texto russo” 
no Brasil, incluindo-se aí o momento de furor editorial atual. A cereja 
no bolo dos esforços editoriais de então foi a coleção de obras de Dos-
toiévski publicada pela José Olympio a partir de 1944. Porém, mesmo 
nos momentos de baixa, especificamente em 1937-1941, a literatura russa 
jamais deixou de ser traduzida e comentada, com uma ressalva: era dos 
escritores do século XIX que se falava, quase nunca dos “novos” sovié-
ticos (ou da “moderna literatura russa”, como se dizia), tidos em geral 
como muito inferiores àqueles e, portanto, mais propícios a servirem de 
fachada para iniciativas editorais de cunho político. Dostoiévski, Tols-
toi e Gorki, em primeiro lugar, e Turgueniev, Gogol e Puchkin a seguir, 
eram portos seguros, que possibilitavam aos críticos prolongar a sua fre-
quentação da cultura russa e, ao mesmo tempo, realizar um comentário 
sobre o Brasil, o mundo e a humanidade em tempos árduos.

Um episódio envolvendo Jayme Adour da Câmara pode ilustrar essa 
gangorra político-literária. Após a azáfama do começo da década, que 
incluía participação em projetos sovietófilos de todo tipo – presidên-
cia da Associação de Amigos da União Soviética, correspondência com 
intelectuais, viagem ao país – Adour rascunhou, no turbulento ano de 
1937, uma bibliografia de literatura russa, a ser utilizada em um estudo 
sobre o assunto. Ela está lançada em um caderninho do acervo pessoal 
do escritor, depositado na Casa de Rui Barbosa. Intitula-se “Biblio-
grafia de Tolstoi. Idem de Turgueniev e Dostoiévski – lit. russa”, e está 
datada de maio daquele ano.17 É um documento muito interessante por 
mostrar uma bibliografia pessoal elaborada às vésperas do Estado Novo, 
17 Acervo de Jaime Adour da Câmara. “Bibliografia de Tolstoi”. Arquivo Museu de Literatura Brasileira. 
Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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um regime, nunca é demais lembrar, fundamentado no anticomunismo 
e, portanto, naturalmente suspeitoso de temas russos. São cerca de qua-
renta páginas com anotações bibliográficas. Não há indicação sobre a 
proveniência das referências. Possivelmente apenas grandes bibliotecas, 
como a Nacional ou a Municipal de São Paulo, teriam um acervo dessa 
dimensão. Se a origem era a coleção pessoal de Adour da Câmara, então 
o autor tinha amealhado uma “russiana” bastante considerável em suas 
andanças pelos sebos do mundo. O caderno foi visivelmente adquirido 
para esse fim. A listagem da tríade de escritores russos começa na pri-
meira página da brochura e se encerra subitamente, deixando uma série 
de páginas em branco a provocar a imaginação do pesquisador décadas 
depois. O que será que Adour da Câmara ali incluiria, se é que o projeto 
teria continuidade?

A grande maioria das obras está em francês. Sob o item “Biblio-
graphia de Turgueniew” (em uma grafia curiosamente germanizada, 
apesar da origem francesa de todos os livros relacionados), há catorze 
obras literárias, com títulos ora traduzidos para o português, ora em 
francês, sempre acompanhados da data de publicação (Narrativas de um 
caçador – 1852; Rudine – 1855” etc). Somam-se a eles sete textos sobre 
Turgueniev, inclusive o livro de Vogüé que servira como base da leitura 
de Lima Barreto e que estará presente também nos demais itens da 
bibliografia. Não há uma seção específica sobre Dostoiévski, mas ele 
consta do item seguinte, “Documentários sobre a literatura russa”, 
que traz vinte e nove textos, de praticamente todas as vertentes críti-
cas então disponíveis (Merejkovski, Chestov, Gorki, Berdiaev, Levin-
son, Courrière etc). A maior parte do esboço é composto por Tolstoi.  
As obras da lavra do escritor estão apresentadas em ordem crono-
lógica, ocupando vinte e cinco páginas, ano a ano (1851-52: L’enfance; 
L’Incursion etc). As obras sobre ele ocupam apenas sete páginas, mas 
constituem o maior número, trinta e uma, sendo que vinte e nove 
em francês (Perski, Romain Rolland, Leroy-Beaulieu, entre outros). 
Quebrando a francofonia, há dois títulos em português: Tolstoi, de  
S. Zweig (ed. Guanabara, 1936), e A tragédia sexual de Leon Tolstoi,  
de Joseph Kalinikov (ed. Marisa, 1931), um título que unia o ilustre 
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nome de Tolstoi ao palpitante tema sexual associado, para horror da 
direita católica, à revolução russa.

A lista minuciosa parece uma concretização da orientação dada por 
Lima Barreto quase vinte anos antes: ler sempre os russos é precisa-
mente o que Adour da Câmara estava fazendo, e com afinco. Salta aos 
olhos, porém, em um personagem tão múltiplo, viajado e politizado, 
que o material arrolado esteja praticamente todo em francês. A “febre de  
eslavismo” do começo da década tivera o efeito de gerar, pela pri-
meira vez, edições nacionais de autores russos, tradicionalmente 
minguados em tradução. Elas estão quase inteiramente ausentes do 
trabalho em andamento de Adour da Câmara. Onde estão as edições 
da Selzoff, Pax, Calvino e outras? Embora produzidas por editoras 
em geral modestas e de distribuição precária, elas eram apregoadas 
nos jornais e resenhadas com algum destaque. Certamente Adour 
da Câmara as conhecia, mas, salvo os dois exemplos acima men-
cionados, elas foram omitidas do seu projeto. Ele não confiava nas 
traduções brasileiras? Temia a repressão política direcionada àquelas 
editoras? Os livros que circunstancialmente ele tinha a seu dispor 
não eram aqueles? Seja pelo motivo que for, o bibliógrafo ficou 
ancorado no universo confortável dos livros de ficção e crítica fran-
ceses, antigos e modernos.

A explicação para a existência dessa bibliografia poderia ficar 
obscura, não fosse um artigo publicado pelo autor em Dom Casmur-
ro, às vésperas da decretação do Estado Novo. A “Carta a Brício de 
Abreu”18 é uma nota pública de Adour da Câmara ao editor do perió-
dico, que publicara, alguns meses antes, um artigo sobre Tolstoi inti-
tulado “A fuga de Iasnaia Poliana”.19 A saída tempestuosa do conde 
de sua propriedade rural era um tema tradicional na crítica brasileira 
e internacional, e continuaria a sê-lo nos anos seguintes. A descrição 
das atribulações familiares de Tolstoi e os seus momentos finais, até 
a morte na estação de Astapovo, constituiriam, na verdade, o cerne 
das resenhas e artigos publicados por aqui. Nesse sentido, nada de 
novidade quanto ao tema do texto de Brício de Abreu. O que o torna 
18 CÂMARA, Jayme Adour da. “Carta a Brício de Abreu”. Dom Casmurro, n.o 23. Rio de Janeiro, 14 out. 1937.
19 Brício de Abreu. “A fuga de Iasnaia Poliana”. Dom Casmurro, n.o 5. Rio de Janeiro, 10 jun. 1937.
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significativo é o uso encorpado da bibliografia atualizada, citada com 
rara precisão, e a mensagem “esópica”, cujo pano de fundo eram os 
introitos da ditadura varguista: trata-se de um longo artigo sobre a 
fuga e o aniquilamento de um intelectual combativo, a grande figura 
simbólica de oposição ao czarismo na Rússia tardo-imperial. Além de 
um debate bibliográfico aparentemente desinteressado sobre as novas 
interpretações da biografia de Tolstoi, o que está em jogo na respos-
ta de Adour da Câmara é o subtexto político, que fica reforçado na 
“Carta”. Assim começa o artigo: 

“Sei que nós já nos conhecemos, nesta ou em outra encarnação. O seu nome me é fami-
liar. Já me havia acostumado a vê-lo assinando coisas interessantes ou corajosas. Quando 
o não via impresso, ouvia-o pronunciado por amigos comuns, aqui ou no estrangeiro. Mas 
depois mergulhei no esquecimento. Fugi do jornalismo, das “letras”, da cidade e vim me meter 
no mato para viver. Sou hoje um modesto cavocador da terra. Sem retórica. Preferi a terra, 
a gleba podre de húmus a uma banca de redator. E aqui estou com a minha solidão e com 
os meus livros”.20

Os clichês associados à vida agrícola de Tolstoi, e as contradições a 
ela associadas, já eram uma tradição no pensamento brasileiro, vazados 
em linguagem saborosa desde o começo do século XX, quando o con-
de era presença assídua na imprensa. Eles abrem e fecham o artigo, em 
cujo final Adour da Câmara, intelectual exilado no interior do país, se 
autointitulará mero “criador de porcos”. A associação entre leitura filo-
sófica de Tolstoi e exílio não era nova: André Rebouças fizera o mesmo 
quando de sua partida do Brasil e subsequente périplo europeu e afri-
cano após o fim da monarquia.21 Enquanto mimetiza a fuga do mundo 
feita pelo conde, Adour da Câmara explica que, durante a sua passagem 
pela Rússia, o legado de Tolstoi fora uma das principais impressões do 
viajante. Ele foi a Iasnaia Poliana, à casa-museu moscovita, e destacou a 
marca pujante que Tolstoi deixara em todos os cantos e indivíduos, fos-
sem mujiques ou intelectuais: “era o escritor mais lido no momento e 
creio que continua ainda” (curioso observar que nada desse testemunho 

20 Jayme Adour da Câmara, op. cit., 1937.
21 Bruno Barretto Gomide, op. cit., 2011, pp. 224-226.
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poderoso aparece em Oropa, França e Bahia22). Adour da Câmara confessa 
que, desde a adolescência (desde a carta de Lima Barreto?), Tolstoi se 
tornara uma “mania”, incrementada depois pelas peripécias da viagem. 
Desde então, o jornalista tentava pôr em pratos limpos esse “velho co-
nhecimento espiritual”. Estava a preparar um “dossiê de tudo quanto 
me cai nas mãos sobre o apóstolo de Iasnaia Poliana”, recolhendo bi-
bliografia variada, sendo o caderninho uma das etapas desse labor. Ele 
agradece publicamente a Brício de Abreu por uma série de obras críticas 
indicadas no artigo sobre a fuga de Tolstoi: Grandeur et infamie de Tolstoi, de 
Jean Cassou, Tolstoi et la mort, de E. Bouernel, e Sur la mort de mon père, de 
Tatiana Tolstoi. E, já que Brício ainda permanecia um intelectual ativo 
na urbe, solicitava-lhe uma “lista bibliográfica mais extensa do que a 
publicada” no artigo. O objetivo de todo esse material coligido no ca-
derno pessoal e requisitado ao colega de Dom Casmurro era preparar um 
estudo de fôlego:

“Se o mato não me roubar inteiramente o estímulo, um dia inda hei de escrever a biografia 
do escritor, a meu modo. Já lhe reuni quase toda a obra, faltando-me apenas alguns folhetos 
de pequena importância e o volume contendo os artigos sobre assunto pedagógico. Consegui 
também juntar uma boa parte do que se escreveu sobre ele, cerca de uns 25 trabalhos. Mas 
a vida de Tolstoi está na sua obra: é de lá que se há de arrancá-lo vivo. Daí o meu trabalho 
maior, e não sei quando poderei começar a escrever. Estou na fase preparatória, relendo, to-
mando notas para reler novamente. Só aqui eu poderia pensar nisso. Tolstoi para mim é uma 
grande abstração espiritual. Eu não resistiria tanto tempo no mato, vivendo num rancho sem 
ela, sem a tal abstração”.23

Uma forte imagem, portanto, do isolamento e dos temores do in-
telectual, em um Brasil que se preparava para consolidar mais uma 
experiência autoritária: Jayme Adour da Câmara em paradeiro rural 
inespecífico, coligindo bibliografia francesa sobre Tolstoi e envol-
vido pela obra completa do escritor, clássico indisputável da litera-
tura mundial, maior figura pública do começo do século e escritor 
entronizado pela cultura soviética. A obra grandiosa nunca saiu das 

22 É muito possível que comentários desse tipo tenham sido feitos em outros lugares, como o Clube de 
Artistas Modernos. 
23 Jayme Adour da Câmara, op. cit., 1937.
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intenções de seu autor. Ficava, em todo caso, a promessa de um texto, 
sem dúvida inédito na vida literária brasileira, que buscaria estabele-
cer nexos mais aguçados entre a vida e a obra tolstoianas, indo além 
do bosquejo anedótico da primeira, como era de praxe na média dos 
nossos ensaios.24

O projeto de Adour da Câmara vinha, ao fim e ao cabo, se juntar 
a outros importantes trabalhos não-escritos sobre a literatura russa no 
Brasil entre os anos 30 e 40: o estudo do escritor gaúcho Athos Damas-
ceno Ferreira sobre Dostoiévski e a história da literatura russa prometi-
da por Otto Maria Carpeaux.

24 A lacuna só foi superada meio século depois, no breve mas excelente estudo de Boris Schnaiderman, 
Leão Tolstoi: Antiarte e rebeldia. São Paulo, Brasiliense, 1983. 
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Um rosto que julguei 
sempre belo

Nélida P iñon

A língua nos salva, nos protege das iniquidades do co-
tidiano.

Ferreira Gullar, guardião do seu nobre ofício, sa-
bia dos perigos que corria se não acreditasse na grandeza da 
poesia. Assim soube reverenciá-la. Razão pela qual sua poesia 
frequentou sempre o coração da língua portuguesa. Habitou o 
epicentro brasileiro e tudo nele, portanto, reforçava essa crença.

Assim, após sua partida, quando nos deixou para sempre, 
temos todos nós motivo para lhe agradecer a obra, a inestimá-
vel construção poética. Uma obra que, nas suas mais variadas 
expressões, enriquece o Brasil. E que, em seu valioso conjun-
to, livra-nos do mal da mediocridade e testemunha que nossa 
grandeza vem de muito longe, a despeito de provas contrárias 
que querem nos impingir, nestes dias difíceis, em que nada 
parece nos consolar.

Mas, ao nos deixar como legado a réstia de luz da sua poe sia, 
festejamos hoje, ora aqui reunidos, a sua existência. Proclama-
mos sob a custódia dos grandes nomes pátrios, e sobre o ampa-
ro das trombetas, que Ferreira Gullar deu provas de amar essa 
nossa Academia Brasileira de Letras enquanto aqui esteve. Foi, 
sem dúvida, um companheiro brilhante, jovial, alegre. Aqui, o 
substitui na sua ausência, o tesouro de seu verbo criador de sua 
memória, as gratas lembranças da sua presença. 

Ocupante da 
Cadeira 30 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.



54  Nélida Piñon

E, no meu caso, como esquecerei seus cabelos brancos, rebeldes, 
desordenados, tombando sobre um rosto que julguei sempre belo, 
radical, destituído de qualquer expressão frívola e que, no entanto, 
sabia rir.

Descanse em paz, poeta, amigo, acadêmico. Zelaremos por sua me-
mória.



Infinita gratidão

Ana Maria  Machado

O lugar irretocável que Ferreira Gullar ocupa na litera-
tura brasileira foi definido com exatidão e acuidade 
pelo poeta Armando Freitas Filho ao dizer que, jun-

to aos Três Mosqueteiros de nossa poesia – Bandeira, Drum-
mond e Cabral –, ele foi o D’Artagnan. Falar do cidadão e 
do amigo é menos exato e mais intenso. Primeiro o conheci 
de longe, como sua leitora e ouvinte encantada. No final da 
década de 50 e começo dos 60, quando os 12 anos que nos 
separavam na idade eram intransponíveis, a adolescente que 
eu era se limitava a sentar num cantinho da mesa, na cantina 
do Museu de Arte Moderna, e ouvi-lo em conversas acalora-
das com meus então professores Aluísio Carvão e Ivan Serpa, 
e outros frequentadores bissextos daquele belo espaço criado 
por Reidy, ao lado do chafariz e da escultura do Calder, como 
Amílcar de Castro e Lygia Pape. Nessa mesma época, quase 
ao lado ali no Aterro do Flamengo, num barracão junto ao 
restaurante do Calabouço, havia outro núcleo de adolescentes 
que eu frequentava, ao lado do futuro crítico Roberto Pon tual 
e dos futuros cineastas Cacá Diegues e Arnaldo Jabor – o da 
redação do jornal estudantil O Metropolitano. Tínhamos Gullar 
como um dos mentores, e de vez em quando ele aparecia para 
discutir cultura e política conosco. E jornalismo, envolvido 
como estivera, com Reynaldo Jardim, na reformulação do  
nunca bastante louvado Suplemento Dominical do Jornal  
do Brasil, que circulava aos sábados. 

Ocupante 
da Cadeira 1 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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Nos meus primeiros anos de faculdade, nossos caminhos também 
se cruzaram de longe, no Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE. 
Depois do golpe de 1964, porém, ficamos bem mais próximos, nos 
encontrando com frequência, já então incluindo Teresa e meu marido  
Álvaro no mesmo círculo de amigos – no Zicartola, no teatro de Are-
na, nas mesas do Jangadeiros ou do Zeppelin, nos almoços de fim de 
semana em casa de alguém do grupo, nas areias de Ipanema em frente à 
Farme de Amoedo. Nesses lugares todos debatíamos política e cultura, 
sonhávamos um país melhor e um mundo mais justo, contávamos as 
perdas por prisão ou exílio, nos ligávamos por afetos crescentes em uma 
amizade que compartilhava alegrias e tormentos pessoais ou nacionais. 
Em meados dos anos 1970, quando ele estava no exílio, um dia nos che-
gou sua voz em uma gravação lendo o Poema Sujo que acabava de escrever. 
Nunca vou esquecer a emoção e a beleza intensa das palavras que nos 
vinham dessa forma, a refundar um Brasil que não podia se conformar 
em ser esmagado. Anos depois, já após a volta do poeta, foi uma alegria 
poder participar de uma homenagem a ele, lendo trechos do poema na 
Casa Laura Alvim. Alegria comparável foi a destes últimos dois anos, 
a de conviver de novo regularmente com Gullar aqui em nossa Casa, a  
ser saudada semanalmente por ele como “neguinha”, prolongando a lem-
brança praieira das peles queimadas do sol de Ipanema. De minha par-
te, ao lado da infinita gratidão pela beleza de seus poemas, continuei 
sempre com enorme admiração pela sua coragem lúcida e pela honesti-
dade de sua visão política, reiterada na incessante atividade jornalística.  
O poeta fica, eterno. O amigo e o cronista vão fazer falta.



Uma obra admirável

Antonio Carlos  Secchin

Normalmente as coletâneas poéticas ocupam os pri-
meiros lugares na lista dos livros menos vendidos.  
A obra Toda poesia, de Ferreira Gullar, porém, lança-

da em 1980, já em 2015 tinha atingido, com suas 651 páginas, a 
expressiva marca de 21 edições, num raro e feliz encontro de 
sucesso de público e de crítica. Em pesquisa realizada junto a 
cerca de cem intelectuais brasileiros em fins da década de 90, 
Gullar foi apontado como o mais importante poeta vivo do 
país, com mais de 70% das indicações.

No prefácio a seu derradeiro livro, Em alguma parte alguma, 
de 2010, pude observar: “Poesia meditativa, sim, mas cuja alta 
reflexão não esconde, antes convoca, a ostensividade da ma-
téria, em todas as suas dimensões. Versos banhados em luz 
(em especial, a das manhãs do Maranhão), versos atravessa-
dos pelos ruídos de risos e gorjeios, abastecidos no sabor de 
peras e bananas, versos aconchegados na epiderme feminina, 
embriagados pelo odor dos jasmins – em nossa poesia, Gullar 
é quem mais se destaca numa linhagem que erotiza o corpo 
do mundo./.../ Subjaz nessa poesia a nota constante de que o 
homem é condenado à sua arbitrária individualidade e só lhe 
resta inventar – por exemplo, na arte – outras ordenações ou 
desordenações do real, em que a morte seja vencida, os encon-
tros sejam possíveis, e as coisas enfim, ganhem algum sentido.”

Ferreira Gullar tornou-se Doutor Honoris Causa pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, em 2010; no mesmo ano, 

Ocupante da 
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ganhou a maior honraria concedida a escritor de língua portuguesa, o 
Prêmio Camões. No dia 5 de dezembro de 2014, assumiu a cadeira 37 da 
Academia Brasileira de Letras, sucedendo outro poeta – Ivan Junqueira 
–, que, por seu turno, fora o sucessor de João Cabral de Melo Neto. No 
discurso de recepção, utilizei a protocolar forma de tratamento “vós”, 
mas, no final, permiti-me dizer que substituía a letra “s” pela “z” e 
homenageava, assim, a voz do poeta. Concluí citando um verso em que 
Gullar afirmava a vocação agregadora da palavra poética, convidando 
a que todos dela participassem e que nela se reconhecessem. De onde 
vinha a força dessa voz que culminava no poema? O poeta respondeu: 
“Essa voz somos nós”. 

Sentimo-nos todos envolvidos por uma obra admirável pela inquie-
tação e pela ampla gama de recursos, e que tanto abraçou a nota pessoal 
do amor e da solidão quanto se ergueu na defesa de valores éticos uni-
versais através de sua muralha luminosa de palavras.

Nesta Casa foi velado, exatos dois anos após o dia em que aqui aden-
trou, com alegria, e onde se revelou um perfeito confrade. Por mais de 
duas décadas, tive a felicidade de privar da amizade de Gullar, da esposa 
Cláudia Ahimsa e da filha Luciana. Estive presente em momentos de 
relevo na sua trajetória, como na indicação ao Prêmio Nobel, em 2002, e 
na organização de sua poesia completa para a prestigiosa Editora Nova 
Aguilar, em 2008. Hoje sofro com a perda de um poeta que mergulhou 
Dentro da noite veloz e irreversível da inexistência física. Mas suas Muitas 
vozes permanecerão ecoando. Aquele que, num poema, disse ser apenas 
“um homem comum”, transcendeu essa condição, transformando-se no 
escritor incomum que dignificou a literatura de seu país.

Transfiro a Ferreira Gullar as palavras que certa feita proferi em ho-
menagem a João Cabral de Melo Neto: pouco importa que o poeta já 
houvesse publicado o melhor de sua obra. Frente à poesia, toda morte 
é prematura.



prêm io  s enador  j o s é  er m ír io  de  morae s

Elogio da obra

José  Pastore

Antes de tudo, apresento, em nome da família de José 
Ermírio de Moraes, os sinceros sentimentos pelo 
passamento do nobre acadêmico desta Casa, Ferrei-

ra Goulart.
Compareço mais uma vez a esta respeitada Academia para 

representar a família de José Ermírio de Moraes e aqui entre-
gar o prêmio referente ao ano de 2016.

Já é praxe da Academia Brasileira de Letras fazer a melhor 
escolha. Desta vez, o livro selecionado já ganhou o Prêmio 
Jaboti de 2016 e vem recebendo inúmeras menções honrosas. 
Não é para menos. A obra de Angela Alonso é uma das maio-
res realizações da pesquisa histórico-sociológica até então rea-
lizadas no Brasil.

O livro, com o sugestivo título Flores, votos e balas, refere-se 
à formação e eclosão do movimento abolicionista brasileiro.  
E foi escrito com base em investigações cuidadosas e alta com-
petência analítica. 

A tese da autora é a de que, longe de ser um gesto outorga-
do pela princesa Izabel ou um mero desdobramento das forças 
econômicas, a libertação dos escravos no Brasil foi o resulta-
do de um movimento urdido, planejado, trabalhado e liderado 
por estrategistas inteligentes que se utilizaram dos mais varia-
dos meios para chegar ao seu objetivo. 

Doutor Honoris 
Causa em Ciência 
e Ph.D. em 
sociologia pela 
University of  
Wisconsin (EUA). 
É professor titular 
da Faculdade 
de Economia e 
Administração e  
da Fundação 
Instituto de 
Administração, 
ambas da 
Universidade  
de São Paulo.  
É pesquisador  
da Fundação 
Instituto de 
Pesquisas 
Econômicas e 
consultor em 
relações do 
trabalho e  
recursos humanos. 

Discurso proferido na solenidade de entrega do Prêmio Senador José Ermírio de Moraes 
de 2016, realizada no Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, em 7 de dezem-
bro de 2016.
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Nesse sentido, lembrei-me do saudoso Evaristo de Moraes Filho, 
nobre acadêmico desta Casa, que se notabilizou por demonstrar que 
as leis trabalhistas do Brasil e a própria CLT não foram um presente 
de Getúlio Vargas e sim o resultado de muitas lutas organizadas pelos 
trabalhadores brasileiros no início do século passado, fato esse que cer-
tamente será aqui relembrado pelo novo acadêmico desta Casa, Edmar 
Bacha, aqui presente. 

Para provar sua tese, Angela Alonso descreve, com uma riquíssima 
plêiade de detalhes, o esforço do engenheiro André Rebouças, do ati-
vista José do Patrocínio, do jurista Joaquim Nabuco, do grande orador 
Luiz Gama e de tantos outros que se dedicaram a convencer a elite, 
os políticos e o povo sobre a importância de se liberar os escravos no 
Brasil. 

Como não havia Internet e redes sociais, os abolicionistas usaram 
a música e a dramaturgia para abrir a mente e tocar os corações das 
pessoas. As óperas e os concertos sinfônicos foram usados para atrair o 
público e conquistar adesões. 

A longa campanha dos abolicionistas – 20 anos! – foi protagoniza-
da em vários cenários: nos palcos, nos clubes, nas escolas, nas praças 
públicas, na panfletagem de rua, nos jornais, nas câmaras municipais 
– no Brasil e no exterior. E com a participação de artistas e persona-
gens ilustres cujas falas eram entremeadas com os acordes do Guarani, 
da Marselhesa, de aberturas de Verdi e dos tangos populares da época. 
Angela Alonso caracterizou com impressionante riqueza os espetácu-
los musicais que terminavam em comícios políticos, cobertos de flores. 
Foram três as ferramentas usadas pelos abolicionistas para convencer: a 
emoção, o valor das leis e do direito e a necessidade de progresso social.  

Mas nem tudo foram flores. Além de rosas e camélias, foram ne-
cessários muitos votos de conquista e de derrota e, quando inevitável, 
algumas balas para enfrentar passeatas mais agitadas, as fugas cole-
tivas, os quilombos, os incêndios de plantações e outras. Como diz 
a autora, parodiando o ex-presidente João Figueiredo, houve muitos 
episódios do “prendo e arrebento” (p. 320). Sim, porque os que resis-
tiam à abolição usaram de todos os meios para impor a sua vontade. 
Ficou claro no livro que a violência marcou os últimos tempos do 



Elogio da obra  61

movimento abolicionista, em contraste com o pacifismo das flores 
dos primeiros anos. 

Interessantíssima é a narrativa das táticas utilizadas pelos parlamen-
tares conservadores que eram contra a libertação. Quando lhes falta-
vam os argumentos, obstruíam o plenário com conhecidas artimanhas: 
negavam quórum, inventavam reuniões no mesmo horário das sessões, 
atrasavam os relógios dos deputados e tantas outras manobras do gêne-
ro. Passaram-se quase 150 anos e, ao que parece, nada mudou no parla-
mento brasileiro...  

Angela Alonso documenta com uma invejável precisão os movi-
mentos de libertação de escravos dos outros países e, com isso, coloca 
no apropriado contexto os argumentos dos abolicionistas brasileiros 
que, aos poucos, foram deixando envergonhados os conservadores que 
insistiam na escravidão de seres humanos. A base argumentativa dos 
abolicionistas era rica. Vinha de leituras acuradas de mentes abertas – 
Abraham Lincoln, Benjamim Franklin, Fredrick Douglass – e de cone-
xões com intelectuais de peso como os membros da British and Foreign 
Anti-Slavery Society de Londres, Pennsylvania Anti-Slavery Society de 
Filadélfia e várias outras. 

Seguindo o exemplo estrangeiro, Rebouças e seus colaboradores cria-
ram dezenas de associações semelhantes que se espalharam por prati-
camente todas as províncias do Brasil. Tudo isso liderado por um en-
genheiro apaixonado por música e competente para defender teses e 
conquistar adeptos. 

Todos os capítulos são verdadeiras joias da história e da sociologia. 
Nas suas narrativas, Angela Alonso usa uma linguagem empolgante. Os 
fatos são apresentados como num filme: cativantes, com muita dinâmica 
e cercados de suspense. Mas não se trata apenas de retórica. Ela deixa 
claro que os líderes daquele movimento iam muito além dos discursos 
ou da exploração teatral. Eles davam, antes de tudo, exemplos concretos 
da sua convicção. Assim foi quando André Rebouças libertou em públi-
co os últimos três escravos de sua casa – gesto esse repetido por vários 
outros abolicionistas.  

Angela Alonso escreve com uma lógica direta, clara, precisa e com 
expressões da atualidade que tão bem transmitem o que ela deseja dizer. 
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E tudo cercado por frases bem pensadas, com verve, graça e muita ele-
gância, e que sintetizam o caráter e a missão dos personagens. 

 Ӹ

Em suma, Flores, votos e balas foi muito bem escolhido pela Academia 
Brasileira de Letras para receber neste ano o Prêmio José Ermírio de 
Moraes. 

O Prêmio é uma homenagem do Grupo Votorantim à memória de 
seu patrono que, com espírito público, sempre se preocupou e esteve 
atento aos destinos da cultura do nosso país. É anualmente atribuído a 
autores brasileiros, tendo em vista a relevância e a qualidade de obra que 
tenha trazido efetiva contribuição à cultura nacional, como é o caso do 
belíssimo livro de Angela Alonso.

O empresário e senador José Ermírio de Moraes também era enge-
nheiro – como André Rebouças – e defendeu a democracia – como os 
abolicionistas. Ele se formou na School of  Mines do Colorado (EUA) 
e começou a trabalhar no interior do Brasil, desbravando as riquezas do 
estado de Minas Gerais. Na sua trajetória de vida, apaixonou-se pela 
literatura brasileira, o que explica a instituição deste prêmio para esti-
mular e homenagear os melhores talentos do Brasil.

Ao cumprimentar a Academia Brasileira de Letras por mais esta 
acertada escolha, agradeço a todos os que aqui compareceram para ho-
menagear a conceituada socióloga Angela Alonso e reconhecer neste 
ato a importância de sua rica produção científica. Aqui está o merecido 
prêmio.



Discurso proferido na solenidade de entrega do Prêmio Senador José Ermírio de Moraes de 
2016, realizada no Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, em 7 de dezembro de 2016.

Discurso de agradecimento

Angela Alonso

“Eram seis horas; as fortalezas e os navios começaram a salvar pelo quinto 
aniversário do Treze de Maio. Não havia esperanças de sol; e eu perguntei 
a mim mesmo se não o teríamos nesse grande aniversário. (...) Houve sol, 
e grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que a 
regente sancionou, e todos saí mos à rua. Sim, também eu saí à rua, eu o mais 
encolhido dos caramujos, também eu entrei no préstito (...); todos respiravam 
felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público 
que me lembro ter visto.” 1

C om grande emoção se acabou a campanha abolicionis-
ta, segundo esta rememoração de Machado de Assis. 
Também emocionada me acho eu para falar deste as-

sunto em sua Casa. Não podia estar mais honrada de estar em 
casa de ninguém. Não podia obter mais recompensa que um 
prêmio que venha do domicílio que é também de Joaquim Na-
buco e José do Patrocínio, e que venha por um livro em torno 
da causa na qual esses meus ídolos depositaram o coração. Se 
Machado não agiu com a veemência dos outros dois, esteve 
sim em campanha sempre, ao seu modo de caramujo.

Sobre este púlpito paira a sua aura. Ela também me acompa-
nha. Machado me tem servido de bússola em minhas incursões 

1 A Semana, 14/5/1893.
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por seu tempo. Um tempo que sobrevive neste ambiente. Por aqui pas-
saram os oitocentistas em cuja companhia tenho vivido há mais de duas 
décadas, sobre os quais escrevi três livros.

Aqui ainda vige o encanto de Nabuco, como se respira o ar que es-
tufava o peito de Patrocínio. Para compor a grande tríade abolicionista 
falta apenas o elo entre as argolas do movimento, André Rebouças.

Rebouças foi o articulador central do abolicionismo, mas esteve 
sempre na coxia. Reformador infatigável, pensava que o país jamais seria 
moderno sem trabalho livre e pequena propriedade. Por isso, em 1868, 
começou uma campanha para convencer a elite política a acabar com 
a escravidão.

A conjuntura internacional obrigava. O Brasil se isolava como único 
escravismo das Américas. Parte da elite imperial quis agir, propondo 
uma Lei do Ventre Livre. Outra parte resistiu. Abriu-se crise política.

Esta conjuntura deu as condições para que membros e afilhados da 
elite imperial, como Rebouças, Luiz Gama e Abílio Borges, organizas-
sem eventos e associações antiescravistas. 

Mas ao tempo em que principiou a campanha pela abolição, princi-
piou a resistência a ela.

Paulino Soares de Souza, homem educado, católico, comandou a 
reação escravista, pois, dizia, as “circunstâncias” econômicas nacionais 
impossibilitavam a abolição.

Desde aí até a Lei Áurea, se enfrentaram os abolicionistas de Re-
bouças e os escravistas de Paulino. Luta em várias arenas, disputando a 
opinião pública e o poder do Estado.

Nesse jogo, os abolicionistas foram mudando de estratégia conforme 
a força dos escravistas e a disposição do Estado para tolerar, apoiar ou 
reprimir suas atividades.

No primeiro round, em 1871, investiram em associações civis e pro-
paganda pública. Os escravistas também. O governo, pressionado pelos 
dois lados, aprovou a Lei do Ventre Livre. Foi um trauma. Os escravistas 
esbravejaram: era a ruína do país. Esta revolta tirou o assunto da agenda 
institucional pelos sete anos seguintes.

Os abolicionistas, porém, continuaram no espaço público. E a mo-
bilização cresceu a partir de 1878. É que chegava ao poder o Partido 
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Liberal, que tinha a abolição gradual no programa, e 
era a data para a vigência plena da Lei do Ventre Livre.

Foi quando se engajaram dois fundadores desta 
Casa. Joaquim Nabuco, orador resplandecente, re-
cém-eleito deputado, impediu que a abolição saísse 
da pauta parlamentar. Fazia, então, discursos abrasa-
dores. Dizia: 

“ (...) lembrai-vos de que uma grande desigualdade existe em nossa sociedade (...) que nesse 
sol há uma grande mancha que o tolda; que ainda há escravos no Brasil (...).”  2

Outro líder ascendente era José do Patrocínio. Negro e dono de 
jornal de médio porte, se desdobrava entre artigos e conferências arre-
batadas. Assim o descreveu outro acadêmico, Coelho Neto: 

“A sua palavra não tinha melodia – era silvo ou rugido; o seu gesto era desmantelado, o seu 
olhar despedia fagulhas. Avançava, recuava, agachava-se, gingava, retraía-se, despejava-se, ficava 
nas pontas dos pés, arremangado (...) – desmantelo trágico de tormenta.”  3

Nabuco brilhava no Parlamento; Patrocínio, no espaço público. 
Sempre na sombra, Rebouças os uniu, conectando as duas arenas do 
abolicionismo. E urdiu, com Patrocínio, a Confederação Abolicionista 
para ajuntar associações dispersas e nacionalizar a campanha.

Foi a fase das Flores. Os abolicionistas multiplicaram conferências-
-concerto que combinavam política e artes e encerravam com flores lan-
çadas sobre os escravos libertados. Eventos que comoviam e engajavam, 
popularizando o abolicionismo.

Os escravistas reclamavam, mas o governo pouco interferia. Deixa-
dos à própria sorte, os abolicionistas apostaram em campanha de liber-
tação de territórios, a compra ou cessão de alforrias casa por casa, rua 
por rua, cidade a cidade.

Em ação audaz, concentraram esforços no Ceará, onde declararam 
a abolição em março de 1884. O feito criou situação surreal: uma pro-
víncia livre num império escravista. O sistema político foi obrigado 
a agir.

2 Anais da Câmara dos Deputados do Império, 22/4/1880.
3 Coelho Neto, M. Discurso de Recepção ao Acadêmico Mário de Alencar. 14 de Agosto de 1906. www.abl.br. 

http://www.abl.br/
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Um reformista do Partido Liberal assumiu o governo. Era Manuel 
de Souza Dantas, que encampou o projeto de Rebouças de fim gra-
dual da escravidão, direitos para libertos e uma minirreforma agrária. 
Firmava-se a aliança entre movimento e governo.

Os escravistas, enfurecidos, denunciaram o projeto como “comunis-
ta” e apresentaram moção de desconfiança. Dantas tinha de ser confir-
mado nas urnas.

Aí veio o tempo dos “Votos”. Os abolicionistas se candidataram 
em apoio ao governo. Foi a primeira campanha eleitoral nacional com 
comícios e pedidos de votos de porta em porta. Carismático e com falas 
cada vez mais radicais, Nabuco virou aí o ícone nacional da abolição.

Mas quem ganhou a eleição foram os escravistas. E então se inverteu 
o jogo. O movimento, antes aliado do governo Liberal, passou a ser 
perseguido pelo gabinete Conservador. Abolicionistas foram presos e 
ameaçados. Enxotados do espaço público, foram para a desobediência 
civil, promover fugas coletivas de escravos.

Foi o tempo das balas. Patrocínio, então, falou pelo movimento: “os 
abolicionistas sinceros estão todos preparados para morrer.”4

Neste momento de conflito agudo, costurou-se a solução de com-
promisso. Setores da elite social e instituições, como a Igreja, até aí fora 
da disputa, endossaram a abolição. Decisivo foi o reposicionamento 
do Exército, que, ao se recusar a caçar escravos fugidos, inviabilizou a 
contenção das fugas em massa.

Por fim, princesa e Partido Conservador cederam. Mas com um pre-
ço. A lei do 13 de maio trouxe apenas a abolição imediata sem indeniza-
ção. Nada mais. Ficaram de fora os outros esteios do tripé de Rebouças: 
os direitos dos libertos e a pequena propriedade.

É esta história que narro, a da longa luta abolicionista, primeiro em 
meio a flores, depois disputando votos e, por fim, ameaçando ir às balas. 

Espero que o livro ajude a repensar três mitos sobre o país.
O maior deles é o da abolição como dádiva da Coroa. A abolição 

foi longamente creditada à princesa. Depois, em reação, passou a se 
valorizar a resistência escrava. Mas ficou esquecida a ação decisiva dos 
abolicionistas. Eles produziram uma enorme campanha de pressão que 

4 Cidade do Rio, 26/10/1887.
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durou duas décadas, atingiu mais de 200 cidades, com cerca de dois mil 
eventos de protesto em todas as províncias. Nosso primeiro movimento 
social nacional.

Minha pesquisa também contesta o mito do atraso em relação ao 
movimentos estrangeiros no XIX. Nosso abolicionismo foi mais mo-
derno que os contemporâneos, de vez que foi sobretudo laico, enquanto 
outros tinham base religiosa.

Por fim, encontrei uma sociedade mobilizada, muito longe do mito 
da apatia política brasileira.

A intensa mobilização é uma semelhança entre aquele contexto e 
o atual. E uma coisa tem a ver com a outra. A polarização de agora 
carrega heranças daquela do fim do XIX. O Brasil arca até hoje com 
consequências do tipo de abolição que fez, avulsa, sem outras reformas, 
que prolongou a desigualdade do escravismo.

Escrevi este livro como Rebouças fez a campanha abolicionista, 
apoiada sobre muitos ombros. Contei com mais apoios do que poderia 
aqui nomear. Ressalto o da Companhia das Letras e o da Fapesp, o 
de colegas de Cebrap, USP e Yale, e de amigos, alguns aqui presentes.  
Sobretudo, contei com a paciência e o entusiasmo da minha família.

Nos últimos seis anos, meus filhos discutiram comigo a relevância 
da escravidão e da campanha que contra ela se travou e da que ainda se 
trava contra seus efeitos de longo prazo.

Escrevi este livro para que eles conhecessem esta história. E tam-
bém para aplacar o medo do dono desta Casa. Machado conclui sua 
rememoração do 13 de maio receoso: “Temo que o nosso regozijo vá 
morrendo, e a lembrança do passado com ele.”

Espero que meu livro ajude a manter viva esta lembrança, ao narrar a 
luta contra a injustiça travada por nossos bravos abolicionistas.

O prêmio que tanto me honra receber hoje também honra esta 
memória.



Clio



e n s a i o

A descoberta de Portugal 
por Robert Southey 

Evaldo Cabral  de  Mello

Há duzentos anos, entre 1810 e 1819, apareceram nas 
vitrinas das livrarias de Londres (a vitrine é uma 
invenção inglesa de fins do século XVIII) os três 

alentados volumes da História do Brasil, de autoria de Robert 
Southey. Como Southey já fosse então uma figura reconhe-
cida na literatura da Inglaterra, havendo mesmo recebido o 
título de “Poeta Laureado”, causou espécie entre o público 
letrado, intoxicado pelo chauvinismo nascido das vitórias 
decisivas contra o Império napoleônico, que um escritor 
do seu renome dedicasse anos de vida à história de uma re-
mota colônia ainda por cima portuguesa. Um feroz críti-
co escocês chegou mesmo a acusá-lo de deter-se minucio-
samente sobre a ação dos governadores e capitães-mores do 
Brasil como se fossem outros tantos Cromwells ou outros  
tantos Nelsons. Na realidade, Southey encetava na Inglaterra 
uma tradição de interesse historiográfico pelo Brasil e pelo 
império lusitano que culminará no século XX na obra notável 
levada a cabo por Charles R. Boxer. 

A proeza historiográfica de Southey afigura-se tanto maior 
quanto, àquela altura, só se dispunha em língua portuguesa de 
duas histórias do Brasil, a de frei Vicente do Salvador, escri-
ta em 1627 e que não merecera ainda as chamadas honras do 
prelo, e a História da América portuguesa, vulgarmente chamada Brasil, 
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de Sebastião da Rocha Pita, publicada em Lisboa em 1730. Isto significa 
que Southey teve de realizar um espantoso esforço de pesquisa sem sair 
de Keswick, onde residia, exceto no tocante aos poucos anos em que 
residira em Portugal. Quando, à raiz do seu falecimento, sua biblioteca 
for posta à venda e adquirida em grande parte pelo British Museum, o 
correspondente catálogo listará uma boa quantidade de obras impressas 
relativas à história brasileira. Mesmo quando não dispunha de determi-
nada obra, Southey não hesitava em incomodar o próximo, como fez 
com o governador da Bahia, conde dos Arcos, que lhe emprestou o 
exemplar da crônica de frei Calado sobre a guerra holandesa, existente 
na recém-fundada Biblioteca Pública de Salvador, “talvez a única vez 
(gabava-se Southey) em que um livro foi jamais emprestado através do 
Atlântico, da Bahia a Keswick”. 

No tocante às fontes manuscritas da história brasileira, Southey foi 
igualmente diligente, como indica o exemplo de uma narrativa da guer-
ra dos mascates, de autoria do oratoriano Luís Correia, que do Recife 
lhe enviou seu compatriota, Henry Koster, cuja correspondência com 
Southey foi revelada pelo embaixador Joaquim de Sousa-Leão filho na 
revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Koster, filho de 
comerciante inglês, instalara-se em Pernambuco após a abertura dos 
portos no fito de poupar sua tuberculose ao clima fatal da Inglaterra, 
tornando-se senhor de engenho e escrevendo um dos mais deliciosos 
livros de viagem ao Brasil, publicado em Londres precisamente no ano 
de 1816. De Keswick, a 27 de maio de 1815, Southey agradecia a Koster 
a remessa do manuscrito, que, aduzia, “me será muito útil”. E rematava 
com uma observação seguramente inspirada pela independência dos Es-
tados Unidos: “Quanto mais aprendo história colonial, melhor percebo 
a tendência natural de todas as colônias para o regime republicano.”  
Mal sabia Southey que dois anos depois Koster passaria pela experiên-
cia da revolução republicana de 1817, quando participou das negociações 
entre os rebeldes e a frota lusitana ao largo do Recife visando à capitu-
lação da cidade. 

Em que circunstâncias Southey interessara-se pela história colonial 
do Brasil? Em 1795, aos vinte e um anos, em conflito com a família, Sou-
they resolveu refugiar-se junto a seu tio, que era o capelão da comunidade 
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britânica de Lisboa. Como era comum entre viajantes estrangeiros, suas 
primeiras impressões de Portugal foram negativas, levando-o a agra-
decer a Deus ser um inglês, “pois embora aí (na Inglaterra) as coisas 
não vão tão bem quanto no Eldorado, elas estão melhores do que em 
qualquer outro lugar”. E em outro passo epistolar: “Estou em Lisboa e 
por conseguinte todos os meus amigos esperam pelo meu relato sobre o 
país, mas não é nada agradável recorrer às palavras de abuso, tendo con-
tinuamente em mente a sujeira e a deformidade.” “Trocaria com muito 
prazer o Tejo dourado e os laranjais e as oliveiras de Portugal pelo curso 
lamacento do rio Avon e por uma visão fumacenta de Bristol.” Tais pre-
conceitos antiportugueses e anticatólicos eram amplamente partilhados 
pelos seus compatriotas da fatoria inglesa, embora sua companhia lhe 
fosse igualmente desagradável. Os únicos momentos gratos eram as ma-
nhãs que passava na companhia dos livros da excelente biblioteca do tio, 
o capelão Hill, pois, havendo aprendido português, lia indiscriminada-
mente sobre Portugal e sua história, no intuito de escrever algo sobre o 
país ao seu regresso à Inglaterra. 

O que começou a reconciliá-lo com Portugal foi sua descoberta de 
Cintra, onde o tio possuía uma casa, à beira de um regato “cujo mur-
múrio é o último som que escuto à noite e o primeiro que me des-
perta pela manhã”. Também amava “as estradinhas verdejantes, com 
seus limoeiros que o vento da tarde agitava”. Em breve, porém, estava 
de retorno à Inglaterra, pela qual ansiava, embora “meu coração me 
pese no peito quando contemplar Lisboa pela última vez”. Em Bristol, 
casado, redigiu suas Letters from Spain and Portugal e, ao que parece, pen-
sou em escrever a história de Portugal, projeto que ficou irrealizado, 
preterido pela elaboração da história do Brasil. Ainda retornou uma 
vez a Portugal, subindo o Tejo de navio, com seus conventos e quintas, 
“o rio, brilhante como o céu azul que o ilumina, repleto de barcos de 
todos os tamanhos e formas [...] e a cidade estendendo-se ao longo da 
praia e cobrindo as colinas até onde o olhar alcança”. E a Coleridge ele 
confessava por fim sua conversão lusitana: os anos de ausência “dão a 
tudo o verniz de novidade que, associado às antigas lembranças, me 
faz feliz com tudo”, a ponto de até mesmo lhe agradar “a renovação 
do meus contatos com as pulgas”. Instalado numa pequena casa em 
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Buenos Aires, tinha à disposição “um cenário magnífico”. Achava gra-
ça até mesmo nas ranzizes britânicas da esposa: “minha Edite / acha 
tudo estranho / e gosta de algumas coisas / mas a rua não lhe parece 
limpa / e cheira mal / tampouco as pulgas lhe agradam / embora as 
pulgas gostem dela”. Depois desta segunda estadia, já não regressará a 
Portugal, dedicando-se inteiramente à pesquisa e redação da “História 
do Brasil”, que até a publicação, já na segunda metade do século XIX, 
da história do alemão Handelman e da obra de Varnhagen, constituirá 
o único painel do passado brasileiro à disposição do leitor interessado, 
embora permanecesse por longo tempo introduzido no Brasil.



Hannah Arendt – 110 anos

Celso Lafer

Hannah Arendt nasceu há 110 anos, em 14 de outubro 
de 1906, na Alemanha. Faleceu em 4 de dezembro 
de 1975, em New York, aos 69 anos. Decorridos 

110 anos de seu nascimento, existe um generalizado e crescen-
te consenso, nos mais diversificados quadrantes culturais, in-
clusive em nosso país, sobre a importância e o significado da 
sua reflexão para o entendimento e análise do mundo em que 
estamos inseridos. É por isso que se pode dizer que Hannah 
Arendt adquiriu o status de um clássico, cuja obra nunca termina 
de dizer aquilo que tem para dizer, para recorrer à formulação 
de Ítalo Calvino. Daí o número crescente de livros dedicados 
à sua obra que adensam anualmente, a partir de distintas pers-
pectivas, a bibliografia arendtiana.

No contexto dos 110 anos de seu nascimento e circunscre-
vendo-me apenas ao nosso meio universitário, registro que, 
em homenagem à Hannah Arendt, a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul realizou na sua Faculdade de Direito em 
Porto Alegre, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, Congresso de 
Temáticas Filosóficas, tendo como fio condutor e inspirador o 
seu pensamento. Também na USP, na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, nos dias 9 e 10 do corrente, sob os 
auspícios do Centro de Estudos Hannah Arendt, realizou-se 
Colóquio em que a temática das migrações e dos direitos hu-
manos foi examinada à luz de seu pensamento. Este tem, cabe 
lembrar, o lastro da experiência vivida de quem se viu, como 
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tantos no século XX e agora no século XXI, expulsa pelas vicissitudes 
políticas, da trindade estado-povo-território, e por via de consequência 
mergulhada na penosa condição de uma refugiada, de uma deslocada no 
mundo sem um efetivo direito a ter direitos.

Em 1965, quando tive o privilégio de ser aluno de Hannah Arendt na 
Universidade de Cornell, nos Estados Unidos não existia o consenso gene-
ralizado que hoje cerca a sua obra. Naquela época ela era uma personalidade 
intelectual conhecida, mas controvertida, por uma multiplicidade de razões. 

O seu grande livro de 1951, Origens do Totalitarismo, tornou-a uma figura pú-
blica de destaque intelectual. Nesta instigante obra ela identificou no totali-
tarismo um inédito regime político voltado para a dominação total, distinto 
das conhecidas figuras do despotismo, da tirania e da ditadura. Destacou a 
sua especificidade apontando que se caracterizava pela ubiquidade do medo, 
instrumentado na organização burocrática de massas e sustentado pelo em-
prego do terror e da ideologia. Apontou igualmente que a operação dos 
campos de concentração direcionada para o indizível da descartabilidade 
do ser humano, que foi inerente à dominação totalitária, não obedecia a 
critérios de utilidade econômica e política, escapando assim do âmbito da 
tradicional categoria da razão de Estado, na qual a relação entre meios e fins 
é inerente à justificação do não cumprimento de princípios éticos.

Origens do Totalitarismo foi publicado na época da guerra fria. Por isso 
recepcionado com ressalvas e suspeitas pela esquerda, em especial a co-
munista, pois Hannah Arendt identificou não apenas no nazismo, mas 
igualmente no stalinismo, uma modalidade de regime totalitário, assina-
lador das rupturas configuradoras da era dos extremos que são a marca 
histórica do século XX.

O livro Eichmann em Jerusalém (1963, 1964) gerou explícitas e mais acesas 
controvérsias, entre outras razões pelo impactante conceito da banalidade 
do mal, explicativo da personalidade de Eichmann, que perpetrou sem 
parar para pensar o que significa o mal ativo de tornar seres humanos 
supérfluos. Como Hannah Arendt esclareceu em conhecida carta à Ger-
shom Scholem, só o bem é profundo. O mal que qualificou como banal 
não é radical; é extremo. Não possui profundidade e não tem dimen-
são demoníaca, mas pode proliferar e devastar o mundo inteiro preci-
samente porque se espalha como um fungo sobre a superfície da terra, 
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desafiando, pelas suas características, o pensamento e a 
com preensão. Neste livro, Hannah Arendt também dá 
um válido fundamento ontológico do crime do geno-
cídio como um agravado crime contra a humanidade, 
pois é uma denegação mutiladora da pluralidade e da 
diversidade que são constitutivas da condição humana e do mundo. Não 
é preciso exemplificar para apontar os onipresentes riscos do fungo do 
mal assim como as ameaças reais que colocam em questão, no mundo 
contemporâneo, a pluralidade e a diversidade da condição humana.

Como se vê pelas rápidas menções a estes dois livros, e aos seus 
conceitos, Hannah Arendt não era facilmente identificável no âmbito 
das disciplinas acadêmicas – Filosofia, Teoria Política, História – nem 
se enquadrava nos cânones políticos usuais – esquerda/direita; liberal/
conservadora. Como ela mesmo disse em colóquio de 1972 sobre sua 
obra, “a esquerda pensa que sou conservadora; os conservadores que 
sou de esquerda, e eu não me incomodo, pois entendo que as questões 
substantivas do século não serão iluminadas por estes rótulos”. Nas 
suas próprias esclarecedoras palavras: “I somehow don’t fit”, ou seja, 
não se enquadrava nos rótulos e estava à vontade com o que denominou 
a tradição subterrânea do pária consciente que elaborou refletindo, por 
exemplo, sobre Heine, Bernard Lazare e Kafka. 

Para Hannah Arendt, “o importante é compreender”, e para com-
preender o mundo do século XX, com suas rupturas e descontinuidades 
que se prolongam no século XXI, é necessário pensar pela própria cabeça 
e disseminar, à maneira de Lessing, “fermenta cognitions”, os fermentos 
do conhecimento provenientes deste empenho. Isto requer levar em conta 
a baliza da experiência, tendo em vista a fragmentação dos “universais” 
provenientes do hiato entre passado e futuro, que colocou em questão a 
pertinência da tradição do pensamento. Foi nesta moldura que elaborou 
os exercícios de pensamento político que singularizam os ensaios de Entre 
o passado e o futuro, seu primeiro livro publicado no Brasil, por escolha dela 
própria, pois como me disse explicando sua opção, quando discutimos as 
prioridades de sua presença intelectual no país, era obra que correspondia 
com precisão e menos polêmica que os outros dois já mencionados ao 
modus operandi do seu trabalho de pensadora. 
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Não por acaso, o tema do juízo, o entender o concreto de uma situa-
ção sem o apoio de regras gerais, permeia a sua reflexão. A este tema ela 
não deu um tratamento mais circunstanciado. Faleceu sem iniciar a sua 
análise do julgar, que integraria com o pensar e o querer A vida do espírito. 
Das indicações dos manuscritos das suas aulas verifica-se que inspirada 
pela leitura da Crítica do Juízo, de Kant, no juízo reflexivo e raciocinante, 
encontrou o seu caminho, pois este tipo de juízo lida com o problema 
de como avaliar um particular, buscando o seu significado mais amplo, 
sem o lastro do determinante de prévias normas gerais. Daí, a maneira 
com a qual enfrentou, na sua trajetória, o desafio, para valer-me de suas 
próprias palavras, de pensar sem o apoio do corrimão de conceitos ge-
rais esgarçados pelas realidades contemporâneas.

Os seus alunos foram sensíveis ao deslumbrante e duradouro im-
pacto dos “fermenta cognitions” arendtianos. Entre eles, Elisabeth 
Young-Bruehl, sua admirável biógrafa, e Jerome Kohn, editor e organi-
zador de vários de seus livros póstumos e que é hoje o seu testamenteiro 
literário. Ambos seguiram em 1968, na New School for Social Research, 
o seu curso sobre “Experiências Políticas do século XX”, que retoma o 
dado em Cornell, em 1965, no qual fui seu aluno. 

No curso, Hannah Arendt construiu com uma multiplicidade de 
leituras (de textos históricos, políticos, romances, poesias) a narrati-
va da biografia imaginária de alguém que nasceu na última década do 
século XIX, não estava à margem da História, mas não foi um ator 
protagônico e reagiu à variedade de eventos que incidiram na sua vida e 
cujo destino, como tantos no século XX, foi conformado pela dinâmica 
da política. O curso foi um paradigma de como se pode pensar com 
original densidade sem o apoio de corrimãos e rótulos, e para os que o 
seguiram, nunca termina de dizer o que tem para dizer.

O tempo confirmou, decorridos 110 anos de seu nascimento, como 
são fecundas as trilhas abertas pela reflexão de Hannah Arendt. É por 
isso que ela se converteu num clássico que preenche os três requisitos 
deste atributo na formulação de Bobbio: (i) sua obra é uma interpre-
tação esclarecedora do século XX; (ii) instiga constantes e contínuas 
leituras e releituras; e (iii) seus conceitos e formulações são heurísticos 
e reveladores para entender o mundo em que estamos.
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“O maior ou menor volume da presença estrangeira na  
língua portuguesa vincula-se à maior ou menor influência  
que a cultura de um país possa exercer sobre a cultura de outro.  
No caso do português, os empréstimos, de qualquer ordem, nunca 
chegaram a ameaçar-lhe, de fato, a integridade sistêmica.”

Domício Proença Filho

Quando estive em Tóquio, no voo inaugural da saudo-
sa Varig, espantei-me, logo no primeiro jantar, com 
o pedido de “pão” ao garçon, feito por um nosso 

anfitrião. Pão; o que seria pão em japonês? O espanto maior 
é que era pão mesmo, palavra deixada entre os nipônicos pela 
passagem de jesuítas portugueses por aquelas paragens.

Tal fato me remeteu para o livro Estrangeirismos, escrito por 
Cândido de Figueiredo, em 1902, em que ele afirmava que “há 
estrangeirismos de estrangeirismos”. Enriquece a obra com vá-
rios exemplos, mostrando a mobilidade dos termos já àquela 
época. São suas palavras: 

“Uns são imprescindíveis e fazem parte do idioma nacional; outros convenien-
tes, e do seu discreto emprego podem advir vantagens; outros, ainda, são toleráveis, 
e procede louvavelmente quem os dispensa; e muitos há, muitíssimos até, que só se 
empregam por indesculpável ignorância ou por condenável desapreço à pureza da 
língua.”

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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Na época em que Cândido de Figueiredo, da Academia das Ciências 
de Lisboa, escreveu essa obra, naturalmente os estrangeirismos mais ci-
tados eram os galicismos e os latinismos, por motivos óbvios. O latim 
foi a língua que, com mais abundante vocabulário, contribuiu para a 
formação da linguagem portuguesa, especialmente quando nos referi-
mos à norma culta.

É claro que, um século depois, com a incrível revolução científica e 
tecnológica, essa realidade modificou-se e, hoje, estamos muito mais às 
voltas com a língua inglesa. Ainda assim, sem defender o seu empre-
go exagerado, principalmente quando há termos equivalentes na língua 
portuguesa. O modismo deve ser condenado, até mesmo pelo seu cará-
ter transitório.

Sobre o tema, não podemos deixar de referir ao tráfego de palavras, 
como revelam os estudos de Rosa Cunha-Henckel, quando se dedicou 
aos africanismos de origem banto na obra de José Lins do Rego. Aí po-
dem ser pinçadas palavras que hoje fazem parte do nosso cotidiano, de 
que são exemplos expressivos as seguintes que selecionamos: mucama, 
cachimbo, caçula, cafuné, moqueca, quitanda, quilombo, senzala, tanga 
e zumbi, para só ficar nessas.

No trabalho lapidar de Cândido de Figueiredo, mais extenso, po-
demos colher um número maior de palavras importadas, mas que hoje 
fazem parte indissociável do nosso cotidiano. Vamos aos exemplos a 
nosso ver mais significativos, sem esgotar a matéria: abajur, alter ego, 
avalanche, bife, bibelô, cabaré, cassetete, deboche, descoberta, detalhe, 
drapejar, elite, emoção, flanar, grátis, golpe de vista, hangar, iate, idem, 
isolado, item, jockey, lavabo, legenda, madame, menu, morgue, persona 
grata, pic-nic, puré, quiproquó, repórter, restaurante, sanduíche, silhueta, 
sui generis, toalete, turbina, ultimatum, verve, viável, etc. Para aprofundar 
mais o exame dessas palavras, aconselha-se pesquisar no “Vocabulário 
de palavras e frases latinas e estrangeiras” do Dicionário de Moraes (nona 
edição).

A estrangeirice pode ser uma afeição excessiva às coisas do estran-
geiro. Já o estrangeirismo, segundo o Aurélio, é o emprego de palavra, 
frase ou construção sintática estrangeira. Pode ser também sinônimo de 
peregrinismo.
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Não é fenômeno de que se possa dissociar a língua portuguesa, ela 
mesma originária do latim vulgar, que habitou durante muito tempo a 
Europa. O maior dos nossos romancistas, Machado de Assis, emprega-
va termos de fora, embora condenasse, como convinha, os excessos des-
cabidos. Ao observar o que restou da sua biblioteca, no Petit Trianon, 
nossos olhos podem encontrar alguns dos livros apreciados pelo Bruxo 
do Cosme Velho, com predomínio de obras em inglês e francês.

Assim, não é de se estranhar que Machado utilizasse um ou outro 
estrangeirismo, sem desdouro para o seu límpido estilo nativo. Faz da 
tradição um elemento essencial na cultura da modernização, como se 
pode depreender pelo trecho a seguir enunciado:

“Eu gosto de contemplar o passado, de viver a vida que foi, de pensar nos homens que antes 
de nós espreitaram, como eu, as vidas alheias. Outras vezes estendo o olhar pelo futuro adiante, 
e vejo o que há de ser esta boa cidade de São Sebastião, um século mais tarde, quando o bond 
for um veículo tão desacreditado como a gôndola, e o atual chapéu masculino uma simples 
reminiscência histórica.”

Nesse discurso, de 1877, o cronista, quando citou o estrangeirismo 
bond, queria se referir ao veículo de tração animal, que utilizava para 
sair do Cosme Velho, onde morava, até a cidade em que encontrava os 
amigos. Mais tarde, quando vieram os elétricos, houve a nacionaliza-
ção para bonde, sobrenome do empresário inglês que explorava aquele 
serviço público. Quem hoje teria coragem de reclamar da origem dessa 
palavra, definitivamente incorporada ao nosso patrimônio linguístico?

É o caso também do futebol, que se originou do esporte bretão tra-
zido para o Brasil nos idos do século XIX. Os ingleses chamavam de 
football. Virou futebol e hoje é o nosso esporte mais popular, muitas 
vezes campeão do mundo. Aliás, nos esportes, assim tivemos também o 
basquetebol e o voleibol. Só quem escapou gloriosamente dessa influên-
cia foi a natação, praticada no que os americanos 
chamam de swimming pool. Ninguém se atreveu a 
aportuguesar essa expressão.

Falamos de Machado de Assis e convém fazer uma 
ressalva histórica. Ele utilizava vez por outra uma pa-
lavra de fora, mas reclamou em seguidas crônicas que 
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estávamos exagerando no uso de italianismos. Coisas da tradição e da 
estética do seu tempo.

Tive a honra de trabalhar com Antonio Houaiss para viabilizar a 
primeira edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, em 
1981, na Editora Bloch. Vieram a segunda edição em 1998, com 6 mil 
novos vocábulos, fruto do começo da revolução científica e tecnológica, 
e a terceira, no ano seguinte, com mais de 1.200 verbetes. O VOLP ficou 
com cerca de 360 mil vocábulos – e muitos estrangeirismos indispensá-
veis, como o verbo deletar.

 � Lincar, mecatrônica e megabyte
Talvez nem o próprio Machado pudesse adivinhar de que forma o 

mundo do futuro se estaria constituindo. Muitas palavras começaram 
a emergir da revolução científica e tecnológica. Desconhecê-las seria 
um pesado ônus para o VOLP que se produziria no final dos anos 
90. Foram muitas as discussões na Comissão de Lexicografia da ABL.  
A palavra deletar ocupou algumas horas dos verbetistas, a favor e contra a 
sua adoção em nossa língua. Os primeiros diziam que a sua origem era 
o latim remoto, portanto tinha parentesco com a língua portuguesa. Os 
segundos pensavam na sua popularização, que se fez através da língua 
inglesa, na avalanche provocada pela existência do computador e seus 
incríveis desdobramentos. Perguntavam: por que usar deletar se pode ser 
utilizada a palavra apagar? 

Vox populi, vox Dei. Venceu a vontade popular e hoje deletar não ape-
nas figura no VOLP, como se encontra em nossos melhores dicionários.

Assim se conta a adoção de outros estrangeirismos, como internet, ba-
ckup, browser, e-mail, fax, lincar, google, mecatrônica, megabyte, online, setup, site, 
upgrade, sem esquecer que outras línguas também interferiram no pro-
cesso. De outro modo, como justificar a entrada no VOLP de palavras 
japonesas, como decasségui e sushi?1 Isso tudo sem contar o que hoje é 
comuníssimo, na linguagem dos jovens, como tablet (tabuleta), smartphone, 
Ipod, Ipad e download. É um largo caminho, aparentemente sem fim.

1 Talvez seja a forra pela introdução da palavra “pão” na língua japonesa, herança da presença portugue-
sa naquele império de cultura aparentemente monolítica.



Os estrangeirismos na Língua Portuguesa  81

Com o processo corrente de globalização – e o Brasil ocupando uma 
posição de destaque entre os Brics, como 6.a ou 7.a economia do mundo 
– é natural que esse diálogo interlinguístico se alargue para dimensões 
inimagináveis, com o cuidado natural de que não sejamos atropelados 
pelo atual predomínio da língua inglesa, utilizada pelos jovens cientistas 
norte-americanos, autores da maioria das inovações que encantam o 
mundo, como é o caso do Facebook e do Twitter.

Devemos ter em mente que somos uma comunidade lusófona de 
280 milhões de falantes e usuários da “última flor do Lácio, inculta 
e bela”, como dizia Olavo Bilac. Se ele revivesse, por um milagre das 
células-tronco, certamente manteria a convicção de que o português é 
uma língua bela, mas retiraria a palavra inculta, que não faz justiça aos 
filólogos brasileiros, com destaque especial para Evanildo Bechara, hoje 
à frente do Setor de Lexicologia e Lexicografia e da implementação do  
Acordo Ortógráfico no nosso VOLP.

Nesse debate, cabe uma referência à projeção da latinidade, em que 
estamos empenhados. A Academia Francesa deu sinais claros, em su-
cessivos encontros, de que apoiaria um grande movimento, de nível in-
ternacional, pela valorização das línguas latinas. No caso brasileiro, até 
pouco antes da II Guerra Mundial, tivemos uma larga influência da 
cultura francofônica. Certas palavras, como butique, abajur e garage, 
passaram a ser comuns em nosso cotidiano. Na verdade, há um lamen-
to surdo de que tenhamos trocado a influência francesa pela norte-
-americana, fruto de avanços tecnológicos como o cinema (criado por 
um francês, Louis Lumière), que se tornou poderosíssima indústria nos 
Estados Unidos, a música e a televisão. São áreas de grande repercussão 
em nossa cultura – e certos termos acabaram sendo inevitáveis.

 � Estrangeirismos em Machado
Se formos longe na pesquisa sobre o emprego de estrangeirismos 

na língua portuguesa, verificaremos que o próprio Machado de Assis 
incorria, vez por outra, no seu emprego, a começar por espanholismos. 
No Dicionário de Machado de Assis, de Castelar de Carvalho (Lexikon Edi-
tora), registra-se o seguinte exemplo:
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“Jean, o cozinheiro, gosta do cão, o criado espanhol não gosta nada... Atira-o longe e fecha-
-lhe todas as comunicações com a casa: Perro del infierno!”

É um empréstimo lexical tomado do castelhano e encontrado no 
livro Quincas Borba, exatamente o nome do cachorro, tratado com bru-
talidade e impaciência. Já os galicismos foram muito comuns na obra 
de Machado, como, aliás, aconteceu na maioria dos escritores nasci-
dos no século XIX. Machado escrevia cartas e poemas em francês, do 
qual era grande conhecedor. Isso ocorreu, sobretudo, na moda, nos 
costumes ou na vida social, como se pode depreender dos exemplos 
dados a seguir:

1. “Como estás, mon vieux (meu velho), disse com um risinho de mofa.”
2. “Mas o que não era natural, continuou ela, mudando de tom, era 

atrever-me a falar com um estranho neste deshabillé (traje caseiro) 
tão pouco elegante.”

3. “Vestia com o maior apuro, como verdadeiro parisiense que era, 
arrancado de fresco ao grand boulevard, ao café Tortoni e às récitas 
do Vaudeville.” 

4. “Conheço uma moça de Pelotas que é um verdadeiro bijoux.” (Me-
táfora que significa joia).

Era o fascínio de Machado pela França, que ele jamais visitou, como 
de resto qualquer outro país, pois a excursão mais longe de Machado foi 
à cidade mineira de Barbacena.

Sem contar as inúmeras citações de Montaigne, pelo qual Machado 
tinha verdadeira fascinação. 

São raros os helenismos, em seus nove romances, mas existiram em-
préstimos do grego, como se pode verificar em “Helena”: “Helena deu-
-lhe a carta... e sendo longa epístola, longo foi o tempo que ele despen-
deu em a interpretar.”

Do mesmo romance, recolhemos outra frase: “Dar-me-ia, por intermédio 
delas, o seu óbolo (esmola)?

Machado, que trabalhou com 16 mil vocábulos, utilizaria ainda 
palavras em latim (túrgido, túmido, post-scriptum, ósculo) e citou diversos 
tupinismos, como Moema, jururu, caipora e Itaguaí, definitivamen-
te incorporados ao nosso vernáculo, sendo difícil qualificá-los como 
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estrangeirismos, até porque era a língua encontrada pelos nossos desco-
bridores, nos idos de 1500.

Era comum, nas obras de Machado, essas demonstrações de erudição.

 � Nossa língua, nossa força
A adoção de estrangeirismos tem merecido reflexões várias e opi-

niões nem sempre convergentes. No entanto, a limitação da importação 
de vocábulos e a capacidade de adequá-los à nossa forma de escrita 
constituem, segundo Rodrigues Lapa (in Estilística da Língua Portuguesa, 
Seara Nova, Lisboa), a melhor forma de controlar o inevitável: 

“O estrangeirismo é um fenômeno natural, que revela a existência de uma certa mentali-
dade comum. Os povos que dependem econômica e intelectualmente de outros não podem deixar 
de adotar, com os produtos e ideias vindas de fora, certas formas de linguagem que lhes não são 
próprias. O ponto está em não permitir abusos e limitar essa importação linguística ao razoável 
e necessário. Contido nestes limites, o estrangeirismo tem vantagens: aumenta o poder expressivo 
das línguas, esbate a diferença dos idiomas, tornando-os mais compreensivos, e facilita, por 
isso mesmo, a comunicação das ideias gerais. Uma coisa é necessária, quando o estrangeirismo 
assentou já raízes na língua nacional: vesti-lo à portuguesa.”

De um modo geral, os estrangeirismos são introduzidos em nossa 
língua ao mesmo tempo em que um conceito novo (por exemplo, bungee-
-jumping), ou pertencente a outra cultura (como é o caso de reggae), chega 
até nós. Se o uso for suficientemente frequente e duradouro, é comum 
o aparecimento de um outro termo ou expressão equivalente ou a adap-
tação à escrita e à pronúncia do português – como aconteceu, entre 
muitos outros casos, com líder e futebol.

Muitas vezes, o uso de estrangeirismos é desnecessário, dada a exis-
tência prévia de palavras equivalentes em português, como acontece 
com ranking (equivalente a classificação). A adoção de palavras estran-
geiras se dá, frequentemente, através do vocabulário de um grupo so-
cial específico. Com o tempo, alguns estrangeirismos passam a ter uma 
alternativa em português, quer seja esta um equivalente (decalque se-
mântico), como no caso de correio eletrônico para e-mail, quer seja um 
aportuguesamento (ou seja, uma forma adaptada em nível ortográfico, 
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morfológico ou mesmo semântico), como é o caso de suflê, proveniente 
do francês soufflé. 

As pessoas estão tão acostumadas com a presença dos estrangeirismos 
na língua que, muitas vezes, desconhecem que uma série de palavras tem 
sua origem em outros idiomas. Por vezes, esses estrangeirismos são desne-
cessários e o seu uso condenável, quando há termos que lhe correspondam. 
Muitos conservam não só o som estrangeiro, mas a maior parte mantém a 
grafia e a flexão de origem. Entre os genericamente aceitos podemos citar:

 • do italiano (italianismo) – cicerone, paparazzi, pizza, muçarela;
 • do francês (galicismo) – collant, dossiê, robe, suspense, creme;
 • do inglês (anglicismo) – apartheid, briefing, cockpit, laser, sale, 

marketing, mass media, pressing, pub, slogan, software, spray, 
telex, timing, vídeo.

Nosso país abrigou emigrantes de várias regiões do mundo. O para-
lelismo entre a nação e a língua é justamente pela introdução de parte 
de outras culturas. Algumas expressões foram “abrasileiradas”, como vi-
mos através do citado verbo deletar. Outras são usadas do jeito original, 
como fast-food e overbook, que facilmente poderiam ser trocadas por um 
similar nacional, mas insistem em permanecer como exceções à regra.

O Projeto de Lei n.o 1676, de 1999, de autoria do deputado Aldo 
Rebelo, procura eliminar o uso desnecessário dessas expressões, na ten-
tativa de valorizar a língua nacional. A polêmica em cima disso reside 
no seguinte questionamento: é realmente necessário proibir por lei o 
estrangeirismo? Se for o caso, a lei surtiria efeito?

Mesmo sendo contra o uso excessivo de estrangeirismos, não con-
sideramos válida a criação de uma lei para este fim. Cada um deve usar 
a língua portuguesa por uma questão moral, e não legal. A língua é 
um importante indicador de soberania cultural. Se a população está 
agregando ao seu vocabulário mais palavras estrangeiras, enquanto des-
conhece a própria língua, o problema está no que causa isso tudo, e não 
na consequência. O estrangeirismo é apenas consequência da crescente 
convivência com outras culturas. Herdamos muitas características dos 
americanos. Basta olharmos a arquitetura mais moderna de nossa cida-
de. A Barra da Tijuca ergueu até uma réplica da Estátua da Liberdade, 
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em frente ao New York City Center, nome de um dos 
maiores centros de consumo do bairro, onde en-
contramos fast-food, delivery, sale, parking, drive-thru, fre-
eway etc. E onde se situa tudo isso? Na Avenida das 
Américas!”

Segundo a pesquisadora Manoela Ferrari (PUC-
-Rio), “diante dessa relação costumeira do uso, mesmo que indevido, proibir estrangeirismos 
por lei seria tão inútil quanto proibir desvios gramaticais ou gírias. A questão do emprego de 
palavras estrangeiras em nossa língua ganhou contornos mais expressivos a partir da polêmica 
gerada em torno do projeto de lei do Deputado Aldo Rebelo, apresentado como um mecanismo 
de proteção, promoção e uso do idioma. As justificativas elencadas no projeto são apon-
tadas pelo deputado como essenciais para a implantação de uma política linguística que busca 
sistematizar os meios necessários para a implementação da mesma. Tal como qualquer política 
linguística, o projeto diz respeito muito mais às funções simbólicas da língua do que às suas 
funções comunicativas de interação social propriamente ditas.

Qualquer tentativa de regulamentar o uso de formas linguísticas já legitimadas pelas leis 
do uso é uma tarefa que foge aos propósitos linguísticos. Somente a representação escrita da 
língua é passível de controle. Daí a língua padrão ser associada à língua do patrão, pois 
serve como padrão do poder. A patrulha linguística contra o empréstimo de palavras estrangeiras 
embute um equívoco purista subjacente, reforçando a ideologia de que seríamos uma nação 
monolíngue, unida por uma língua homogeneamente compartilhada por toda a nação brasileira. 
Essa ideia reforça ainda mais o preconceito linguístico, que associa prestígio e poder à variante 
culta. Já no parágrafo único do artigo primeiro, o projeto revela sua intenção político-ideológica 
(e, por que não, demagógica), apontando para essa função simbólica da língua: ‘um dos 
elementos mais marcantes de nossa identidade nacional, que reside justamen-
te no fato de termos um imenso território com uma só língua, plenamente 
reconhecível por todos os brasileiros de qualquer rincão, independentemente 
do nível de instrução’. A esse argumento, soma-se a justificativa da (pretensamente) ne-
cessária coibição dessa invasão indiscriminada de expressões estrangeiras, com a alegação de 
que os empréstimos linguísticos poderiam comprometer nossa soberania cultural, além do risco 
de truncar a comunicação com o homem simples do campo. Ora, desde o início 
o projeto se apresenta com erros, apontando problemas linguísticos equivocados (que, tampouco 
foram eliminados pelo substitutivo proposto pelo Senador Almir Lando). Insistindo na falsa 
premissa do mito da homogeneidade linguística, a intenção de dominação linguística de nossos 
políticos se reforça.”



86  Arnaldo Niskier

Atribuir ao uso (mesmo que indiscriminado) de palavras estrangei-
ras um poder de destruição de nossa soberania linguística é um engano 
que nossa própria história evolutiva da língua se encarrega de contes-
tar. Basta conferirmos os incontáveis exemplos de palavras emprestadas 
de outras línguas de contato ao longo da formação de nosso idioma.  
A incorporação de palavras estrangeiras é comum entre sociedades que 
interagem. É isso que promove a ampliação lexical. Nem com todos os 
empréstimos a língua portuguesa sucumbiu. Segundo os linguistas, não 
há razão para temer tal descaracterização do idioma, visto que não esta-
mos diante de uma mudança na sintaxe da língua. Os empréstimos não 
alteram o que os linguistas chamam de fundo lexical comum. Tampouco 
a gramática ou até mesmo a fonologia são alterados.

A pesquisadora conclui: “apoiado sob essa concepção equivocada 
de homogeneidade linguística o projeto do deputado perde de vista a 
verdadeira essência da linguagem – a fala (em detrimento da escrita) 
– indo de encontro ao próprio funcionamento das línguas humanas, 
caracterizadas justamente pelos constantes movimentos. Não é possível 
exercer um controle normativo, impondo leis punitivas, ao uso oral de 
palavras estrangeiras, como propõe o deputado no Art. 4.o. O raciocínio 
legislativo antiestrangeirismo ajuda a fortalecer a nossa crença de que o 
Brasil é uma nação unida pelos laços da língua, reforçando a ideologia que 
essa seria igual e transparente para todos os cidadãos, que precisariam 
de defesa diante dessa ameaça comum que vem do estrangeiro. Sabemos 
que a maioria dos brasileiros não tem acesso às normas da língua es-
crita, socialmente controláveis com seus limites definidos pelas classes 
dominantes. Há, portanto, diversas maneiras de exclusão social através 
do uso da linguagem – com ou sem estrangeirismo. A preocupação do 
deputado referente à (suposta) exclusão social do cidadão que não fala 
inglês não aponta para as próprias dificuldades internas em relação a 
nossa situação linguística de diglossia (onde somos obrigados a conviver 
com as variantes altas e baixas do português). Não é, pois, a invasão de 
palavras estrangeiras a fonte de nossos problemas linguísticos. É preci-
so, antes de adotar posições nacionalistas, pensar na melhoria e na pro-
moção do ensino do português, democratizando, efetivamente, o acesso 
às variações. A política linguística proposta pelo deputado perde força, 
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entre outros motivos, por se apresentar mais como uma suposta defesa 
do que como a promoção da língua propriamente dita.”

Os aspectos da planificação expostos nos oito artigos do projeto de 
Lei não apresentam a determinação de ações concretas (que especifiquem, 
por exemplo, investimentos e/ou prazos de execução). Muito focado nas 
obrigações e deveres, não há, no entanto, menção aos direitos linguísticos 
dos cidadãos e nem iniciativas que tornem mais efetivas a atuação da co-
munidade científica linguística na área que por ela deveria ser regulada.

Ao contrário do que seria o ideal, não há a participação de linguistas 
nas questões de política e planificação linguísticas no país. O deputado 
Aldo Rebelo propõe o incentivo do estudo, pesquisas e campanhas da 
língua portuguesa dentro e fora do país, através dos meios de comu-
nicação de massa e instituições de ensino. Com a Academia Brasileira 
de Letras ficaria o trabalho da “atualização das normas do Formulário 
Ortográfico, com vistas ao aportuguesamento e à inclusão de vocábulos 
de origem estrangeira”.

No projeto de Lei substitutivo do Senador Almir Lando, elaborado 
em 2002, foram acrescentadas mais incumbências do Poder Público, 
visando à promoção, difusão e valorização da língua (como a criação, 
no rádio e na TV, de cursos de língua portuguesa; a criação de centros 
de estudos do português em países estrangeiros; a criação de leitorados 
em universidades estrangeiras, entre outros). O Senador acrescentou 
também a formação de comissões específicas para elaborar os glossários 
com sugestões de termos equivalentes às palavras estrangeiras “tomadas 
emprestadas”. Nestas comissões, foram incluídos também especialistas 
técnicos na área, linguistas, lexicólogos, além dos filólogos. 

Apesar dos acréscimos em alguns itens, embora um pouco menos 
vago, o substitutivo do senador Almir Lando não apaga o equívoco das 
proibições que contrariam o funcionamento de uma língua, perdendo 
igualmente, assim como o original, suas boas intenções.

Por fim, depois de todas as discussões e leituras a respeito das várias 
opiniões sobre o projeto de lei proposto há 13 anos (e ainda não pro-
mulgado), talvez o maior mérito do mesmo tenha sido não apenas o 
fato de “colocar os linguistas em pé de guerra” – como afirmou o dou-
tor em Linguística da Universidade Federal do Paraná, Carlos Alberto 
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Faraco – mas, principalmente, de trazer à luz da sociedade uma reflexão 
em torno de uma questão tão pouco esclarecida.

No artigo Estrangeirismos – Desejos e Ameaças (In: Estrangeirismos – 
Guerras em Torno da Língua”, Carlos Alberto Faraco, Parábola Editorial), os 
linguistas Pedro M. Garcez e Ana Maria Stahl consideram a preocupa-
ção legislativa com a invasão linguística um apelo patrioteiro, baseado no 
preconceito infundado de manter a padronização da língua, levantando 
a discussão sobre o que seria o português legítimo. Para denotar que a 
língua falada não aceita mordaça, nem se deixa domesticar por grupos 
de indivíduos, os autores registram comicamente o fracassado esforço do 
presidente Getúlio Vargas, na ditadura do Estado Novo, para promover 
o termo LUDOPÉDIO (do latim, ludus = jogo; pedis = pé) como subs-
tituto para o football. O contrário acontece com a escrita, que é passível de 
controle e, justamente por isso, serve como padrão da língua prestigiosa 
do poder.

A noção de estrangeirismo faz do contato linguístico uma arena pro-
pícia para debates de posições políticas e sociais que produzem discur-
sos superficiais e equivocados sobre o “uso correto” da língua e sobre 
a própria vida social da linguagem. O propósito dessa movimentação 
ideológica é estabelecer o que é português legítimo na língua do poder, 
associando a variedade linguística ao exercício desse poder e a quem está 
apto a exercê-lo. 

Ao se qualificar um empréstimo como estrangeirismo há uma sus-
peita sobre a legitimidade do elemento linguístico emprestado, nem 
sempre clara. Não se pode esquecer de que o português deriva do latim.

Em uma sociedade como a brasileira, na qual é imensa a disparidade 
na capacidade de consumo e os consumidores se miram em modelos ex-
ternos, o estrangeirismo serve para marcar a diferenciação entre as classes 
sociais, o que resulta em empréstimos desnecessários e exagerados.

Os que consideram os estrangeirismos uma ameaça acreditam que os 
empréstimos de hoje são mais volumosos do que em outros tempos – o 
que é um equívoco. Empréstimos sempre houve e sempre haverá. Não 
existe uma língua pura, isenta de contaminação estrangeira. Segundo  
o saudoso acadêmico Celso Cunha (1917-1989), “a mudança é inerente 
a todas as línguas vivas”.



A política externa brasileira 
e o Oriente Médio: desafios 
do século XXI

Crist ina Soreanu Pecequilo

As relações internacionais Brasil-Oriente Médio inse-
rem-se na agenda de Cooperação Sul-Sul (CSS), na 
qual também se encontram os intercâmbios com a 

África, a Ásia e a América do Sul. Historicamente, a região 
apresenta inúmeros desafios, e a sua relevância como parceira 
estratégica oscila entre avanços e recuos. 

 � A construção da parceria e o recuo 
(1970/2000)

A consolidação da agenda para o Oriente Médio tem como 
marco os anos 1970, atrelada à ascensão do regime militar 
(1964/1985) e seu projeto de construção de uma potência mé-
dia, líder do Sul e do Terceiro Mundo. Duas fases podem ser 
identificadas: a construção da parceria (1970/1980) e o recuo 
(1990/2000). 

Entre 1970/1980 predomina na pauta político-estratégica 
uma visão de projeção de poder em uma região crítica das rela-
ções internacionais. O acesso ao Oriente Médio, segundo Vi-
sentini (2014), amplia as dimensões globais da ação brasileira 
tendo como plataforma a Eurásia, rica em recursos energéticos 

Doutora em 
Ciência Política 
(USP), professora 
de Relações 
Internacionais 
da Universidade 
Federal de 
São Paulo 
(UNIFESP), 
pesquisadora 
do CNPq, do 
Núcleo Brasileiro 
de Estratégia 
e Relações 
Internacionais 
(NERINT/
UFRGS) e 
UFABC/
UNIFESP.



90  Cristina Soreanu Pecequilo

e que representa espaço de trânsito entre as massas continentais da Eu-
ropa e da Ásia1. Nos anos 1970, o país foi um dos primeiros a apoiar 
a criação do Estado Palestino e seu reconhecimento, e condenar, nas 
Nações Unidas (ONU), todas as formas de racismo. O Brasil também 
defendia o direito ao desenvolvimento pacífico das armas nucleares, po-
sição compartilhada pelas nações locais.

Política e economicamente, o país se empenhou em expandir-se no 
Oriente Médio por meio das parcerias tecnológicas para a exploração 
de petróleo (com joint ventures com a Arábia Saudita, a Líbia, o Egito e 
a Argélia por meio da BRASPETRO, uma subsidiária da Petrobrás) e 
desenvolvimento de infraestrutura. Na arena comercial, as exportações 
apresentaram uma pauta variada com bens de alto, médio e baixo va-
lor agregado: o setor automobilístico e o de defesa, com a atuação da 
ENGESA e da AVIBRAS na produção de veículos de combate e de 
armamentos, foram alguns dos mais beneficiados assim como o agro-
negócio. As relações detinham caráter estratégico. A CSS era baseada 
em uma visão de autonomia. Porém, tanto o Brasil quanto a região 
possuíam vulnerabilidades diante dos Estados Unidos e que foram res-
ponsáveis pela quebra destes processos nos anos 1980: a dependência 
econômica e a dívida externa. 

O aumento do protecionismo comercial e dos subsídios aos mer-
cados internos, a restrição ao crédito e a elevação dos juros da dívida, 
somada a ofensivas militares, fizeram parte da agenda neoliberal e ne-
oconservadora que se impôs. Mesmo potências médias, como o Brasil 
e as do Oriente Médio, viam-se em situação de fragilidade a partir da 
ofensiva comandada pelo governo norte-americano de Ronald Reagan 
(1981/1988). A introdução dos “novos temas” na agenda, meio ambien-
te, direitos humanos, governança e combate à corrupção pressionavam 
estas nações. Eventos como a Revolução Fundamentalista do Irã (1979),  
a Guerra do Afeganistão (1979/1989), a Guerra Irã-Iraque (1980/1988), 
a reafirmação da influência estadunidense nos processo de paz Israel-Egi-
to, as tensões no Líbano, Síria e a ascensão da resistência palestina (in-
tifada) colocavam em xeque a estabilidade.

1 Os laços históricos com a região e a convivência também são argumentos para defender esta aproximação.
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A diplomacia brasileira foi afetada por contradições internas, ge-
rando o recuo (1990/2000). A redemocratização em meio à profunda 
crise econômica afetava a capacidade do Estado em atuar e abria espaço 
para críticas sem embasamentos à atuação internacional. Tais críticas 
propunham o alinhamento ao Norte e a adesão ao modelo econômico 
neoliberal, ação somente reforçada pelo fim da Guerra Fria em 1989. 
A ascensão de Fernando Collor de Mello ao poder em 1990, primeiro 
presidente eleito democraticamente depois do encerramento do regime 
militar, selou este processo. A “limpeza de agenda” incluía a despoliti-
zação da agenda e a sua redução economicista. Entre 1990/1992, somen-
te a integração regional na América do Sul parecia ser uma válvula de 
escape para a autonomia com a criação do MERCOSUL (1990).

Se muitos analistas se referem aos anos 1980 como a “década per-
dida” da economia, o mesmo pode ser dito da de 1990 na política 
externa. Mesmo com o impeachment de Collor, em 1992, e o governo 
de Itamar Franco, até 1994, não houve uma recuperação total, esten-
dendo-se à gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995/2002). No 
biênio final de FHC (1999/2000) a integração sul-americana com no-
vos projetos como a IIRSA (Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana), a revitalização do MERCOSUL e a crítica à globali-
zação assimétrica sinalizavam mudanças. Porém, somente no governo 
de Luis Inácio Lula da Silva as relações internacionais retomaram seu 
adensamento estratégico.

 � A retomada (2003/2010)
Analisando a presidência Lula, a política externa validou um curso 

de autonomia, terceiro-mundismo e projeção internacional. No campo  
doméstico, a agenda foi de reforma, com foco em projetos sociais, com 
implicações para a CSS com programas como o Bolsa Família, o Fome 
Zero e o Farmácia Popular. O Brasil “exportava” a experiência inter-
na de empoderamento social e demonstrava ativismo. O momento é 
de ascensão dos emergentes, conhecidos como BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) e recuo dos Estados Unidos. O processo 
de desconcentração de poder e multipolaridade que se origina destes 
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fenômenos relaciona-se ao crescimento destas nações do Sul e ao declí-
nio da hegemonia norte-americana. Tal declínio acelera-se com o gover-
no neoconservador de George W. Bush (2001/2008), seu unilateralismo 
e militarismo, justificados pelos atentados terroristas de 11/9 e a Guerra 
Global Contra o Terror (GWOT).

Para o Oriente Médio, a GWOT gerou desestabilização a partir das 
operações militares de W. Bush no Afeganistão (2001/2014) e no Iraque 
(2003/2011). Fenômenos como a eclosão da Primavera Árabe, a ascen-
são do Estado Islâmico, as guerras civis da Líbia e da Síria e a estag-
nação do processo de paz Israel-Palestina fazem parte deste contexto.  
O fracasso das políticas norte-americanas permitiu a recriação de es-
paços positivos de projeção para os emergentes.  Enquanto a China e a 
Índia incrementaram suas ações de forma inédita, o Brasil elevou sua 
projeção local com a continuidade de políticas prévias e inovações2. 
Tanto o presidente Lula quanto o Embaixador Celso Amorim, ministro 
das Relações Exteriores, realizaram inúmeras visitas à região.

O país realizou, em 2005, a I Cúpula América do Sul-Países Ára-
bes (ASPA)3, para o estabelecimento de um diálogo birregional entre a 
América do Sul e o Oriente Médio (na África houve a Cúpula América 
do Sul-África). Tal diálogo detinha conteúdos multidimensionais eco-
nômicos, sociais e estratégicas. O ano de 2003 marca a entrada do Brasil 
como observador na Liga Árabe. Na arena geoeconômica, o fluxo de ex-
portações Brasil-Oriente Médio teve um crescimento de cerca de 300%. 
Produtos de médio e baixo valor agregado com foco no agronegócio 
sustentaram esta expansão. 

O MERCOSUL possui negociações em andamento com diversos 
países: Egito, Estados Árabes do Golfo, Paquistão, Turquia, Jordânia e 
Palestina. Desde 2010 encontra-se vigente o Acordo de Livre Comércio 
com Israel. O acordo, porém, encontra-se questionado devido ao não 
cumprimento de Israel das resoluções da ONU no que se refere à Pales-
tina. Para alguns setores internos, o Acordo deveria ser suspenso até que 

2 Para compreender a política externa brasileira para o Oriente Médio, a leitura das memórias do Em-
baixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula é essencial. (AMORIM, 
2015).
3 Ver PECEQUILO E CARMO, 2015.
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Israel cumprisse tais resoluções.  Dois setores não voltaram ao patamar 
anterior: o energético e o de defesa.

Na agenda política, o Brasil revalidou seu protagonismo, reafirman-
do o reconhecimento do Estado Palestino e a defesa de um processo de 
paz equilibrado e isento. O país participou como observador da reunião 
de Annapolis em 2007, que representava uma tentativa (sem sucesso) 
de trilhar novos caminhos para o processo de paz. Entre 2009/2010, 
recebeu os líderes palestino, israelense e iraniano. Além disso, reforçou 
sua posição contrária às intervenções militares e à ingerência externa no 
Oriente Médio. Ainda que tenha apoiado a operação no Afeganistão, 
entendida como uma “Guerra Justa” em resposta ao 11/9, o país ma-
nifestou sua oposição à guerra preventiva no Iraque, defendendo uma 
solução multilateral. Esta posição foi compartilhada por diversas na-
ções, incluindo o “Eixo da Paz” composto por França, 
Rússia e Alemanha.

O grande marco foi o papel desempenhado na nego-
ciação do Acordo Nuclear Tripartite Brasil-Irã-Turquia 
de 20104. A aceleração do programa nuclear iraniano, 
depois da GWOT e da inclusão do Irã no “Eixo do 
Mal” do governo W. Bush, se configurou num dos grandes desafios da are-
na internacional. Tal aceleração não foi exclusiva do Irã, e incluiu também 
a Coreia do Norte. A luz do militarismo intervencionista dos Estados 
Unidos, Irã e Coreia do Norte incrementaram seus mecanismos dissuasó-
rios como forma de barganha e proteção de sua soberania. O Irã, presidi-
do por Ahmadinejad (2005/2013), elegeu o setor nuclear como prioritário.

Em 2009, a posse de Barack Obama nos Estados Unidos trouxe uma 
inflexão a este unilateralismo devido à recessão econômica (2007/2008). 
O presidente Obama contatou tanto o Brasil quanto a Turquia, trazendo 
estas duas potências regionais à mesa de negociação (as cartas de Obama 
à Lula foram divulgadas) para gerir o problema nuclear iraniano. Oba-
ma possuía dois objetivos: ampliar a margem de manobra do governo 
sem chamar a atenção dos conservadores internos e destravar as nego-
ciações conduzidas por Irã, Agência Internacional de Energia Atômica e 

4 Em PECEQUILO, 2015, é feita uma análise deste processo e da parceria trilateral.
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o P5+1 (Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França e Alema-
nha). A credibilidade e a legitimidade do processo foram recuperadas por 
Brasil e Turquia, e resultaram, em 2010, no Acordo Tripartite (Declaração 
Conjunta de Irã, Turquia e Brasil ou Declaração de Teerã).

O Irã se comprometia a interromper o enriquecimento de urânio e 
enviar o urânio enriquecido em 20% a outros países (troca de combustí-
vel), preservado seu direito de desenvolver a tecnologia nuclear por fins 
pacíficos. O anúncio do Acordo foi cercado de muito otimismo, que 
foi substituído pelo seu esvaziamento. Tal esvaziamento ocorre porque 
os Estados Unidos, que haviam patrocinado o processo trilateral de 
negociações, mudam de posição e condenam o mesmo, retomando, com 
a União Europeia e a ONU, as sanções unilaterais ao Irã. O Acordo é 
invalidado antes mesmo de ser colocado em vigor.

Vários fatores explicam esta quebra: a oposição interna dos conser-
vadores, tanto democratas quanto republicanos ao Acordo, derivada do 
lobby israelense; a dificuldade em reconhecer a ascensão das potências 
regionais como atores de projeção global em temas tradicionalmente 
dominados pelo Ocidente ao “Norte”; e, por fim, a perda de controle 
do processo de negociação.

Para o Brasil, esta ação representou um desafio adicional, inflando as 
críticas já existentes à política externa globalista de Lula realizadas pela 
oposição. Os argumentos abrangiam, no caso do Irã, não só o Acordo, 
mas o apoio do Brasil ao desrespeito aos direitos humanos por regimes 
autoritários. O símbolo desta questão foi o caso Sakineh Ashtiani, ci-
dadã iraniana que havia sido condenada à morte por apedrejamento. 
Apesar de o governo brasileiro estar negociando o perdão a Sakineh, o 
tema foi explorado exaustivamente em ano eleitoral (para ser esquecido 
com a mesma intensidade desde 2011). 

Como lembra o embaixador Amorim (2015), as críticas de parte da 
mídia às iniciativas no Irã eram parciais e seletivas, ignorando-se as ações 
dos Estados Unidos no tema. A posição brasileira em nenhum momen-
to defendia este desrespeito. Tais críticas não foram suficientes para a 
quebra da política interna e externa. Em 2010, amparada pelo projeto de 
Lula, a presidente Dilma Rousseff  foi eleita para seu primeiro mandato 
(2011/2014) e reeleita em 2014. Entretanto, a continuidade das relações 
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internacionais acabou se tornando muito mais retórica do que concreta, 
processo que se estendeu à política doméstica.

 � O novo recuo (2011/2016)
O governo Rousseff  representa, desde 2011, uma inflexão na políti-

ca externa, adotando uma ação de baixo perfil. Foram observadas três 
trocas no Ministério das Relações Exteriores, chefiado pelos embaixa-
dores Antonio Patriota (2011/2013), Luiz Alberto Figueiredo Machado 
(2013/2014) e Mauro Vieira (2015 em diante). Os primeiros sinais de que 
haveria ajustes na CSS já foram dados mesmo antes da posse, com uma 
preocupação em reduzir os ruídos das críticas. Como visto no item ante-
rior, as questões nuclear e dos direitos humanos relacionadas ao Irã foram 
as que sofreram os ataques mais veementes. Entretanto, o problema cen-
tral não eram estes temas específicos, mas sim a visão estratégica geral da 
presidência Lula, sustentada nas alianças Sul-Sul. 

Mais sensível a estas pressões, e com maior distanciamento dos tó-
picos internacionais, a presidente optou por esvaziar estas agendas e 
promover uma reaproximação com os Estados Unidos, cujo marco foi 
a visita de Barack Obama ao país em março de 2011. O objetivo era 
“despolitizar” a política externa para evitar confrontos internos que 
dificultavam a gestão. O recuo era generalizado e não se restringe ao 
Oriente Médio, mas à América do Sul, nos BRICS, no IBAS e vários 
outros setores. 

Ainda que o país tenha participado da criação do Novo Banco de 
Desenvolvimento dos BRICS (NBD) e liderado em 2012/2013 a defesa 
da “Privacidade Digital”, tema levantado devido ao escândalo de es-
pionagem da National Security Agency (NSA) dos Estados Unidos, 
as iniciativas eram esporádicas. O problema da espionagem levou ao 
cancelamento da visita de Estado da presidente aos Estados Unidos 
(em 2015, foi realizada uma visita de trabalho). O recuo se acentuou no 
pós-2014 com o aprofundamento da crise política e econômica.

Com relação ao Oriente Médio, a agenda caminha de forma iner-
cial desde 2011, mantendo iniciativas como a ASPA, mas sem intensi-
dade ou visibilidade, reduzindo-a a um fórum comercial. Na transição 
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2010/2011 chamou a atenção o silêncio sobre a Primavera Árabe, con-
trastando com o ativismo anterior. Em 2011, uma das poucas iniciativas 
foi a condenação da intervenção na Líbia autorizada pela ONU e con-
duzida pelos Estados Unidos e os aliados da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN). 

Ao conceito de “responsabilidade de proteger” (R2P) da ONU que 
defendia a necessidade de intervenções humanitárias em situações de 
crises, o Brasil opunha o conceito de “responsabilidade ao proteger” 
(RWP). O RWP alertava para as consequências destas intervenções e 
o seu caráter assimétrico, assim como falta de critérios. Enquanto se 
intervinha na Líbia, situações similares desenvolviam-se na Síria e no 
Iraque, associadas à expansão do Estado Islâmico. Contudo, a defesa do 
RWP esvaziou-se.

De 2013 a 2015, as negociações nucleares com o Irã voltaram à cena de-
vido à ascensão do moderado Hassan Rouhani ao poder. Confrontado 
pela crise econômica e o isolamento agravado pelas sanções da ONU e 
unilaterais dos Estados Unidos e União Europeia, o presidente iraniano 
sinaliza sua disposição em voltar a negociar. Porém, neste processo, o 
comando seria mais uma vez da AEIA e do P5+1. As negociações foram 
bem-sucedidas e, em 2015, iniciou-se o processo de implementação do 
novo acordo, culminando em 2016 com o fim das sanções. Em busca 
de oportunidades econômicas, o Brasil anunciou uma visita da presi-
dente Dilma ao Irã, sem data definida. Paradoxalmente, os mesmos que 
criticavam o Acordo de 2010 agora valorizam o de 2015, apontando-o 
como um sucesso. Independentemente de sua relevância, o Acordo de 
2015 é muito menos restritivo que o de 2010 para o Irã. Entretanto, sua 
validação demonstra o caráter geopolítico destas negociações e a conti-
nuidade do poder norte-americano.

À sombra desta hegemonia e imerso em sua crise, o Brasil mantém 
seu recuo no Oriente Médio e esta visão economicista e minimalista de 
sua projeção internacional, seja em nível Sul-Sul como no Norte-Sul. 
Com isso, não somente podem ser listadas oportunidades perdidas, mas 
igualmente a dilapidação do patrimônio diplomático. 
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O novo Presidencialismo: 
uma proposta para o Brasil1

Marcus  Vinic ius  Furtado Coêlho

Os custos da governabilidade e o controle do poder 
são temas cuja atualidade apenas é equiparável à sua 
importância. A profunda crise política, imbricada 

com a crise econômica e ética em nosso país, reclama um es-
forço concentrado no sentido de detectar suas causas para che-
gar a soluções que ultrapassem as medidas urgentes e realizem 
alterações estruturais.

O controle do poder é peça fundamental para promover 
credibilidade governamental, confiança social e segurança jurí-
dica – as bases para a governabilidade. O modo de articulação 
entre os poderes, especialmente quanto à distribuição horizon-
tal de poder político entre os Poderes Executivo e Legislativo, 
define o sistema de governo, devendo ser objeto de profunda 
avaliação quanto ao modelo mais indicado em cada momen-
to histórico.

Como de todo sabido, presidencialismo e parlamentarismo 
são os sistemas de governo preponderantes no mundo. Para 
apresentar suas respectivas características, é imprescindível a 
análise de suas origens e a investigação de suas finalidades.

1 Artigo elaborado quando da palestra proferida em 13 de maio de 2015 na Academia 
Brasileira de Letras por ocasião do Ciclo de Conferências “Os papéis dos poderes”, sob a 
coordenação do Acadêmico e Jornalista Merval Pereira. 
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O parlamentarismo é resultado do longo processo político e histó-
rico de consolidação do Estado Democrático de Direito na Inglaterra, 
cuja monarquia desfrutava de amplos poderes que não raramente eram 
praticados arbitrariamente. Sua raiz remete à mitigação dos poderes e 
prerrogativas monárquicos com a deflagração da Revolução Gloriosa 
em 1688 e a assinatura da Bill of Rights em 1689, pondo fim ao absolutis-
mo da monarquia, deslocando o poder de vez ao Parlamento e assegu-
rando a estabilidade necessária ao desenvolvimento industrial.

No desenho institucional consagrado com a queda dos Stuart e a 
ascensão dos Orange, o rei permanece na condição de chefe de Estado, 
consistindo na representação máxima do Estado-Nação. No caso in-
glês, o monarca tem prerrogativas como nomear o primeiro-ministro, 
podendo ou não seguir a indicação do Parlamento, sancionar leis e, caso 
necessário, declarar guerra. Já o Governo é conduzido pelo primeiro-
-ministro nomeado pelo rei, sendo geralmente o líder do partido ou 
coalizão majoritária parlamentar. Entre suas responsabilidades, a toma-
da de decisões próprias da Administração Pública, como economia e 
saúde. Por estar diretamente implicado na atividade política rotineira, o 
cargo de primeiro-ministro requer grande harmonia com o parlamento, 
tendo em vista que, em caso de insatisfação, poderá ser destituído. Nes-
se sentido, observa-se importante mecanismo de accountability horizontal 
e prestação de contas que confere estabilidade ao sistema político como 
um todo e confere agilidade em cenários de eventuais crises políticas 
ou econômicas.

Por sua vez, o modelo presidencialista foi criado no contexto da 
Revolução Americana, cujos protagonistas posteriormente deitaram as 
diretrizes do constitucionalismo moderno ao na redação da Constitui-
ção de 17872. Em contraste com a concepção do parlamentarismo, que 
foi estruturado a partir da evolução política e social da Inglaterra, o pre-
sidencialismo surgiu a partir de um movimento consciente e racional, 
não por meio de um longo processo evolutivo3, voltado à centralização 
do poder político decisório através da reunião de parte substantiva da 

2 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 4.a ed. São Paulo: Malheiros, 1978, p. 359.
3 RUSSOMANO, Rosah. Curso de Direito Constitucional. 3 .a ed. rev. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1978, p. 103.
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autoridade governamental em torno da figura do presidente da Repú-
blica, que passa a exercer grande número de atribuições e prerrogativas.

Característica importante do sistema presidencialista de governo é a 
fusão das funções de Chefia de Estado e Chefia de Governo na figura 
do líder eleito por voto direto majoritário, característica principal do 
Executivo Monocrático. A chefia do Estado-Nação e o encargo de ser 
sua mais alta representação, assim como função de chefiar o Governo 
e todas as suas decisões, traz como consequência uma grande concen-
tração de poder que não possui a contrapartida da prestação de contas 
em face dos demais poderes, considerada a ausência de mecanismos de 
sanções políticas e de alinhamento de expectativas. Em outros termos, o 
Poder Executivo é politicamente irresponsável perante o Poder Legisla-
tivo, prestando contas somente ao eleitor quando da disputa de eleição. 
Caso o presidente da República desvie-se do programa para que foi 
eleito a realizar, não há mecanismos para corrigir sua linha de atuação.

Na falta de tais mecanismos de resposta e sanção política, a constitui-
ção dos sistemas presidencialistas importaram do sistema parlamenta-
rista o instrumento do impeachment, que neste sistema foi posteriormente 
substituído pelo “voto de confiança”, que proporciona maior flexibi-
lidade ao legislador na responsabilização política dos governantes. De 
natureza jurídica e política, o que impõe à sua utilização maior rigidez, 
o impeachment foi disciplinado pela Carta de 1988 em seu artigo 85, que 
define serem crimes de responsabilidade as ações que atentem contra 
a existência da União, o livre funcionamento do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais 
das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, indivi-
duais e sociais, a segurança interna, a probidade na administração, a lei 
orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

No Brasil, o presidencialismo vige praticamente ininterrupto des-
de a Proclamação da República, quando implementado pela Consti-
tuição Federal de 1891 na esteira da deposição da monarquia e flores-
cimento dos ideais republicanos. Sob forte influência da Constituição 
dos Estados Unidos, como o nome deixa transparecer, a Constituição 
dos Estados Unidos do Brasil prescrevia: “Exerce o Poder Executivo o 
Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, como chefe eletivo da nação”. 
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Contudo, em solo brasileiro, tal sistema de governo nasceu sob signo 
da crise com a decretação de estado de sítio, primeiro por Deodoro da 
Fonseca e depois por Floriano Peixoto, ambos marechais do Exército, 
em virtude da oposição sofrida por parte do Congresso Nacional e 
da imprensa.

Acomodados nacionalmente os interesses regionais com a “política 
dos governadores” a partir da presidência de Campos Sales, mediante 
o acerto entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais na seleção 
do Chefe do Poder Executivo e dos integrantes do Poder Legislativo, o 
sistema presidencialista desfrutou de relativa estabilidade até a deflagra-
ção da Revolução de 1930, que levou à ascensão Getúlio Vargas. Após a 
contestação armada sofrida pela Revolução Constitucionalista de 1932, 
o Governo Provisório apressou-se em publicar uma Constituição a fim 
de acalmar os ânimos e adequar o Estado às novas necessidades. A Carta 
de 1934 prezava pela separação e independência dos poderes a partir da 
eleição direta dos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo. 
Porém, logo seria revogada pela Constituição de 1937, a quem logo seria 
atribuído o nome “Polaca” por ter encontrado inspiração na Constitui-
ção da Polônia para instituir no Brasil um governo autoritário. Para tan-
to, foram conferidos amplos poderes e atribuições ao Poder Executivo, 
liderado por Getúlio Vargas.

Com a queda da ditadura Vargas e a redemocratização do Brasil, foi 
promulgada uma nova Carta. Contudo, a vigência da Constituição de 
1946 também não foi extensa, uma vez que seria igualmente interrom-
pida com o advento do regime militar. Antes disso, no ano de 1961, 
tentou-se resolver o impasse criado entre os Poderes em virtude da re-
núncia de Jânio Quadros e da assunção de João Goulart à presidência da 
República por meio da transferência de parcela significativa das prerro-
gativas presidenciais à figura do primeiro-ministro. Mediante emenda à 
Constituição, instituiu-se no Brasil pela primeira vez o parlamentarismo 
no ano de 1961, com a previsão de submeter em 1965 o novo regime à 
aprovação popular por plebiscito. Entretanto, logrou João Goulart em 
antecipar a realização do plebiscito de 1965 para 1963, quando 80% do 
eleitorado optou pelo presidencialismo. Um ano depois, a escalada da 
tensão política levou à deflagração do golpe militar de 1964.
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Como é esperado de governos autoritários, a Cons-
tituição de 1967 – depois reescrita em 1969 pela Emen-
da n.o 1 – e os 17 atos institucionais promoveram a 
concentração de poderes em torno do Poder Executivo, 
aliados à submissão do Poder Legislativo, fechado por 
dez meses quando baixado o AI5, e do Poder Judiciário, 
cujo órgão de cúpula teve três de seus 11 integrantes 
compulsoriamente aposentados pelo mesmo ato insti-
tucional. Apenas com a Constituição Federal de 1988, 
marco histórico da redemocratização do País, o equi-
líbrio entre os poderes tornou-se possível. Contudo, 
para evitar a traumática paralisia decisória que levou 
ao golpe militar, a nova Carta trouxe um sistema presidencialista forte, 
prevendo um Executivo com vários recursos de poder, tal quais o con-
trole do orçamento e o comando da burocracia, combinado com maior 
capacidade de veto, investigação e influência no processo legislativo4.

Inobstante a toada presidencialista, o Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias previu a realização de plebiscito popular para 
que a sociedade decidisse sobre a manutenção do regime republicano 
ou a adoção do regime monarquista, bem como sobre a preservação do 
modelo presidencialista, que poderia ser substituído pelo parlamenta-
rista. Mesmo com todas as graves crises políticas brasileiras remetendo 
à figura do presidente da República, como visto acima, o eleitor foi 
coerente com a história constitucional brasileira e optou pela manuten-
ção do presidencialismo da Constituição Federal de 1988, reafirmando 
um desenho constitucional que possui os seguintes traços: i) o Poder 
Executivo é unipessoal; ii) o mandato é fixo e eletivo; iii) o presidente 
da República é chefe da Administração Pública; iv) o Poder Executivo 
dispõe de poder de veto; v) o Poder Executivo dispõe de prerrogati-
vas legislativas.

O poder unipessoal consiste no acúmulo em torno de uma só per-
sonagem de inúmeras funções e prerrogativas, como chefia de Estado 

4 RENNÓ, Lucio R. Críticas ao Presidencialismo de Coalizão no Brasil. In: AVRITZER, Leonardo; ANAS TASIA, 
Fátima (org.). Reforma Política no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. p. 259.
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e de Governo. Esse arranjo institucional advém da forte influência da 
Monarquia, seja por meio da metrópole ou do próprio monarca, sobre 
o processo de feitura das instituições da República. Assim foi primei-
ro nos Estados Unidos, onde o povo substituiu a Coroa como lugar 
da soberania e o presidente substituiu o rei no exercício do Executivo. 
Trata-se de remodelação da forma monárquica à republicana, com as 
mudanças exigidas pela consagração da soberania popular, tal como o 
mandato eletivo. O presidente, ao contrário do rei, é eleito pelo voto 
popular para exercer um mandato por tempo fixo. No caso da Consti-
tuição Federal de 1988, a eleição dá-se de forma majoritária e o mandato 
dura quatro anos, consoante seu artigo 82.

Além de chefe da nação, o presidente é o chefe de Estado. Assim, 
ao lado das funções tipicamente ligadas ao exercício da chefia nacio-
nal, como defesa e relações internacionais, são prerrogativas suas: a 
nomeação e exoneração dos ministros de Estado e do advogado-geral 
da União; o exercício da direção superior da Administração Federal; o 
provimento e a extinção de cargos públicos federais, na forma da lei; a 
nomeação do presidente do Banco Central, depois da aprovação pelo 
Senado Federal; a nomeação dos integrantes do Conselho da República; 
a expedição de regulamentos e decretos sobre o organização e funcio-
namento da Administração Federal, quando não implicar aumento de 
despesa, criação ou extinção de órgãos públicos, e a extinção de funções 
ou cargos públicos, quando vagos5. 

No que diz respeito à sua interação com o Poder Legislativo, o Po-
der Executivo dispõe de dois importantes instrumentos: poder de veto 
e medida provisória. O presidente da República possui poder de veto, 
ou seja, os projetos de leis aprovados pelo Poder Legislativo deverão ser 
submetidos à sua análise para que sejam sancionados ou vetados em um 
período de tempo de 15 dias úteis. Ocorrerá sanção tácita na ausência 
de manifestação após esse prazo. Caso o projeto seja vetado, tal deci-
são pode ser fundamentada em termos de inconstitucionalidade – uma 
espécie de controle preventivo de constitucionalidade – ou em termos 
de contrariedade a interesse público. O veto parcial é permitido, mas a 

5 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9.a ed. rev. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 929.



O novo Presidencialismo: uma proposta para o Brasil  105

supressão isolada de vocábulos é proibida: deve ocorrer sobre artigos, 
parágrafos, incisos ou alíneas. No exercício de tal prerrogativa, não são 
raros os atritos entre os Poderes, podendo o veto inclusive se transfor-
mar em mecanismo de barganha política, interferindo diretamente no 
processo legislativo. 

Também o faz ao editar medida provisória, na forma do artigo 62 
da Carta. Trata-se de instrumento com força legal de iniciativa exclusiva 
da presidência da República a autorizar que sejam adotadas imediata, 
mas provisoriamente, as medidas legislativas necessárias a situações cuja 
urgência seja incompatível com o ritmo ordinário das atividades legisla-
tivas. Entretanto, a prática revela que as medidas são instrumentalizadas 
de forma abusiva, muitas vezes como um subterfúgio para não sub-
meter determinados temas importantes à apreciação pelo Legislativo, 
ensejando reações do Congresso Nacional, que conferiu maior rigidez à 
disciplina da medida a fim de limitar seu emprego por meio da Emenda 
Constitucional n.o 32, e do Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudên-
cia atualmente admite o controle sobre os critérios de “urgência” e de 
“relevância” quando evidente o excesso do poder de legislar.

Mas não é apenas o Poder Executivo que intervém sobre o Poder 
Legislativo. No Brasil, caso pretenda governar, o presidente da Repú-
blica deve negociar maiorias parlamentares para viabilizar a execução de 
suas políticas públicas, o que tem sido complexo e oneroso – para ficar 
em eufemismos. É de conhecimento público e notório que as condições 
de governabilidade no Brasil são precárias, exigindo grande habilidade 
política por parte do Poder Executivo para ser alcançada, uma vez que 
é necessária uma sólida base de apoio parlamentar que, por sua vez, é 
composta por partidos que são extremamente instáveis. Consistindo 
em efetivo desvio da doutrina da separação dos poderes, o fenômeno 
do presidencialismo de coalizão é responsável em boa parte pelas graves 
crises institucionais vividas na Nova República, possuindo como ele-
mentos o pluripartidarismo e a infidelidade partidária. 

O presidencialismo de coalizão interfere diretamente sobre a sepa-
ração dos poderes ao deturpar a relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo para uma simples negociação de cargo e redistribuição de 
poder para manter o mínimo de coesão suficiente à governabilidade. 
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Por um lado, o Poder Executivo despende grande quantidade de tem-
po buscando o apoio do Poder Legislativo, o que deveria ser natural e 
inerente ao contexto político. Contudo, na busca desenfreada pela go-
vernabilidade, muitas vezes sacrificam-se a própria ideologia do partido 
e o próprio programa de governo por conveniência política. Com o pre-
sidencialismo de coalizão tem lugar a parlamentarização do Poder Exe-
cutivo em razão da influência do Poder Legislativo sobre a governança. 
Mas o que é característico de sistemas parlamentares assume contornos 
negativos nos sistemas presidencialistas, já que a instabilidade própria 
da formação parlamentar é incorporada pelo Poder Executivo, ficando 
à mercê de crises – cada vez mais recorrentes em razão da fragmentação 
partidária do cenário eleitoral brasileiro.

Por detrás da fragmentação estão as “legendas de aluguel”, responsá-
veis diretas pelas frequentes trocas entre legendas e a consequente des-
consideração das ideologias partidárias sufragadas pelo voto popular. 
Embora a intenção fosse impedir a progressiva concentração da disputa 
eleitoral em torno de poucas legendas, como no período militar, quando 
os candidatos eram ou da ARENA ou do MDB, o legislador constituin-
te, ao eleger o pluralismo político como um dos objetivos fundamentais e 
ao consagrar a livre criação de partidos e o pluripartidarismo, criou con-
dições favoráveis à criação das “legendas de aluguel”, cuja participação 
nas eleições resume-se a barganhar entre as coligações adversárias minutos 
de participação na propaganda eleitoral e recurso do fundo partidário. 
Ao garantir em tese a pluralidade necessária ao Estado Democrático de 
Direito, criou-se na prática grande instabilidade no cenário político. 

A concentração de prerrogativas na figura do presidente da Repúbli-
ca, aumentando as funções de Chefe de Estado e de Governo, levou à 
instituição de um presidencialismo imperial, submetendo o destino de 
toda a nação às habilidades múltiplas que deveria possuir o estadista 
conduzido à função pelo voto popular. O parlamento, a par das suas 
múltiplas competências constitucionais, também não possui responsa-
bilidade política com a governabilidade dentro do modelo presidencia-
lista. Enquanto o presidencialismo permite a continuidade do governo 
sem sustentação congressual e condição de implementar seu programa 
político, sujeitando o país à paralisia decisória e à indefinição política, 



O novo Presidencialismo: uma proposta para o Brasil  107

o parlamentarismo clássico convive com a intrínseca instabilidade das 
sucessivas e repentinas trocas de gabinete.

Com as novas conjunturas políticas do século XX, alguns países, a 
exemplo de Portugal, França e Áustria, inovaram ao instituir um sistema 
que concilia elementos de ambos os sistemas clássicos: o semipresiden-
cialismo.

Seria este arranjo institucional adequado à situação brasileira? Não 
se cuida de uma resposta fácil, menos ainda inequívoca. Não existe sis-
tema perfeito, até porque a junção das virtudes do presidencialismo e 
do parlamentarismo pode muito bem vir acompanhada de seus vícios. 
Certo é que a ausência de responsabilidade política do presidente e do 
seu governo no sistema presidencialista gera uma impossibilidade de 
superação de crises de governabilidade, na medida em que tão somente 
poderá ser destituído o Chefe do Executivo por impeachment, quando 
presente crime de responsabilidade, ou por recall, revogação popular 
do mandato.

O Semipresidencialismo, na acepção criada por Maurício De Verger, 
surge como uma promessa de instaurar um sistema que mais colabore 
com a governabilidade, a eficiência e a capacidade de superar crises de 
modo menos traumático6. Em seu bojo, traz particularidades tanto do 
regime presidencial quanto do parlamentar, ou seja, consagra o arquéti-
po de Poder Executivo dualista, com a divisão entre Chefe de Governo 
e de Estado. Nesse sentido, seria um meio termo viável na busca por 
mudança no sistema, de forma não radical e gradual, para que as crises 
recorrentes que o atual sistema proporciona sejam evitadas.

O sistema semipresidencialista estabelece como inovação a autono-
mia do governo e a responsabilidade ministerial sem onerar o Poder 
Executivo como um todo com as crises e as instabilidades, fazendo 
com que este seja independente para tomar as decisões e arcar com as 
consequências, que não serão tão intensas por ser possível a destituição 
do primeiro-ministro, eleito indiretamente e por meio de indicação, sem 
a instabilidade causada pela destituição de um presidente eleito por 
voto majoritário e responsável por todo o Poder Executivo. Ademais, 

6 Cf. DUVERGER, Maurice. Le système politique français. Paris: PUF, 1970.
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é necessário considerar as características intrínsecas ao presidencialis-
mo, como a eleição por sufrágio direto e universal, o poder de veto e 
a representação do Estado-Nação em contextos de guerra e crises di-
plomáticas. Nesse sentido, o presidente de República seria detentor de 
importantes prerrogativas, embora seu poder de decisão seja mitigado, 
como também o será a independência do Poder Legislativo, acarretando 
maior liberdade de atuação para o Chefe do Executivo e maior estabili-
dade para o sistema político.

O professor e presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, 
em artigo escrito a propósito do primeiro aniversário da Constituição 
de 1976, define o semipresidencialismo como “um sistema de governo 
democrático representativo de separação de poderes em que se pro-
cura equilibrar a componente presidencial e parlamentar”7. Advindos 
do parlamentarismo ressalta dois traços essenciais: i) a formação do 
governo em função dos resultados das eleições parlamentares; e ii) a 
Constituição, existência e cessação do Governo depender da confiança 
parlamentar, traduzida na aprovação ou não do programa de governo e 
na aprovação ou rejeição de votos de confiança e de moções de censura. 
Provenientes do Presidencialismo, três são as características destacadas: 
i) o presidente da República é eleito por sufrágio direto e universal, o 
que legitima a amplitude de seus poderes constitucionais; ii) o governo, 
além de responder politicamente perante o Parlamento, também res-
ponde perante o Chefe de Estado; iii) entre os poderes constitucionais 
de chefe de Estado avultam o direito de veto legislativo.

Consoante Marcelo Rebelo de Sousa, “a natureza específica do sis-
tema de governo semipresidencial reside na procura de uma solução 
eclética entre as fórmulas extremas do presidencialismo à norte-ameri-
cana e do clássico parlamentarismo europeu, na tentativa de conciliação 
da autoridade do Executivo assente na confiança do Chefe do Estado 
com a expressão do Pluralismo político-partidário através do controle 
parlamentar”8.

7 SOUSA, Marcelo Rebelo. Sistema semipresidencial: definição e perspectivas. Nação e Defesa, ano II, n.o 3, 
Lisboa, maio 1977. p. 9.
8 Idem, p. 10.
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A execução do orçamento e o exercício da política ordinária são tare-
fas do Governo e de seu primeiro-ministro, situando-se o presidente da 
República em uma posição de superioridade institucional, semelhante 
ao poder moderador idealizado por Benjamin Constant, a ser legitima-
do na atuação equilibrada na superação de crises políticas e na recom-
posição dos órgãos de Estado.

Em relação ao semipresidencialismo, como ocorre em temas de natu-
reza política, dois extremos devem ser evitados: as críticas apressadas e o 
entusiasmo fácil. Uma profunda e consistente crítica ao novel sistema é 
feita pelo professor Manuel de Lucena, do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa9. Aduz que a diarquia entre o Chefe de Es-
tado e Chefe de Governo, ou o bicefalismo, não é condição necessária 
do semipresidencialismo, mas seria uma variante ou espécie daquele.  
O aludido professor reconhece que as Constituições semipresidencialis-
tas são mistas, por combinarem elementos fundamentais do parlamen-
tarismo e do presidencialismo, mas discorda que haja uma equidistância 
ideal ou o mais equilibrado enlace possível. Essas e outras críticas, como 
as formuladas por Giovanni Sartori, devem ser levadas em consideração 
ao constante aperfeiçoamento do Sistema. Tal não impede que Gio-
vanni Sartori aconselhe a superação do presidencialismo clássico pela 
implementação do semipresidencialismo, permanecendo “num mundo 
conhecido, prático de sua própria experiência e expertise”10.

A história constitucional brasileira confirma que o nosso povo não 
pretende abrir mão de eleger diretamente um presidente com poderes 
relevantes. As duas derrotas do sistema parlamentarista nos plebiscitos 
já realizados e a mobilização da sociedade no movimento pelas “Di-
retas Já” estão a demonstrar tal assertiva. Contudo, as sucessivas crises 
do presidencialismo de coalizão, culminando em relações políticas ina-
dequadas e em condutas governamentais não republicanas, sugerem a 
superação do atual modelo de cooptação.

Um importante obstáculo para a implementação do semipresiden-
cialismo no Brasil é o presente cenário de fragmentação partidária, 

9 Cf. LUCENA, Manuel de. Semipresidencialismo: teoria geral e práticas portuguesas. Análise Social, v. XXXI, 
n.o 138, 1996.
10 SARTORI, Giovanni. Comparative Constitutional Engineering. Londres: Macmillan, 1994. p. 145.
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estimulado pela facilidade de criação de partidos políticos, pela inexis-
tência de cláusula de barreira, pela possibilidade de coligações em elei-
ções parlamentares e pelo sistema eleitoral proporcional de lista aberta.  
É urgente o estímulo a um profundo debate visando implantar o voto 
distrital misto e instituir barreiras que dificultem a criação de partidos 
políticos, extirpando a perversa figura das legendas de aluguel.

O semipresidencialismo representa uma possibilidade de induzir na 
sociedade a maior preocupação na escolha dos representantes políti-
cos, sob a constatação de que o governo será composto a partir dos 
resultados eleitorais, levando à formação de sistema partidário a um só 
tempo autêntico e forte. Atraindo as qualidades do parlamentarismo e 
do presidencialismo, o semipresidencialismo possui as condições para a 
superação de crises de governo sem provocar fortes instabilidades polí-
ticas. Pode ser uma alternativa que assegure o futuro do Brasil.



Pluralismo moral e 
tolerância religiosa

Leonardo Bar ros  da S ilva Menezes

Uma vez que instituições básicas da sociedade devem 
ser justificadas a cada cidadão, essa justificação não 
pode ser fundamentada em valores morais de pri-

meira ordem, isto é, em convicções aceitas somente por uma 
parte da comunidade de cidadãos. Agir desta maneira implica 
uma parcialidade que deslegitima o caráter coercitivo de uma 
estrutura legal, da ótica de cidadãos privados da razão de tal 
justificação. Em vista da impossibilidade de haver uma única 
doutrina da verdade religiosa, ou não-religiosa, que seja con-
sensualmente considerada correta, a aceitação de um princípio 
de tolerância religiosa acessível a todos, inclusive de sua tra-
dução em normas e instituições, resulta na melhor forma de 
assegurar que a estrutura básica1 da sociedade seja capaz de 
dispor de um igual tratamento a quem professa visões religio-
sas e a agnósticos.

Por extensão, qualquer tipo de decisão coletiva restringe legi-
timamente a autonomia individual, desde que opere mediante pro-
cedimentos decisórios que todos possam aceitar, independen-
temente dos resultados políticos obtidos, e desde que não apele a 

1 Estrutura básica da sociedade é “(...) o modo como as principais instituições sociais 
distribuem os direitos e os deveres fundamentais e determinam a divisão das vantagens 
decorrentes da cooperação social. Por instituições mais importantes entendo a constitui-
ção política e os arranjos econômicos e socais mais importantes.” (RAWLS, 2008; p. 8).
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âmbitos que atinjam diretamente as garantias de liberdades individuais 
básicas. O fato de questões pertinentes à estrutura básica da sociedade 
exigirem padrões restritos de razões que todos possam compartilhar 
não exclui as demais questões da discussão pública. Importante, porém, 
ao nosso propósito não é oferecermos razões para um princípio de to-
lerância tais que sejam passíveis de aceitação inclusive a quem professa 
doutrinas fundamentalmente intolerantes, religiosas ou não. Parece-me 
implausível ter de elevar necessariamente a exigência de justificação a este 
nível de aceitabilidade. Importante, sim, ao nosso propósito, como bem 
ressalta Brian Barry, é que “concepções do bem inerentemente injustas 
são importantes, porém bem menos comuns do que concepções do bem 
cuja busca, além de um certo ponto, é eventualmente injusta.” (BARRY, 
1995; p. 889 – tradução minha.)

Visto isso, uma objeção clássica ao liberalismo político refere-se à 
sua dificuldade em solucionar conflitos entre razões públicas e não-
-públicas: o liberalismo político não poderia explicar por que cida-
dãos devem aderir às restrições da razão pública quando em conflito 
com seus valores éticos, seculares ou religiosos. No Liberalismo Político 
de John Rawls (2005), a justificação pro tanto de uma concepção po-
lítica, na razão pública, leva em conta apenas valores políticos ao ser 
elaborada como uma visão autossustentada (freestanding), sem consi-
derar, ou tentar ajustar-se a, doutrinas abrangentes existentes. Em se-
guida, a justificação plena é promovida por cidadãos como membros 
da sociedade civil, assumindo-se que cada cidadão afirma tanto uma 
concepção política quanto uma doutrina abrangente. Deste modo, um 
cidadão (i) aceita uma concepção política e (ii) completa a justifica-
ção de tal concepção política ao compatibilizá-la, de algum modo, 
com sua doutrina abrangente.

Contudo, consideremos o seguinte: suponhamos que um cidadão 
C concorde com as linhas gerais do ideal de razão pública. Ele atri-
bui um valor significativo a um sistema político no qual os cidadãos 
justificam o exercício de seu poder coletivo em termos que todos pos-
sam razoavelmente aceitar. Suponhamos, além disso, que C se depara 
com a necessidade de escolha entre matérias legislativas mutuamente 
exclusivas, M1 e M2. Após ponderar cuidadosamente sobre as questões,  
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C conclui que apenas M1 pode ser apoiada por uma ordenação razoável 
de valores políticos. Então, C possui uma justificação pro tanto para M1. 
Por isso, C poderia estar satisfeito com os resultados advindos do peso 
que atribuíra ao valor de fornecer razões públicas aos demais cidadãos, 
optando por M1. O fato de a razão pública alcançar uma determinação 
conclusiva é normalmente suficiente para a decisão sobre uma matéria. 
No entanto, C se preocupa ao constatar que sua visão abrangente se 
encontra em conflito com sua justificação pro tanto para M1. Ele (C) 
acredita possuir razões não-públicas igualmente imprescindíveis a favor 
de M2. Para chegar a uma justificação plena de M1 ou M2, C deve pon-
derar sobre dois padrões de valor conflitivos. De um lado, C depara-se 
com o padrão de valores políticos que justificam M1, assim como va-
lores políticos que dão suporte à prática geral de oferecer razões públi-
cas aos demais. De outro, vê-se ante o padrão de valores não-públicos 
decorrentes de sua visão abrangente. A questão pode ser formulada da 
seguinte forma: por que deve C dar prioridade aos valores da razão pú-
blica de modo a apoiar M1?

Críticos (SANDEL, 1998; EBERLE, 2009) argumentam que mesmo se 
o ideal de razão pública é apoiado por valores tais como a cooperação 
social justa, o respeito mútuo e a autonomia política, haveria custos sig-
nificativos relativos à necessidade de pôr de lado os valores da doutrina 
abrangente de alguém. Ainda segundo essa linha crítica, uma defesa ade-
quada da razão pública teria de avaliar tais custos e demonstrar que são 
de algum modo insuficientes para enfraquecer o dever de civilidade, que 
requer que cidadãos ofereçam razões públicas para suas decisões políticas. 
A única forma de estabelecer a prioridade da razão pública seria mensu-
rar normativamente valores públicos e não-públicos em conflito, o que o 
liberalismo político não estaria apto a fazê-lo.

Para essa questão, haveria no mínimo uma res-
posta. Embora os grupos religiosos e não-religiosos 
possam a princípio formular um igual princípio de 
tolerância de maneira coerente com as bases funda-
mentais para ser aceito por todos os cidadãos como 
justo em uma concepção democrática constitucio-
nal, cada qual expressaria distintamente a ideia de 
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tolerância. É neste aspecto não-ideal da formulação que reside o desafio 
da justificação normativa. Esta diferenciação no modus operandi de cada 
resposta se deve, tal como a entendo, a um exercício que Patrick Neal 
(2015) denomina perspectivas justificatórias, implícitas na teoria do li-
beralismo político de Rawls.

Para Neal (idem; p. 134), haveria três perspectivas justificatórias fun-
damentais. (1) A perspectiva dominante é aquela de um Estado liberal 
democrático tentando articular, explicar e justificar aos seus cidadãos 
desde a concepção política de justiça fundamental até princípios cons-
titucionais básicos que compreendem o Estado ou constituem os ci-
dadãos como uma comunidade política. Esta perspectiva “oficial” não 
compreende (2) a perspectiva do indivíduo que avalia seus deveres tanto 
como um membro da sociedade, portador de concepções do bem que 
orientam seus valores e decisões, quanto na condição de cidadão. É so-
bre um indivíduo-cidadão que a perspectiva dominante (1) sustenta sua 
formulação. A segunda perspectiva (do indivíduo), portanto, diz res-
peito ao modo como um indivíduo justificaria suas razões, estimando 
seu papel como cidadão e membro da sociedade, tal como apresentado 
acima. Mais importante, porém, aos nossos propósitos é (3) a perspecti-
va do observador distanciado por cujo ângulo é possível ponderar sobre 
possíveis tensões entre as duas perspectivas anteriores – aquela de um 
Estado liberal democrático e a do indivíduo.

Nesse caso (3), uma condição suficiente de justificação não depende, 
mas suscita duas leituras distintas sobre a perspectiva do observador 
distanciado: a primeira recai na capacidade de se avaliarem normativa-
mente os pontos de tensão das duas perspectivas anteriores; a segunda 
leitura diz respeito à capacidade de um cidadão distanciar-se de sua po-
sição e oferecer razões do interior de doutrinas abrangentes que outros 
cidadãos valorizam. Este modelo Rawls denomina razão de conjectura. 
A satisfação deste terceiro argumento cumpriria de uma maneira própria 
as exigências sobre por que devemos dar prioridade ao valor da razão 
pública em relação a concepções particulares de bem. Por isso, como 
anteriormente defendido, é possível considerar uma concepção política 
como plenamente justificada mesmo que não seja aceita por outrem. 
Se nossa visão é, ou não, endossada por outrem, isso não é, todavia, 
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condição suficiente para a suspensão de sua justificação plena, porque a 
questão a que a concepção política se propõe como uma resposta é uma 
questão sobre os termos da relação política entre cidadãos e não apenas 
uma questão relativa à consciência do indivíduo-cidadão. Consequente-
mente, a razão de conjectura é pensada por Rawls nos seguintes termos:

“ (...) argumentamos a partir do que acreditamos, ou conjecturamos, ser a doutrina, 
religiosa ou secular, de outras pessoas, e tentamos lhes mostrar que, a despeito do que 
poderiam acreditar, eles podem endossar uma concepção política razoável que forneça 
a base para razões públicas. O ideal de razão pública é, por conseguinte, fortalecido.” 
(2005; pp. 465-466).

Meu propósito é elucidar a ideia de razão de conjectura de forma 
que mostre que um engajamento de visões éticas e religiosas abrangentes 
pode desempenhar um papel positivamente potencial, embora limitado, 
na defesa do comprometimento à razão pública. Não defendo, com 
isso, que a razão de conjectura satisfaça todas as exigências de comple-
tude, ou que forneça uma resposta a todas as questões concernentes à 
prioridade da razão pública. Em vez disso, enfatizo que esta forma de 
razão pode estender o domínio da justificação não-pública à promoção 
do ideal de razão pública, isto é, a acordos razoáveis sobre bases públi-
cas para a tomada de decisões políticas.

Uma outra forma de descrever o propósito da conjectura recupera a 
distinção entre as justificações pro tanto e plena. Como exposto anterior-
mente, C possui uma justificação pro tanto para M1 quando a medida tem 
suporte de um balanço razoável de valores políticos. Contudo, C ainda 
carece de uma justificação plena para apoiar M1. Se sua visão abran-
gente contém valores não-públicos que conflitam com a justificação pro 
tanto para M1, então C possui uma justificação pro tanto, mas não plena 
para M1. O objetivo da razão de conjectura é justamente preencher 
este hiato entre as justificações pro tanto e plena ao mostrar que a visão 
abrangente que orienta os valores não-públicos de C é consistente com, 
ou ao menos não conflita com, M1. Em geral, o liberalismo político 
deixa em aberto aos indivíduos determinarem como uma justificação 
pro tanto pode ajustar-se no interior de suas doutrinas abrangentes. To-
davia, quando cidadãos falham neste aspecto, é possível que continuem 
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a deliberar sobre as bases de argumentos conjecturais. Se for possível 
demonstrar que uma visão abrangente é ao menos consistente com uma 
concepção política razoável, então os valores que sustentam a norma 
de fornecer razões públicas aos demais, tais como o respeito mútuo e a 
reciprocidade, seriam suficientes para estabelecer uma justificação para 
uma concepção política razoável como a base para as decisões políticas.

É possível objetarmos por que uma justificação plena é exigida, ou 
por que não seria suficiente ao liberalismo político fornecer uma justi-
ficação pro tanto à concepção política. Uma resposta seria que, sem uma 
justificação plena, os cidadãos poderiam acreditar que possuem razões 
não-públicas para agir em violação de princípios aceitáveis sob uma 
concepção política razoável. Porque agir desta forma incorreria em in-
justiças, a razão de conjectura se justifica como meio de demonstrar que 
os cidadãos poderiam cultivar fundamentos não-públicos para respeitar 
as demandas da razão pública. Uma outra possível resposta envolveria 
uma crítica ao caráter evasivo da relação entre a ideia e o ideal de razão 
pública. Ao ter de lidar com razões não-públicas indissociáveis dos in-
divíduos, mesmo quando lhe são exigidas razões segundo critérios de 
aceitabilidade universal, a razão de conjectura aplicar-se-ia como um 
critério alternativo (second-best), porquanto propõe oferecer uma justi-
ficação não-pública capaz de alcançar, ao menos potencialmente, uma 
noção de razoabilidade na justificação normativa. Uma vez que o li-
beralismo político evita ter de especificar uma explicação completa de 
por que pessoas devem ser razoáveis, a razão de conjectura facilitaria 
o desenvolvimento desta explicação a visões abrangentes particulares, 
se e quando necessário. Restaria indagar quais seriam estas circunstân-
cias especiais (e necessárias). Se meu argumento a favor da razão de 
conjectura for plausível, então esta circunstância se aplica unicamente 
em casos nos quais “(...) às vezes, aqueles que parecem rejeitar a ideia 
de razão pública na verdade insistem na necessidade de uma discussão 
plena e aberta na cultura de fundo (background culture).” (RAWLS, 1993;  
p. 134 – tradução minha.)

Tendo em vista que a cultura de fundo inclui a cultura de igrejas, 
associações da sociedade civil de todos os tipos, sociedades científicas 
e literárias e instituições de ensino de todos os níveis, especialmente 
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universidades (RAWLS, idem; p. 134), este lócus não-público compreende 
o espaço onde é possível modificar as concepções do bem dos demais 
membros da sociedade. Conquanto a cultura de fundo pertença ao âm-
bito do social, não do político, na teoria rawlsiana, essa distinção não 
significa que o liberalismo político proíbe a introdução de razões am-
plas no fórum político público. Ao contrário, o liberalismo político 
admite que a revelação recíproca de razões não-públicas contribui para 
o aperfeiçoamento da discussão política e fortalece o ideal da razão  
pública.

O reconhecimento mútuo de doutrinas expressas por cidadãos in-
cide na forma como a configuração e as normas institucionais de uma 
sociedade são entendidas por aqueles, isto é, como um fundo de ideias e 
princípios implicitamente compartilhados. Se, eventualmente, carecem 
as condições para que cidadãos ajam como legisladores, a razão de con-
jectura consiste no recurso por meio do qual os cidadãos são capazes de 
acionar, como uma solução alternativa (second-best), seus compromissos 
de aceitar as exigências específicas de cidadania dadas pelo ideal de ra-
zão pública. Conjecturar não é senão uma variação relativa ao conheci-
mento mútuo de doutrinas expressas por cidadãos, e os benefícios deste 
conhecimento não apenas facilitam o acionamento de razões públicas, 
quando necessário, como também a satisfação dos requisitos para a jus-
tificação plena de uma dada concepção política. Isso diz respeito a uma 
forma sobre como podemos entender o processo pelo qual os cidadãos 
de uma sociedade bem-ordenada adquirem e fortalecem seu senso de 
justiça ou a faculdade moral da razoabilidade. Este viés institucionalis-
ta, pelo qual se explica a emergência de normas sociais para o apoio a 
políticas públicas, se apoia em uma certa teoria da psicologia moral no 
registro rawlsiano de um “papel amplo de uma concepção política de 
justiça.” (RAWLS, 2005; pp. 70-71.)

Certamente, mediante a constatação do pluralismo moral, uma 
pessoa pode reconhecer a possibilidade de sua doutrina abrangente 
ser razoavelmente rejeitada, isto é, reconhecer os “limites da capaci-
dade de juízo” (burdens of judgement) como um elemento constitutivo 
da noção de razoabilidade, segundo a qual pessoas razoáveis aceita-
riam o ônus simetricamente distribuído entre os cidadãos de que suas 
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doutrinas abrangentes não possuem um lugar privilegiado na justifica-
ção de decisões políticas concernentes a fundamentos constitucionais. 
Todavia, ainda que seja possível responder satisfatoriamente sobre em 
que medida os cidadãos de uma sociedade democrática são capazes de 
aceitar a distinção entre razões válidas no interior de doutrinas abran-
gentes e razões para a justificação de medidas coercitivas, fundamentos 
constitucionais estão em jogo, e a despeito de se pôr em evidência 
as contribuições positivas da inserção de doutrinas abrangentes na 
discussão política pública, haveríamos que responder ao limite que 
Rawls impôs à sua teoria:

“Como é possível – se for possível – que os fiéis, assim como os não-religiosos 
(seculares), endossem um regime constitucional mesmo quando suas próprias doutrinas 
abrangentes podem não prosperar nele e podem, inclusive, declinar?” (RAWLS, idem; 
pp. 458-459 – tradução minha.)

De imediato, este caso-limite que Rawls impõe à própria teoria sus-
cita a intrigante questão acerca da compatibilidade entre a democracia 
e doutrinas abrangentes do bem e, se possível for realizá-la, responder 
de que forma isto se dá. Reconsiderando as perspectivas justificató-
rias de Patrick Neal (2015), Rawls teria pontuado, com a passagem 
acima, que a perspectiva do Estado democrático e a perspectiva do 
indivíduo não são as mesmas. A questão a que a concepção política se 
propõe como uma resposta é uma questão sobre os termos da relação 
política entre cidadãos, não uma questão relativa à consciência do 
cidadão como indivíduo. Sendo assim, qualquer cidadão que rejeita 
a concepção política por razões de consciência pode ter respondido 
para si, como indivíduo, uma importante questão, porém lhe carece 
responder a questão posta de uma perspectiva política (pública), a 
saber, “Qual é a alternativa?”. Tal alternativa seria necessária uma vez 
que a pluralidade de valores (de consciência moral e religiosa) signifi-
ca que, apesar de a consciência de alguém lhe ser determinante como 
indivíduo, obviamente esta dimensão individual (de consciência) não 
poderia oferecer uma arquitetura normativa suficiente às relações po-
líticas. Portanto, Rawls convida o indivíduo a assumir teoricamente 
o papel de responder a este desafio e, desta perspectiva, oferecer uma 



Pluralismo moral e tolerância religiosa  119

explicação que satisfaça os desafios com os quais nos deparamos ao 
longo deste artigo.
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O centenário de Zélia Gattai: 
uma ponte entre Itália e Brasil

Antonella  Rita  Rosc ill i

Itália e Brasil se encontram na celebração do centenário do 
nascimento de Zélia Gattai, ilustre filha de italianos, nas-
cida em São Paulo. Teve uma vida extraordinária e, com 

sua obra literária, contribuiu para enriquecer os laços entre 
os dois países que, no decorrer de séculos, sempre tiveram 
um diá logo muito fértil entre si. Zélia nasceu em 2 de julho 
de 1916, filha de imigrantes italianos, sonhadores, que tinham 
cruzado o oceano em busca de uma vida melhor, trazendo 
com eles seus ideais. O pai Ernesto pertencia a uma família 
toscana que, no final do século XIX, participou do sonho de 
Giovanni Rossi, idealizador italiano de uma colônia experi-
mental socialista no Paraná: a Colônia Cecília. A mãe Angeli-
na era de Vêneto. Chegou com seus pais ao Brasil para traba-
lhar nas plantações de café em Cândido Mota, logo depois da 
abolição da escravatura (Lei Áurea de 1888). Última de cinco 
filhos, Zélia viveu sua infância e adolescência na época das 
primeiras manifestações trabalhistas nos bairros paulistas do 
Brás e Bexiga. Em 1938, durante a ditadura de Getúlio Vargas, a  
polícia perseguiu sua família, considerada subversiva. A casa 
dos Gattai foi invadida pela polícia. O pai Ernesto foi jogado 
na prisão e torturado. Sua saúde ficou tão abalada que ele 
morreu de febre tifoide em 1940 com apenas 54 anos. “Você 
é minha esperança”, ele sempre dizia esta frase para a filha 
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caçula. Apesar da morte dele, e com tanto sofrimento, Zélia nunca 
perdeu aquela esperança forte e poderosa que tinha atravessado o ocea-
no, constituindo-se como essência e força dos imigrantes italianos. Co-
meçou a cultivá-la na militância política, chegando enfim a conhecer 
o homem que virou companheiro e amor de uma vida inteira: Jorge 
Amado. Zélia participou das atividades do Primeiro Congresso dos 
Escritores em janeiro de 1945 e lá encontrou Jorge, mas o viu muito de 
longe e cercado de admiradores. A guerra estava terminando e, com 
ela, a ditadura no Brasil. Amado tinha 32 anos e era muito conhecido. 
Sofreu prisão e exílio por engajamento político na esquerda brasileira. 
Com o advento do Estado Novo, de Getúlio Vargas, seus livros foram 
apreendidos e queimados em praça pública em Salvador, Bahia. Em 
maio de 1945 correu de boca em boca a notícia da renovada presença 
de Jorge, em São Paulo, para os movimentos reivindicatórios dos di-
reitos sociais. Estava à frente da organização dos comícios em prol da 
liberdade dos presos políticos, entre os quais se encontrava Luís Car-
los Prestes. Destes comícios participou também o poeta chileno Pablo 
Neruda que, em homenagem a Prestes, declamou um poema para dona 
Leocádia, mãe de Prestes. Foi durante este comícios que Zélia e Jor-
ge se conheceram pessoalmente. Nenhuma manifestação sentimental 
acontecera ainda entre os dois, mas ele começou a se declarar através 
de crônicas diárias que escrevia para a Folha da Manhã, na coluna “Con-
versa Matutina”.

Em uma das crônicas estava um verdadeiro poema de amor que im-
pressionou Zélia:

Eu te darei um pente 
para te pentear 
Colar para teus 
ombros enfeitar 
Rede para te embalar 
O céu e o mar eu vou te dar...

Entre eles nasceu um maravilhoso amor e, em 8 de julho de 1945, 
decidiram viver juntos. “Até hoje não consegui saber quem chegou a 



O centenário de Zélia Gattai: uma ponte entre Itália e Brasil  123

quem. O que se deve registrar é que houve imediatamente o intercâmbio 
de olhares, de afetos, de esperanças. E essa permuta, real e simbólica, 
“selou a união para sempre”, dirá, muitos anos depois, o grande amigo, 
crítico, professor, escritor e acadêmico Eduardo Portella durante o dis-
curso de recepção na posse de Zélia Gattai na Academia Brasileira de 
Letras, em 21 de maio de 2002. Os dois se mudaram logo para o Rio de 
Janeiro onde nasceu João Jorge, primeiro filho do casal. Jorge foi eleito 
deputado e memoráveis são as leis propostas por ele sobre direitos au-
torais e liberdade de religião no Brasil. Quando os tempos se tornaram 
de novo escuros, Jorge e Zélia se exilaram por cinco anos na Europa, 
onde nasceu Paloma. Foi ali na Europa que começou a amizade com in-
telectuais e artistas como Pablo Picasso, Anna Seghers, Nicolás Guillén, 
Jacques Prevert, Louis Aragon, Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir. 
Em 1948, Amado participou em Paris do I Congresso dos Combatentes 
pela Paz e, junto com outros intelectuais, assinou o Manifesto a favor 
da Paz. Foi naquela ocasião que Pablo Picasso fez o desenho da pomba 
da paz que se tornaria símbolo do Movimento. Logo foram expulsos de 
Paris e foram viver em Praga, onde nasceu Paloma, e depois no Castelo 
de Dobrís, que abrigou vários intelectuais da época.

Ao retornar ao Brasil, decidiram viver na Bahia e fixaram residência 
na rua Alagoinhas 33, no bairro de Rio Vermelho, na cidade de Salva-
dor. “O retorno de Jorge Amado a Salvador, ainda nos anos sessenta, 
possibilitou-nos uma maior aproximação com o grande escritor e sua 
família. Zélia, sua amada companheira, conquistou a todos pela sua 
simpatia, comunicação e extrema simplicidade. Participando da vida de 
Jorge, acompanhava ele em tudo, em todas as visitas em casa dos ami-
gos”, escreve o professor e acadêmico Edivaldo Boaventura. Zélia viajou 
para todos os cantos da Terra ao lado de Jorge.”Ele foi meu marido, meu 
mestre, meu amor”, dizia ela. Por muitos anos o ajudou na revisão dos 
textos. Mas em 1979 começou a sua própria carreira, publicando a obra 
Anarquistas graças, a Deus, em que revelou as memórias de seus pais italia-
nos, a sua infância e adolescência, a vida nos bairros, contando a vida de 
imigrantes italianos em São Paulo no início do século XX.

O livro foi um grande sucesso com 200 mil cópias vendidas no Brasil. 
Na Rede Globo, virou uma minissérie de sucesso, dirigida por Walter 
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Avancini, interpretada por Débora Duarte e Ney Latorraca. Traduzido 
para vários idiomas, foi publicado na Itália em 1982, pela Frassinelli, e 
republicado em 2002 pela editora Sperling e Kupfer na coletânea Con-
tinente desaparecido, dirigida por Gianni Minà. Foi a partir desta obra que 
Zélia, usando uma linguagem simples e repleta de emoção, se tornou, 
pela vida inteira, guardiã e contadora das memórias incríveis da família 
Amado, da família Gattai e da família Da Col. Entre suas obras estão 
Um chapéu para viagem, Jardim de inverno, A casa do Rio Vermelho, Cidade de Roma, 
Vacina de sapo, Memorial do amor, o livro de fotografias Reportagem incompleta 
com tradução para francês, editado por Pierre Verger. Publicou 11 livros 
de memórias, três livros infantis, um romance e um livro de fotografias. 
Zélia, aliás, foi uma fotógrafa fantástica, e quase todas as imagens de 
Jorge Amado foram tiradas por ela.

Quase 30 mil negativos se encontram na Fundação Casa de Jorge 
Amado, a grande casa azul no Pelourinho, por muitos anos dirigida 
pela poeta Myriam Fraga, que nos deixou em fevereiro de 2016. Desde 
aquela data é dirigida por Angela Fraga de Sá. No ano de 2002, depois 
da morte do seu Amado (10.8.2001), Zélia foi eleita para a Acade-
mia Brasileira de Letras, Academia de Letras de Ilhéus e Academia de 
Letras da Bahia. Na Academia de Letras da Bahia, pela primeira vez 
na história acadêmica, foi saudada pela ilustre poeta Myriam Fraga, 
que assim falou: “Zélia Gattai, ao tomar posse na cadeira 21, de cer-
to modo confirma um patrimônio que já lhe pertencia, tornando-se 
herdeira e guardiã da maior das fortunas: a memória de Jorge Amado.  
A herança desse patrimônio não se fez apenas pelos caminhos da doa-
ção; mais que um direito, foi uma conquista e uma aclamação”. A 
carreira literária de Zélia Gattai foi repleta de sucessos e prêmios inter-
nacionais, entre os quais ressaltamos o grau de Comendator da Ordem 
de Artes e Letras na França, o grau de Grande Oficial da Ordem do 
Infante D. Henrique de Portugal, o Gonfalone d’Argento della Re-
gione Toscana; o grau de Grande Oficial da Estrela da Solidariedade 
Italiana, concedido pelo presidente da República da Itália, Giorgio 
Napolitano em 2007, e entregue em 2008 por Michele Valensise, em-
baixador da Itália no Brasil. “Zélia tornou-se no imaginário coletivo 
um dos símbolos mais significativos da imigração italiana no Brasil 
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e da sua enorme contribuição ao desenvolvimento e 
modernização do país. Com o sonho de uma maior 
justiça social, que Zélia respirou desde criança, e que 
a acompanhará pela vida inteira, sua história se torna 
um capítulo inseparável dos eventos dos trabalhado-
res italianos em São Paulo, no início do século pas-
sado, e do movimento sindical, que nasceu com eles, 
iniciando uma tradição gloriosa, que ainda continua”, 
assim escreve o italiano Fabio Porta, deputado, Presidente del Comi-
tato Permanente per gli Italiani nel Mondo e per la Promozione del 
Sistema Paese della Câmera dei Deputati. Zélia Gattai estava começan-
do a escrever a segunda parte, que seria a continuação do seu primeiro 
romance Crônica de uma namorada (ed. Record, 1995), quando nos deixou. 
Era um sábado, 17 de maio de 2008. Deixou um legado importante, 
uma obra rica de detalhes e fatos importantes, “uma obra que incor-
pora uma imensurável política da memória, que é sobretudo a valori-
zação da memória, como grande e potencial campo político, onde o 
mundo pode ser desmanchado e recriado a partir de uma imensa força, 
que é sobretudo ideal e utópica. Um passado que respira no futuro”, 
escreve Roberto Vecchi, professor de Língua e Literatura Brasileira da 
Universidade italiana de Bolonha. Um passado que respira no futuro, 
como a famosa Casa do Rio Vermelho, onde Zélia e Jorge Amado mo-
raram por quase 40 anos, e que foi inaugurada como Memorial em 
novembro de 2014, depois de um projeto de restauração feito pelo 
celebrado arquiteto e cenógrafo Gringo Cardia, com a colaboração 
do prof. Paulo Miguez, vice-reitor da UFBA. Em 1999, Zélia escreveu  
A Casa do Rio Vermelho, lembrando de todos os amigos que nela pas-
savam. Em 2004 publicou Memorial do Amor. Nesta obra, ela relembra 
como nasceu a casa e as histórias as redor dela. Queria com isso cele-
brar a casa do Rio Vermelho, esperando ver a casa transformada em 
memorial. Mas o tempo passou e ela não chegou a vê-la. A casa do Rio 
Vermelho abriu as portas como Memorial somente em 2014. Foi por 
isso mesmo que decidi que a primeira homenagem na Itália devia ser a 
tradução para o italiano e a publicação deste livro.
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“Durante cinquenta e seis anos foram apenas ela e seu amor. Destes 
cinquenta e seis, quarenta os passaram juntos na Bahia. Juntos planta-
ram o jardim, juntos educaram seus filhos e viram nascer seus netos, 
juntos cuidaram de seus muitos animais, juntos cultivaram a amizade.” 
Assim começa o prefácio de Paloma Amado no livro Memorial do amor. 
A edição italiana, por mim traduzida e publicada pela editora italiana 
Nova Delphi, teve o primeiro lançamento na Embaixada do Brasil em 
Roma, em 30 de maio de 2016, em um evento para o Centenário de 
Zélia Gattai, no Auditório do Centro Cultural Itália-Brasil. A intro-
dução foi do próprio embaixador do Brasil, Ricardo Neiva Tavares, 
com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini 
e da embaixatriz Ornella. O evento foi organizado com a colaboração 
da diretora do Centro Cultural Itália-Brasil, Daniela Cavalcanti, e ti-
vemos o prazer de ter na mesa Germano Panettieri, diretor da editora 
Nova Delphi, e Giorgio De Marchis, professor de Língua e Literatura 
Portuguesa e Brasileira na Università Roma3 de Roma. Um público 
emocionado aplaudiu as palestras, assistiu a um trecho da minissérie 
“Anarquistas Graças a Deus” e, no final da noite, ouviu as notas das 
músicas de Dorival Caymmi. “Memorial do amor é um livro que oscila 
continuamente entre biografia e autobiografia. Nesta oscilação con-
tínua, entre a primeira pessoa do singular e plural do casal, o que, 
sem dúvida, brilha é a melhor qualidade de Gattai escritora, ou seja, 
a leveza. Aquela leveza que o escritor Ítalo Calvino não considerava 
imprecisão, mas capacidade de tornar a linguagem um elemento sem 
peso, que tremula sobre as coisas como uma nuvem, ou melhor, uma 
poeira sutil ou, melhor ainda, um campo de impulsos magnéticos, es-
creve no artigo “Uma casa, Memorial do Amor” o professor italiano 
Giorgio De Marchis. A obra foi lançada também na livraria romana 
Todo Modo. Os principais eventos italianos, filmados pela Allinfo, do 
diretor italiano Giovanni Pirri, constituem um precioso testemunho. 
O documentário com título “Speciale Italia. Centenario di Zélia Gat-
tai, 1916-2016” está sendo exibido em vários encontros brasileiros e ita-
lianos, além de TVs no Brasil. É preciso lembrar o importante evento 
para Zélia Gattai na cidade de Firenze, em novembro, no prestigioso 
“Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux” fundado em 1819, 
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e outros lançamentos italianos da obra Memoriale dell’Amore (ed. Nova 
Delphi). No Brasil, além do lançamento do livro de Paloma Amado, 
Pituco, com lindas foto de Zélia Gattai, uma outra homenagem é a 
obra Zélia Gattai e a imigração italiana no Brasil entre os séculos XIX e XX (ed. 
Edufba) de minha autoria, que teve pré-lançamento na Fundação Casa 
de Jorge Amado, junto a uma exposição sobre Zélia Gattai na Casa 
47, em 22 de julho de 2016. Outros lançamentos desta obra e palestras 
aconteceram em 25 de agosto na Academia de Letras da Bahia no “VI 
Colóquio Jorge Amado”, dessa vez com Evelina Hoisel, presidente da 
Academia de Letras da Bahia, e introdução do embaixador da Itália no 
Brasil Antonio Bernardini e a embaixatriz Ornella Bernardini: “A obra 
de Zélia Gattai constitui uma ponte muito importante para os laços 
socioculturais entre a Itália e o Brasil”, disse o embaixador da Itália. 
Entre os ilustres convidados estavam João Jorge Amado, filho de Zélia 
e Jorge, com a esposa Dora, Emanuel d’Able do Amaral, Arquiabade do 
Mosteiro de São Bento da Bahia, fundado em 1582, o vice-cônsul ho-
norário italiano Giovanni Pisanu e esposa, além de muitos acadêmicos.  
E o Curso Castro Alves 2016, organizado pela Academia de Letras da 
Bahia e UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) coordena-
do por Aleilton Fonseca e Rosana Ribeiro Patricio. Levamos as home-
nagens ao centenário também para São Paulo, no Instituto Italiano de 
Cultura, para Brasília, na abertura da Settimana della Lingua italiana 
nel Mondo com a palestra “Zélia Gattai Amado e suas raízes italianas: 
histórias e língua como lugares de identidade e tradução de memórias” 
(com trechos do dvd “Zélia de Euá” de Maria João Amado e João 
Jorge Amado, 2006) em que estava presente o embaixador da Itália. 
Antonio Bernardini. E em Belo Horizonte, na prestigiosa Casa Fiat 
di Cultura, com Aurora Russi, consulesa da Itália em Belo Horizonte.

Zélia Gattai hoje em dia continua vivendo e respirando através da 
sua obra, testemunho de uma parte da história da imigração italiana 
no Brasil e memória de sua vida extraordinária ao lado de Jorge Ama-
do. Assim tentamos reconstruir os acontecimentos mais importantes 
da vida e obra literária de Zélia, os eventos principais do centenário na 
Itália e no Brasil, através de alguns ilustres testemunhos de acadêmicos 
italianos e brasileiros, que revelam a importância que a obra possui para 
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a reconstrução memorial dessa história da imigração italiana no Brasil, 
uma verdadeira ponte entre Itália e Brasil. 
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Poesia, eternidade e símbolo

Wagner Schadeck

No livro Tratado de Simbólica, Mário Ferreira dos Santos 
destaca que a linguagem artística é composta pre-
dominantemente por símbolos. E, ao contrário da 

linguagem linear, a precariedade simbólica testemunha a expe-
riência profunda de vida e a centralidade divina. Nesse sentido, 
a grande poesia elabora e reelabora os símbolos. É o que po-
demos ver em grandes poetas como Dante Alighieri, Petrarca, 
Camões, Goethe, Baudelaire, Fernando Pessoa, entre outros.

Aliados a uma visão de mundo (Weltanschauung) particular, 
para falar o inefável, cada poeta abastece-se na enorme despen-
sa simbólica de nossa cultura. Muitos são os poetas dados a 
esse empréstimo. Na Antiguidade, falava-se em imitação, emu-
lação; na modernidade, em paráfrase e intertextualidade etc. 
Seja como for, em certos aspectos, trata-se da reelaboração e 
continuidade lírica.

É o que notamos na poesia de Ivan Junqueira. Refazendo 
seus passos, toda a sua produção literária de quase 50 anos, das 
grandes traduções de Baudelaire, T. S. Eliot e Dylan Thomas 
até sua produção autoral, estamos diante do desenvolvimento 
da tradição por meio do estoque de símbolos.

Com relação à obra de Junqueira, um dos apontamentos 
mais abrangentes é o de Elisabeth Veiga, segundo a qual:

“A melhor maneira de definir a poesia de Ivan Junqueira talvez seja: a 
reinvenção da tradição.” 1

1 VEIGA, Elisabeth. Ruptura na tradição. p. 353.

Tradutor, 
ensaísta, editor e 
poeta. Colabora 
com a Revista 
Brasileira (ABL), 
com a Revista 
Poesia Sempre 
(BN) e com 
os periódicos 
Cândido e 
Rascunho. Em 
2015, organizou 
a reedição de 
A peregrinação de 
Childe Harold, 
de Lord Byron, 
pela Editora 
Anticítera.



130  Wagner Schadeck

Em uma perspectiva um pouco mais específica, ao comentar o livro 
A sagração dos ossos, o poeta baiano Ruy Espinheira Filho nos diz que: 

“Neste volume, como nos anteriores, é a poesia que pertence à melhor tradição do 
lirismo luso-brasileiro. Uma tradição, evidentemente, renovada sempre.” 2

De grande importância é o testemunho de Per Johns sobre o modus 
operandi do poeta. Para o crítico, Junqueira tem: 

“A voragem que se quer exata, em que não se escolhe, mas se é escolhido, talvez ex-
plique o fascínio de Ivan Junqueira pelo mergulho nos universos alheios, inseparáveis da 
sua própria poética.” 3

Também em resenha ao livro A sagração dos ossos, compreendendo Jun-
queira enquanto “um grande poeta”, o também poeta carioca, Alexei 
Bueno anuncia a “hora da Nova Estética”, voltada para “todas as for-
mas”, “todas as mitologias” etc., além de apontar que: “A continuidade 

de todas as formas expressivas, da qual este livro, 
entre outros, dá o exemplo, é a continuação da vita-
lidade reflexiva do espírito humano...”4

De fato, Alexei Bueno amplia-nos alguns aspec-
tos da poética junqueiriana negligenciados pelos 

outros. Se, por um lado, a poesia de Junqueira apresenta-se como uma 
retomada da tradição, ou aos poetas aos quais traduziu, como Baudelai-
re e T. S. Eliot, há nela, por outro lado, algo menos ínvio e mais óbvio: 
a continuidade da tradição poética luso-brasileira, com Camões, Pessa-
nha, Pessoa, Drummond, Jorge de Lima, Vinicius de Moraes e Dante 
Milano, entre outros.

Vejamos alguns breves exemplos, primeiramente entre os versos do 
Soneto de Amor Total, de Vinícius de Moraes, e o IV, dos Cinco Movimentos, 
de Ivan Junqueira:

Amo-te tanto, meu amor... não cante
O humano coração com mais verdade...
  (MORAES, Soneto do Amor total, 2009, p. 299.)

2 FILHO, Ruy Espinheira. Animal efêmero, p. 351.
3 JOHNS, Per. Dédalo de arcaicas escrituras. p. 318.
4 BUENO, Alexei. A sagração dos ossos. pp. 346, 347.
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Eu te amo tanto que esse amor assume ambíguas formas de ances-
trais criaturas...
  (JUNQUEIRA, IV: Cinco Movimentos, p 132.)

O poeta faz a suma poética de som, ritmo e pensamento. Vejamos 
agora este que nos parece ser a síntese mítico-erótica entre o Soneto de 
Devoção, de Vinícius de Moraes, e Argila (Eugenia), de Raul de Leoni. Nas 
primeiras quadras de ambos:

Essa mulher que se arremessa, fria
E lúbrica aos meus braços, e nos seios
Me arrebata e me beija e balbucia
Versos, votos de amor e nomes feios.
  (MORAES, Soneto da Devoção, 2009, p. 115.)

Nascemos um para o outro, dessa argila
De que são feitas as criaturas raras;
Tens legendas pagãs nas carnes claras
E eu tenho a alma dos faunos na pupila...
  LEONI, Argila (Eugenia)

E se eu disser que te amo – assim, de cara,
sem mais delonga ou tímidos rodeios,
sem nem saber se a confissão te enfara
ou se te apraz o emprego de tais meios?
E se eu disser que sonho com teus seios,
teu ventre, tuas coxas, tua clara
maneira de sorrir, os lábios cheios
da luz que escorre de uma estrela rara?
[...]
  (JUNQUEIRA, E se eu disser, A sagração dos ossos, p. 222.)

Não se trata de coincidência entre esquemas de rimas; a evocação 
erótica é bastante semelhante. É o que acontece também com a chave de 
ouro, do soneto Sete anos de pastor, de Camões, com o já citado, soneto IV, 
de Cinco Movimentos:
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Para tão longo amor tão curta a vida.
  (CAMÕES, 2006, p. 37.)

E te amo além porque te sei perdida,
E mais te amara fosse eterna a vida.
  (Ibidem, p 132.)

Lembremos que esse mesmo famoso verso camoniano é também a 
reelaboração do aforismo de Hipócrates: “Vita brevis, ars longa – A vida é 
breve, a arte é longa”. Porém, o poeta de Os Lusíadas o reelabora dando 
continuidade à tradição cristã: o amor como caridade.

Embora esses poemas de Junqueira nos revelem semelhanças entre 
poéticas diversas, há em seus primeiros livros momentos de um liris-
mo muito da nossa tradição lírica, sobretudo de Camões de Sôbolos rios. 
Aproximando mais as poéticas, vemos semelhanças entre imagens e con-
ceitos. Por exemplo, a imagem de fluidez das águas, enquanto alegoria 
metafísica para o Mar que, a priori, é lembrança (memória), mas que 
ontologicamente se apresenta como transcendência do ser, algo que re-
monta tanto a Heráclito quanto a Platão, mas também presente em 
Sôbolos rios:

[...]
Ali, lembranças contentes
n’alma se representaram,
e minhas cousas ausentes
se fizeram tão presentes
como se nunca passaram.
Ali, depois de acordado,
co rosto banhado em água,
deste sonho imaginado,
vi que todo o bem passado
não é gosto, mas é mágoa.

[...]
Ali verá tão profundo
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mistério na suma Alteza,
que, vencida a natureza,
os mores faustos do mundo
julgue por maior baixeza.
Ó tu, divino aposento,
minha pátria singular!
Se só com te imaginar
tanto sobe o entendimento,
que fará se em ti se achar?
  (CAMÕES, 1998, pp. 113-126.)

Esses são excertos, o inicial e o final, de Sôbolos rios, de Camões, e 
neles podemos ver a meditação sobre a passagem do tempo e as lem-
branças; e a evasão e transcendência religiosa do ser num tempo mítico. 
Em Junqueira também notamos estes elementos, em poemas como no 
também já mallarmeano Ária Marinha, ou ainda em Clave menor, em que 
a continuação do poema revela a sagração pelo verbo e transcendência 
do ser, como em Camões:

Curvado sim
Sobre o poço
Que há em mim
Súbito ouço
Antigo tímpano
Pulsar no limo

[...]

Onde eu a sós
Curvado assim
Sobre o menino
Que em mim dormia
Buscava a Ti
Em meus confins
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E erguia um brinde
Às mãos que haviam
Tecido o fio
De Tua líquida
Presença em mim
– vinho em que vim

A música ou musicalidade também se mistura como elemento contí-
guo ao aquático. Como no mesmo Sôbolos rios, de Camões:

Aquele instrumento ledo
deixei da vida passada,
dizendo: – Música amada,
deixo-vos neste arvoredo
à memória consagrada.

[...]
Órgãos e frauta deixava,
despojo meu tão querido,
no salgueiro que ali estava
que para troféu ficava
de quem me tinha vencido.
(CAMÕES, 1998, pp. 113-126.)

Estes aparecendo, neste caso, como alegoria temporal: “– Tudo é 
processo. E a vida não repete.”5

Convém lembrar a importância do símbolo das águas para a nossa 
formação lírica. Nas canções de amigo, quando surgira a imagem da 
mulher em frente ao mar, expectante pelo retorno do amado, é esse 
símbolo que forja a palavra saudade.

Vejamos outra referência bastante interessante com relação aos “des-
pojos do amor”, que Camões retomara da Ode I.5, de Horácio, também 
citado naquele excerto anterior do camoniano Sôbolos rios, aqui no soneto 
V de Cinco Movimentos:

5 JUNQUEIRA, 1999, p. 84.
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Adeus, senhora, eis-me afinal batido.
O céu se encurva como um arco em riste
E arroja setas contra a fronte triste
De quem dentro de si tombou ferido.
Aqui deponho o engenho que não viste
E as armas desse embate enternecido
Onde o que vence põe-se de vencido
E o que sucumbe ao seu triunfo assiste.
[...]
  (Ibidem, p. 133)

Este excerto do soneto de Ivan Junqueira é semelhante aos versos 
camonianos, não somente pelo uso evocativo da apóstrofe (“senhora”), 
mas também em seu aparente paradoxo. Além disso, podemos apresen-
tar ainda um excerto do já citado Três meditações sobre a corda lírica:

3
Aí estás, memória e clave amarga
(o tempo ainda é música, é tocata
Que se ouve ainda nos teclados d’água).
Aí estás, e estás além, nos rastros
De turvas tempestades e presságios,
Nas órbitas de oceanos afogados,
Nas ondas que se entornam devagar
Dentro de ti, canção de recordar... [...]
  (Ibidem, p. 85.)

Com relação ao Três meditações sobre a corda lírica, Per Johns nos diz que ele: 
“Insere-se na tradição do grande rio lírico, que reconhece os apelos do mesmo e do 

simples, do tempo e do pantempo, nas imediações de Heráclito, Camões, Verlaine, Rilke e 
Eliot, na raiz de uma tradição que se renova permanentemente, sem inúteis e pretensiosas 
revoluções espásticas.” (JOHNS, Per. 1999, p. 320.)

De fato, tanto Camões quanto Junqueira são poetas de pensamento. 
Não se trata de comparar temas: amor, morte etc. já foram tratados por 
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vários poetas, muitos tão diversos entre si como um Eminescu, um Rilke, 
um Augusto dos Anjos ou um Dante Milano, a quem Ivan se considerava 
discípulo. Ivan Junqueira propõe um movimento de continuidade lírica, 
exatamente como pressupunha a modernidade de T. S. Eliot.

Na poesia de Junqueira, podemos verificar claramente essa continui-
dade e desenvolvimento lírico. Poemas como Cofre, que retoma o mito 
de Pandora, ou os magníficos sonetos de A rainha arcaica, que retoma o 
episódio de Inês de Castro, parecem confirmar aquela “Nova estética”, 
de “todas as mitologias”, comentada por Alexei Bueno.

É o caso de A rainha arcaica6. Assim como Jorge de Lima fizera em 
Invenção de Orfeu, retomando a tradição de Fernão Lopes e Garcia de 
Resende até Camões, neste livro, Ivan Junqueira desenvolve o episódio 
lírico-trágico de Inês de Castro.

Em sua totalidade, A rainha arcaica é um longo poema composto em 
(coroa de) 14 sonetos, com rimas toantes e soantes, e um esquema livre 
de rimas, sendo estas por vezes abandonadas pelo verso branco. Cada 
soneto é um conciso capítulo. Já no primeiro, Inês encontra-se minutos 
antes de ser assassinada pelos carrascos. De mesmo modo que em Ca-
mões, ainda que menos sutis que os “formosos olhos nunca enxutos”, 
que regavam a natureza, ao passo que as “lembranças” do Príncipe, que 
“na alma lhe moravam”, ali eram reanimadas7, neste momento crítico 
da rainha arcaica Ivan Junqueira retoma o símbolo aquático, como a pas-
sagem temporal e a lembrança:

[...] lívida ao gume esguio das adagas,
De joelhos se pôs na orla das águas,
E as vagas lhe rasgaram a ilharga: tálamo
Onde párias foram reis. E reis, vassalos.
  (JUNQUEIRA, 1999, p. 111.)

Esse símbolo aquático, como alegoria mítica para a memória e a 
transcendência, em Camões, reaparece após a morte de Inês:

6 JUNQUEIRA1999, pp. 105-124.
7 CAMÕES, 2009, p. 110.
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[...] 
As filhas do Mondego a morte escura
Longo tempo chorando memoraram,
E, por memória eterna, em fonte pura
As lágrimas choradas transformaram.
O nome lhe puseram, que inda dura,
Dos amores de Inês, que ali passaram.
Vede que fresca fonte rega as flores,
Que lágrimas são a água e o nome Amores.
  (CAMÕES, 2009, p. 114.)

Há ainda outros momentos excelentes em A rainha arcaica. Tal como 
na Inês camoniana, retomando aquele lirismo medieval das Canções de 
amigo em que o mar8 era interpelado pela mulher expectante e saudosa, 
no soneto V, Ivan Junqueira reutiliza este mesmo recurso, ainda que a 
estratégia seja mais um solilóquio. Já no soneto VIII, ao contrário do 
retrato complacente feito por Camões, Afonso IV é pintado com mais 
expressividade: 

[...]
Em vez de IV Afonso foi Pilatos.
Lavou-lhe as mãos do Tejo, mas não as águas
Ouve-se ainda o adágio das adagas.
  (JUNQUEIRA, 1999, p. 118.)

Não podemos deixar de apresentar uma referência breve ao soneto 
XII, quando do velório de Inês, remontando um simbolismo bíblico, 
ainda que o elemento de passagem e tempo – a água – esteja presente: o 
mar de gente levando o féretro da infanta:

[...]
Flameja a infanta sobre uma mar de flechas
E nave adentro flui rumo à capela,
Cerca de Pedro, que na pedra a espera

8 Cf. CODAX, Martim. Ondas do mar de Vigo.
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E em pedra a entalha da coroa aos pés.
Descansa, Inês, longe dos reis terrestres,
Pois que outro reino agora te celebra.
  (Ibidem, p. 122.)

Fazendo a suma com os sonetos de Camões e Jorge de Lima, nos so-
netos XIII e XIV, embora este um tanto hermético, nota-se a referência 
à “criação” mítica, construída desde o primeiro soneto. Daí a presen-
ça de Inês, assim como fizeram Jorge de Lima e Pessoa. Do “mytho” 
pessoano à citação camoniana do soneto XIII: “que depois de ser morta foy 
Rainha”, a ortografia etimológica também é funcional. Tal recurso não é 
uma excrescência poética; mas uma marca do símbolo.

Miticamente, os nomes de Inês e Pedro revelam símbolos impor-
tantes. De um lado, Pedro, a pedra de fundação, que segundo Mircea 
Eliade também indicava o centro do cosmos – umbilicus mundi. De outro, 
Inês, de Agnes, o ígneo, etimologicamente – o fogo. Na poesia, esses 
símbolos casam-se, imperecíveis. Na memória do poeta, contemplando 
expectante o oceano das gerações, a ondear, a marulhar, a encapelar-se e 
a dissolver-se na arenosa linha de espuma, poesia é eternidade e símbolo. 
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Haydée Nicolussi (1905-1970). 
A formação de uma escritora  
ítalo-capixaba

Francisco Aurel io  Ribe iro

“  [...] eu, que nasci num país tão novo e despovoado,
onde há tantos casais sem lar e tantos pais sem filhos,
contentar-me-ei de ser essa aparência resignada:
– habitante silenciosa de cidades em ruínas,
– desposada sem noivo de todos os heróis mortos,
– irmã dos judeus sem pátria, mãe dos órfãos de guerra”.

Poema para o velho Deus. In: Festa na sombra, pp. 55-56

 � Ritmos remanescentes da infância
Giovanni Nicolussi chegou ao Espírito Santo aos dezenove 

anos de idade, no dia 3/4/1897, vindo no navio “Rosario”. 
Diferente das milhares de famílias de imigrantes italianos que 
para cá vieram na segunda metade do século XIX, ele chegou 
só. É o único membro da família “Nicolussi” listado no Banco 
de Dados da Imigração Italiana no Espírito Santo.1

João Nicolussi nasceu em 9/11/1878, em Mori, provín-
cia de Trento, na Itália, filho de Maria e Cesare Nicolussi.  

1 CASTIGLIONI, Aurélia H. e REGINATO, Mauro. Imigração italiana no Espírito Santo.  
O Banco de Dados. Vitória: UFES / Univ. de Torino, 1997, p. 539.

Capixaba, 
é escritor e 
professor 
aposentado da 
Ufes. Pesquisador 
da Literatura 
e História do 
Espírito Santo e 
das questões da 
alteridade, possui 
mais de 50 livros 
e de 100 artigos 
publicados, Está 
na presidência 
da Academia 
Espírito-santense 
de Letras no 
quarto mandato.
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De espí rito empreendedor, não era agricultor, como a maioria dos 
italianos vindos para o Brasil. Falava italiano e alemão, já que a pro-
víncia de Trento, na época, pertencia à Áustria, só se tornando poli-
ticamente italiana, após a primeira Guerra Mundial (1914-1918).2 No 
Brasil, iniciou suas atividades comerciais explorando o transporte flu-
vial pelo rio Benevente, levando mercadorias em chatas, de Anchieta a  
Alfredo Chaves. Casou-se em 4/2/1905 com Francisca Bourguignon, a  
D.a Chiquinha, nascida em 1/4/1884, em Alfredo Chaves, filha de He-
liodoro Henrique Bourguignon e Luiza Cardoso da Victória. Os bisavós 
maternos de Haydée Nicolussi foram Henrique Francisco Christiano 
Bourguignon, nascido em Frankfurt, Alemanha, e Maria Xavier, filha 
de Francisco Xavier, capitão-mor de Benevente, hoje Anchieta. Portan-
to, sua ascendência era, predominantemente, europeia: italiana, alemã, 
francesa e portuguesa.

Haydée Bourguignon Nicolussi nasceu em Alfredo Chaves, em 
14/12/1905, nove meses e dez dias após o casamento de seus pais, em 
uma chácara próxima à rua do Vintém e ao Porto da Calçada, não mais 
existentes. Desde cedo, tornou-se a maior amiga de sua prima, Merce-
des Franzotti, dois anos mais velha que ela, filha de Luiz Franzotti e 
de Mariana Bourguignon, irmã de sua mãe, amizade que permaneceu 
por toda a vida. Mercedes Franzotti Galerani viveu mais de cem anos e 
ainda a entrevistei lúcida. Em 18/5/1908, nasceu João Nicolussi Jr., em 
Alfredo Chaves, seu único irmão e, em 19/7/1909, em Iconha, sua irmã 
Mercedes Bourguignon Nicolussi, a Ceci. Entre ela e o irmão houve 
uma menina, morta na infância, e, em 1911, já morando em Vila Velha, 
nasceu o irmão mais novo, Jair, também falecido no primeiro ano de 
vida. Sobre a infância passada entre as montanhas e o bucolismo de sua 
cidade natal, recorda H. N. no poema “Evocação”:

  Ritmos remanescentes de infância,
  amarílis,
  amarílis amarelas,
  solidão das madrugadas,

2  Op. cit. p. 17.
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  pés nus nos areais gelados,
  vestidos frios de bruma,
  vento dando nas tabúas,
  dedaleiras cor-de-rosa,
  flores, flores venenosas,
  azuis, azuis luminosos,
  que resta dos dias idos?
  – Lembranças... lembranças nuas...
  trapos perdidos...

  Noivados de pitangueiras,
  araçazeiros maduros,
  mapurungas e mupês,
  gostos acres, verdes, puros.
  – em que dicionário esconso
  nossos lábios vos acharam,
  frutinhas da mata escura?! – 

  Cantigas de sabiás,
  gemidos das inambus,
  choro das rolas viúvas,
  sustos de maracajás,
  ritornelos de cascatas,
  histórias de Siá Rumana,
  pios, pios de coruja,
  (quem vos matou velhas bruxas?)
  – Saudades...
  Saudades fundas de outra idade,
  de outras eras...

  Pôr de sóis por trás das folhas,
  bolhas, bolhas de água e espuma,
  batizados de bonecas,
  cozinhados de samaras,
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  louça achada nos monturos,
  luares, berços de prata,
  balouçando atrás das serras,
  depois. O PRIMEIRO LIVRO!
  Duendes maus, boas fadas,
  e romances,
  romances de capa e espada!
  (In: Festa na sombra, 1943, pp. 11-13.)

A evocação da infância de Haydée Nicolussi, diferente de Manuel 
Bandeira, da mesma época, não se refere às pessoas, mas à paisagem, à 
flora e à fauna exuberantes das matas capixabas, no início do século XX. 
Ela cita flores, “amarílis, dedaleiras, flores venenosas”, frutos, “pitan-
gueiras, araçazeiros, frutinhas da mata escura”, com seus “gostos acres, 
verdes, puros”, fauna e flora da mata nativa, “mapurungas e mupês”, 
“sabiás, inambus, rolas viúvas, maracajás”, com seus nomes de antigas 
origens indígenas e africanas associados a outros de sua ascendência 
italiana, “ritornelos de cascata”. A linguagem literária utilizada para 
evocar a infância é lírica, musical, cheia de aliterações e assonâncias, 
“Ritmos remanescentes da infância”, “amarílis amarelas”, “bolhas, bo-
lhas de água e espuma, / batizados de bonecas”, a mesma utilizada por 
Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, poetisas suas contemporâneas e 
da mesma afinidade neossimbolista/modernista.

O único nome de pessoa citado no poema, “Siá Rumana”, é o de 
uma personagem fictícia, lendária, conceituada pela própria Haydée 
como uma “espécie de vovó que nós crianças arranjamos pela vizinhan-
ça”. O destaque do poema é a emoção do primeiro livro, em caixa-alta, 
e toda a descoberta do prazer da leitura, na infância, e a magia advinda 
com os “Duendes maus, boas fadas” e, posteriormente, os “romances 
de capa e espada!”. Haydée Nicolussi, em entrevista em 1938, justifica 
sua vontade (e necessidade) de escrever como consequência dessas lei-
turas da infância. Segundo ela, 

“Comecei a escrever para consumo doméstico, mal saí dos contos de fadas e dos ro-
mances de aventuras de Júlio Verne. Desde a escola que eu gostava disso: fazer continhos 
em grandes folhas de papel almaço, ilustradas a lápis de cor e amarradas com vistosos 
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laçarotes que oferecia às minhas colegas. Qualquer 
manifestação poética, fosse uma história de ‘Siá Ro-
mana’ (...) – um álbum de gravuras coloridas, uma 
velha caixinha de música, tudo dava asas a minha 
imaginação para criar novas sensações, que a me-
mória facilmente retinha e transmitia”.3

Literatura, Pintura e Música, além do bordado, são as três artes 
que Haydée Nicolussi cultivaria, em ordem decrescente. E, nesse as-
pecto, a influência do pai, de personalidade extrovertida, e da mãe, 
introvertida, que “gostava muito de poesia”, segundo seus netos, mar-
cou a formação cultural de Haydée Nicolussi. Cito-a: 

“Apesar das nossas dificuldades financeiras, meu pai nunca poupou esforços para 
cercar as filhas de novidades instrutivas e agradáveis. Estava sempre inventando 
brinquedos e processos engenhosos que facilitassem, incentivando, ao mesmo tempo, 
os nossos estudos. E assim, dom natural ou simples questão casual de exercício, era 
essa a minha forma superior de expressão íntima que, vez por outra, me colocava 
acima de todas as minhas colegas, pois eu também sofria lá os meus complexos de 
inferioridade como, por exemplo, ter ficado pagã até os dez anos de idade, o que entre 
crianças católicas é motivo para torturas morais indescritíveis. Vendo subir o conceito 
e o acatamento da criançada ao meu redor, não quis saber de outra vida. Brilhar pela 
inteligência era recuperar terreno perdido em outros setores. O estímulo é instintivo 
ante as competições espontâneas da vida. E, talvez, o idealismo da humanidade nada 
mais seja que a competição permanente entre defeitos e virtudes humanas. Chamamos 
a isso mania. A minha ficou: escrever”.4

 Haydée Nicolussi viveu apenas cinco anos em Alfredo Chaves, mas 
nunca se desvinculou da pequena cidade capixaba onde nasceu, e nem 
das amizades que teve, segundo depoimento da Sra. Delorme Villar 
Togneri Andratti, cuja mãe, Alcéa Villar Togneri (1905-1998), foi colega 
de infância de Haydée e amiga de serestas feitas na ponte sobre o rio 
Benevente.5 Mas, em 1910, seu pai se mudou com a família para Vila 

3  Entrevista concedida a Carlos Leite Maia, para O Diário da Manhã. Recife, c. 1938.
4  Id., ibid.
5  Depoimento concedido no dia 26/1/2005, no casarão dos Togneri, em Alfredo Chaves.
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Velha, onde passou a morar numa chácara, no bairro, hoje, chamado 
“Glória”. No entanto, dos contos publicados para crianças e jovens, um 
deles, “Eu quero ela outra vez”, publicado, inicialmente, em 1931, traz 
uma recordação da infância, cuja memória parece ser a da cidade natal, 
a pequena e bucólica Alfredo Chaves de 1910, associada à de Vila Velha 
de sua infância. Assim se inicia o conto:

“Se me recordo...
Eu tinha seis anos.
Rua do vilarejo, rua de chão batido, comprida, burguesa, tortuosa. Pomares meio hortas, 

meio jardins pelos intervalos das casas: rosmaninhos e aloendros que floresciam pacatamente 
à sombra de grandes jaqueiras, de tamarindos, de carambolas, pinhas e cambucás.

Bem no centro da velha ruazinha triste ficava a nossa casa querida! Parece que 
ainda a estou vendo em suas linhas patriarcais de burguesa remediada.

Uma casa matrona! Gorda! Se assim se pode dizer! Cortinas de velhas rendas nas 
janelas, retratos de antepassados nas paredes cor de cereja, um enorme espelho de moldura 
ouro velho ao centro e móveis austríacos, de madeira cor de vinho entalhada, metendo as 
garras pelos buracos do tapete adentro – um tapete em estilo persa, onde um bruto leão 
metia medo à gente com a bocarra bocejante escancarada no meio da sala.

Era ali que nós, crianças, nos dias de chuva, nos deitávamos lendo histórias. Contos 
encantados... Tão bom!... Aqueles contos de fadas da nossa infância!

Há criaturas que começam a vida indo da ficção para a realidade: pobres na 
meninice, crescem ouvindo contar lendas abstratas que garantem as mais fabulosas 
realidades até que a mocidade triste lhes convence de que tudo na vida é ilusão. Outras, 
ao contrário, começam da realidade para a ficção: bafejadas pela fortuna desde o nascer, 
crescem inconscientes da miséria humana, sempre acreditando ver tesouros ocultos no 
segredo de todas as mãos...

Como comecei eu? Não sei ao certo... Na verdade, nem rica nem pobre. Muito cheia 
de ilusões, apenas.”6

O mesmo conto é publicado dez anos depois, com alterações, no 
“Suplemento Feminino” de A Gazeta, de São Paulo, em 13/7/1941. Nes-
sa segunda versão, a palavra “burguesa” do início do conto é substituída 

6  “Eu quero ela outra vez”. Vida Capichaba. Vitória, 21/03/1931.
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por “provinciana”. O parágrafo que se inicia com “Era ali...” é reescrito, 
da seguinte maneira: 

“Era ali que nos dias de chuva (a chuva que a gente acreditava estar caindo com 
certeza porque algum moleque mau matara uma lagartixa) nós crianças nos deitávamos 
lendo histórias de fadas encantadas. Tão bom! Aqueles contos de nossa infância! Ou 
então ficávamos cortando figurinhas de cartão branco, ligadas em roda pelas pontas das 
saias ou pelas mãozinhas e que fazíamos dançar pelo chão ou sobre as cadeiras com um 
simples tamborilar dos dedos, como nos ensinava a mamãe.”

Nos dois últimos parágrafos, as alterações são maiores e nos revelam, 
mais claramente, a vida e a opinião da autora em constante processo de 
autorrevisão e formação:

“Há criaturas que começam a vida indo da ficção para a realidade: – pobres ao 
nascer, crescem ouvindo lendas abstratas que lhes garantem as mais fabulosas concreti-
zações da vida até que a adolescência triste as convence, dentro em pouco, que o mundo 
é um verdadeiro ‘bluff’ para noventa por cento dos seres humanos. Outras, ao contrário, 
bafejadas pela fortuna desde o berço, começam da realidade para a ficção: com as mãos 
sempre cheias de ouro, crescem tão inconscientes da miséria humana que acreditam a vida 
inteira existirem tesouros ocultos no silêncio das mãos alheias...

Como comecei eu? Na verdade, nem rica nem pobre, ou melhor, ora tendo tudo ora 
não, pois a vida de nossa família sempre foi cheia de altos e baixos e, portanto, o que 
me fez ir crescendo sob o império das alternativas, ora crente ora descrente dos azares 
da fortuna. Por isso mesmo guardo, indistintamente, de todos esses períodos, bem forte 
recordações que deve ter marcado a minha personalidade”.7

 � Crescendo sob o império das alternativas
Em 1910, João Nicolussi e família deixaram a bucólica Alfredo Cha-

ves e se mudaram para Vila Velha, onde passaram a residir numa chácara 
no atual bairro da Glória. Assim descreve H. N. a cidade onde viveram 
aqueles anos: 

“Nesse meu país, que é tão grande e tão forte como uma criança gigante, há lugarejos 
fraquinhos, com um ar obscuro e tão tímido que parecem outras crianças que não querem 

7  “A boneca quebrada (Uma recordação da infância)”. Suplemento Feminino de A Gazeta. São Paulo, 
13/7/1941, pp. 4-5.
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crescer, que desejamos ficar pequenininhas toda vida, como se adivinhassem os desenganos 
que vêm depois dos dentes de leite.

Nesse meu país há lugarejos que parecem conservar através dos séculos patriarcais, a 
mesma fisionomia dos primeiros dias em que foram fundados!

Vila Velha – cidade do Espírito Santo, por exemplo. Relicário das pisadas de Vasco 
Fernandes Coutinho!

Fica diante do mar. Na enseada azul de ilhotas paradisíacas.
O mar é liberdade! Sinto-o eu assim nos meus nervos. Vilas nascidas nas planícies 

ou entre montanhas, olhando somente o céu, dão-me a impressão de cadeias cuja única 
porta é o espaço pedindo asas que nós não temos nos ombros.

O mar é a liberdade!
Vila Velha... minha terrinha presepe, dos jesuítas de 1500!
Entre devagar, leitor, na minha vilazinha querida, pois foi ali que eu quase nasci.
Seus pés rangem na areia que parece vidro pulverizado? Dá nervoso isso, não? 

Eu sei! No meu tempo já era assim. Há vinte anos que esse rangido arranha os meus 
ouvidos. 

Mas é gostoso. Eu pelo menos gosto!
Entremos devagar pelos fundos.
Ao longe um cemitério alveja nos fundos da vila. Vamos entrando. Plana. 

Rasa. Sol oblíquo pelas baixadas veludosas dos morros limpos: uma pedra aqui, 
outra acolá.

Passarinhos do campo. Rebanhos tranquilos...
– Aquilo lá em cima? É o nosso convento. O convento da Nossa Senhora da Penha, 

onde a lenda conta que a santa sempre aparecia, contrariando a vontade dos jesuítas 
que queriam tirá-la do alto, lá em cima, quando ela não queria morar com a gente lá 
embaixo.

Mas... eu não quero que você olhe pro convento antes de olhar primeiro para o lado 
de cá. Aqui, do meu braço esquerdo, onde começa uma encosta de pedrinhas de mato 
baixo, cerrado até acabar lá longe, defronte do mar, na cabeça atrevidinha de um morro 
pequeno, pelado, onde um chalezinho cor de café com leite, entre duas palmeiras, está de 
pala nos olhos espiando o sol nascente.

Pois se foi ali que morei pela primeira vez!
Era tanto pé de graúna e tantas rolinhas pelo morro abaixo!
Era bom olhar. Sentir a sugestão do ermo.
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Bem. Já que se falou em convento, voltemos os olhos pra lá, porque eu tenho uma 
saudade enorme aqui dentro de mim (do convento, não) de minha infância e preciso 
contar isso pra alguém.

Vamos entrando pela vilazinha adentro, leitor... a vilazinha de muros brancos, 
caiados. Ponha sua mão sobre eles, brinque com a sombra de suas mãos, amigo, 
como eu fazia quando era pequena e ia andando com preguiça para escola... E esses 
botõezinhos de trepadeira cor-de-rosa? Mordisque unzinho! Você sentirá mais de 
perto a minha alma nervosa que deixei aí entre eles quando ficava zangada, naqueles 
tempos...

Oh... essas flores de minha vilazinha... você não sabe como essas flores me pertencem, 
todas, todas!

Eu preciso de contar mesmo! Eu vou contar pra você porque foi.
(...)
Essa mesma praçazinha que você esta vendo aqui, de chão batido, quase igual àquele 

tempo (poeira de quantos séculos?) onde as sombras dos ‘flamboyants’ de grandes flores 
vermelhas, fazia a gente ficar toda vermelha!

E era esse mesmo mar quietinho, com jeito de lagoa, rente à praiazinha mambembe, 
curtinha, de areia suja, coberta de moluscos roxos, onde as enormes folhas de duas 
amendoeiras gigantes, vinham cair mansamente, tocadas pelo vento frio, nos dias tristes 
de outono.

O mar falava uma língua tupi, parecida com chinês:
Tchóoo! Tchóoo! lavando a praiazinha pobre, assim mesmo como agora, está ouvindo?
Imagine!
Mas não é preciso caminhar mais pra lá, pra ver de perto. O convento é um quadro 

de B. Calixto: apalpa-se com os olhos de longe.
Voltemos pra trás, pra perto da praça silenciosa, onde está a igrejinha da vida.
Esses degraus subi eu muitas vezes, quando tinha três palmos de altura. (Pareciam 

tão grandes!).
E essa igreja era um palácio encantado pra mim!”8

Em 1910, o presidente da República, Dr. Nilo Peçanha, chegou a 
Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/6, partindo, no dia seguinte, para 

8  “As flores para Nossa Senhora”. Vida Capichaba. Vitória, 7/2/1931.
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inaugurar o trecho da estrada de ferro Cachoeiro – Matilde – Argolas, 
em Vila Velha. A partir do dia 18/7/1910, iniciaram-se as viagens diretas 
de trem, do Rio de Janeiro a Vitória, o que proporcionou aos capixabas 
e ao governador Jerônimo Monteiro estreitar os laços com o governo 
federal.9

Conforme depoimentos de seus familiares, o empresário João Ni-
colussi possuía boas relações com o governador Jerônimo Monteiro. 
A própria Haydée Nicolussi, em texto escrito em 1958, quando o pai 
morreu, afirma que, em seus guardados, encontravam-se “fotografias, 
termos de contratos, anúncios, plantas, memorandos, telegramas, as-
sinados por ilustre estirpe de governadores – Jerônimo e Bernardino 
Monteiro, Nestor Gomes, Carlos Lindemberg – todos bons e velhos 
amigos de meu Pai”. Isso permitiu que ele estabelecesse dois bons con-
tratos com o governo estadual, no último ano do governo Jerônimo 
Monteiro (1908-1912). O primeiro foi para a construção de uma fábrica 
de material sílico-calcáreo, em Vila Velha, exatamente no mesmo local 
onde é, hoje, a fábrica de chocolates Garoto. Inclusive a atual chaminé é 
a mesma da fábrica original. O segundo contrato foi para a construção 
do serviço de bondes, de Vitória para Vila Velha, segundo Maria Stella 
de Novaes, “mediante a concessão de alguns favores, com garantia de 
juros”. É a mesma historiadora que afirma: 

“Ao ser inaugurada, a 14 de abril de 1912, já está produzindo ‘renda muito supe-
rior à cota garantida pelo Estado: De 14 a 30 de abril, sua renda era de 7:000$000, 
conforme se lê na Mensagem final do Dr. Jerônimo ao Congresso Legislativo do Espírito 
Santo.” 10

O serviço de bondes Vitória a Vila Velha durou até os anos 1960. 
Conforme Jair Santos, “O bonde foi o meio de transporte que se cons-
tituiu num marco romântico na vida de todos, deixando belas recor-
dações. Desde a sua inauguração, em 1912, até a década de 50, o bonde 
se consolidou como o transporte coletivo urbano por excelência, uma 
vez que contribuiu para aproximar pessoas e integrá-las aos ideais de 

9  NOVAES, Maria Stella de. Jerônimo Monteiro. Sua vida e sua obra. Vitória: APES, 1970, pp. 188-189.
10  NOVAES, M. S. de. Op. cit., p. 114.
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conforto, educação e respeito ao seme-
lhante. Enfim, foi instrumento de um 
cotidiano repleto de lirismo e lembran-
ça de um tempo no qual todos viviam 
sem competições, sem discussões, sem 
medo e, sobretudo, sem pena.”11 Tem-
po vivido por Haydée Nicolussi, em 
sua meninice, cujo pai foi o responsável 
pela implantação desse sistema de transportes em Vila Velha. Em um 
de seus poemas, “Lembrança”, ela descreve, poeticamente, a espera do 
bonde para ir à escola, provavelmente situada no centro ou na Prainha 
de Vila Velha, um trajeto feito de bonde:

“Naquele tempo
eu me sentava numa pedra
à beira da estrada, na restinga morna,
esperando o bonde da escola passar. (...)
Então eu criava coragem,
Ia colar o ouvido no poste que zunia,

dizendo que o bonde já vinha.
Eu guardava meu coração no meio do capinzal,
e levava minha inteligência
contente pra escola!
Corre, bondinho. Depressa!
desliza nos trilhos de prata!
Escorrega de manso,
Entre barrancos úmidos de musgos e samambaias!” 12

Por outro lado, a fábrica instalada por João Nicolussi durou cinco 
anos. Para construí-la, buscou capital e recursos humanos na Alemanha, 

11  SANTOS, Jair. Vila Velha. Onde começou o Estado do Espírito Santo. Fragmentos de uma história. Vila Velha: 
Editora do Autor, 1999, p. 145.
12  “Lembrança”. Vida Capichaba. Vitória, 15/10/1932.
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já que falava alemão fluentemente, por sua ascendência austríaca. Quan-
do houve a Primeira Grande Guerra (1914-1918), o Brasil teve suas re-
lações diplomáticas cortadas com a Alemanha, em 1917, pois navios 
brasileiros foram afundados por alemães na Europa. Com isso, a fábrica 
de João Nicolussi, cujos operários eram, em sua maioria, alemães, foi 
desapropriada e passou a pertencer ao governo estadual. Segundo de-
poimento dos familiares, o governo ofereceu terrenos em Vila Velha, 
como indenização a João Nicolussi, mas este, com sua visão empresa-
rial, optou por uma quantia em dinheiro, no valor de 40 contos de réis, 
que utilizou para construir imóveis em Vitória. Daí, veio a construção 
do edifício de três andares João Nicolussi, situado na rua Nestor Go-
mes, n.o 2, ainda existente, e que veio a ser moradia da família, em Vi-
tória, de 1919 a 1931.

João Nicolussi faleceu em 1/2/1958, no Rio de Janeiro, quatorze 
anos após a esposa. Na época, vivia com a filha, na rua Barão de Ita-
pagipe, 368/202, Tijuca. Haydée Nicolussi fez-lhe o “necrológio”, em 
que afirma: 

“Traçar um coração tão grande em poucas palavras é tarefa para gênio chinês. E 
eu sempre lutei ingloriamente pela síntese. Em tudo. (...) Quem o conheceu, em pessoa, 
poderá recordá-lo nitidamente: andava depressa, empertigado, mas cabisbaixo pelas ruas. 
O riso fácil mas superficial ante a parolagem dos outros. Bastava fitá-lo: o olhar dizia: 
meu coração é triste. (...) Nós ríamos de sua fobia a veículos vertiginosos. Ele continuava 
preferindo andar de bonde ou a pé. Devagar, mas seguro – dizia –. E como resistia! (...) 
Vigamento após vigamento, tijolo em cima de tijolo, telha engatada a outra telha, refaço 
o edifício dessa enérgica vida. Cada data é um marco: 1910... 1919... 1930... foi um 
lutador tenaz até a última semana de sua vida: 1958”.

Os marcos referidos por Haydée Nicolussi são: 1910: mudança de 
Alfredo Chaves para Vila Velha; 1919: mudança para Vitória; 1930: ida 
definitiva para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar na Sul América 
Seguros, após a crise financeira de 1929. O final do “necrológio” feito 
ao pai é uma interpelação da autora ao turista que for a Vila Velha: 

“Turista feliz! Quando visitares a cousa mais bela que há no Espírito Santo – o 
Convento da Penha – ergue uma prece pelo emigrante modesto que foi o primeiro a 
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substituir a carroça e o lombo do burro pelo conforto do nosso primeiro bonde elétrico 
ligando Vitória a Vila Velha.” 13

De suas lembranças da infância em Vila Velha, recorda-se Haydée 
Nicolussi da boneca trazida da Alemanha pelo pai, a Gretchen, sua 
“felicidade suprema” e motivo de desejo e inveja de todas as crianças. 
Quebrada pela irmã pequena (Ceci), sua “deusa tabu” foi remendada e 
passa a ser símbolo de felicidade, que não tem só uma cara e “mesmo 
acontecendo deixar quebrá-la, ainda consegue reunir seus pedacinhos 
dentro do coração”.14

Outro conto que traz recordações da infância é o sempre lembrado 
por todos os seus familiares, “O enterro do sabiá”. Os cinco persona-
gens do conto são os três irmãos, “Santuzza, de três anos, a menorzi-
nha, dona de uns olhos muito verdes, uns olhos que sabiam ficar tristes, 
quando queriam (...) Jorginho, todo louro, todo gordo, todo crespo, 
que vendia beijos a tostão! E Maria Cândida, a ‘feiosa’, que vivia sempre 
sonhando em pé, diziam, a de espírito tão rebelde quanto místico, tão 
precipitada quanto sentimental e de índole pensativa...”15. Nesse retra-
to dos três irmãos, vê-se a característica física e psicológica que lhes é 
marcante: Santuzza, a mais nova é Mercedes, marcada pela beleza e pela 
meiguice; Jorginho, o do meio, é Joãozinho, simpático e esperto; Maria 
Cândida, a “feiosa”, é Haydée, sonhadora, rebelde, mística, sentimental 
e pensativa.

No mesmo conto, é interessante a descrição da casa em que mora-
vam, em Vila Velha: 

“Eles moravam numa granja deserta, afastados da cidade, no meio da restinga triste, 
onde as madrugadas e os crepúsculos tinham prolongamentos profundos sobre os nervos 
deles: de manhã eram as cigarras, zoando no meio do sol, nos brotos das árvores, na 
concha das flores selvagens do mato; eram os passeios de pés descalços, com a mamãe, 
pelo areal gelado, até chegarem lá na floresta distante, onde apodreciam troncos negros e 
floresciam begônias cor-de-rosa e de onde a criançada voltava com os vestidos úmidos de 

13  Texto inédito, datilografado e com anotações manuscritas, escrito por Haydée Nicolussi, em 1958, 
por ocasião do falecimento do pai, João Nicolussi.
14  “A boneca quebrada”. Suplemento Feminino. A Gazeta. São Paulo, 13/7/1941.
15  “O enterro do sabiá”. Vida Capichaba. Vitória, 28/2/1931.
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neblina, o colo cheio de frutas e molhos de flores silvestres, enquanto o sol, retesando o 
arco de raios no horizonte, desferia flechas de luz sobre os primeiros píncaros dos montes. 
De tarde eram os passeios lentos, repentinamente graves, em que o grupo álacre e disperso 
da manhã, caminhava mais juntinho, num aconchego de espíritos que se preparam para 
ouvir histórias de fadas à noite e temem ver surgir de cada moita, ao gemido nermo das 
rolas viúvas, fantasma de dragões encantados, na pele do mais inofensivo lagarto verde, 
ou de ursos que falam no vagir do mais inocente coelhinho arisco de carneiro por sobre 
as folhas secas.”

Dois primos do interior (Alfredo Chaves) passaram a residir com a 
família Nicolussi “para melhorar a educação nos colégios da cidade”, e 
“A casa em que moravam, tristonha e grande, passou a ser um paraíso 
em miniatura”. Os primos eram Tintino (Argentino), “caçador invete-
rado de pobres passarinhos” e Tetede (Mercedes), que “fazia vestidos 
de bonecas de tudo quanto eram retalhinhos que achava.” Mercedes e 
Argentino, filhos de sua tia Mariana, irmã de sua mãe e de Luiz Fran-
zotti, italiano como o pai, foram os grandes amigos – primos-irmãos de 
Haydée Nicolussi e em cujas casas sempre buscou abrigo em suas vindas 
ao Espírito Santo, seja por lazer ou para refugiar-se quando perseguida 
pela polícia de Getúlio Vargas.

Ainda no conto citado, deve-se destacar uma das características 
de Maria Cândida, alter ego de H. N.: a leitura compulsiva. Cito-a:  
“E Maria Cândida lia muito, lia demais histórias de fadas, e vivia pers-
crutando os caminhos de formigas e os horizontes longínquos”. É in-
teressante notar a fixação da autora pela imagem das formigas, sempre 
recorrente em seus textos como em “Espelho: Escuta, meu amigo, em 
pequenino,/tu não gostavas dos caminhos de formigas?/Eu, como gos-
tava!” e “Lembrança: os caminhozinhos brancos/de formigas se agita-
vam/de vidinhas rápidas e independentes”.

O período que vai de 1911 a 1916 foi de prosperidade com os negócios 
do pai e de felicidade familiar, junto com os irmãos e os primos, de 
quem só se separaram após terem terminado o primário. De 1917 a 1918, 
época de crise, as irmãs Haydée e Mercedes estudaram como internas 
no Colégio Nossa Senhora da Assunção, no Rio de Janeiro. Segundo 
depoimentos de suas sobrinhas, Norma e Miriam, filhas de Mercedes, 
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os dois anos de internato trouxeram graves sequelas à saúde física da 
tia Haydée, pois um “sarampo mal curado levou-a à asma”, doença que 
perdurou toda a vida e que lhe provocou a morte, aos 65 anos, em con-
sequência dos fortes medicamentos que usava.16

Em 1918, Haydée Nicolussi iniciou o curso Normal, antigo curso 
de Formação de Professoras, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, 
o tradicional Colégio do Carmo, em Vitória. Terminou em 1921, aos 16 
anos, com uma classificação em terceiro lugar, em que obteve como prê-
mio um livro “bem simbólico”, segundo ela, A barreira, de René Bazin.17

De sua época de estudos no Colégio do Carmo guardou, por toda 
a vida, a religiosidade cristã (abalada nos anos 1930, mas recuperada, 
depois), a habilidade de pintar e bordar, que era ensinada às moças casa-
doiras da época, e que a auxiliou em momentos de penúrias financeiras. 
Quanto ao amor pela literatura, esse ela nunca perdeu e a acompanhou 
por toda a vida. O poema “Elegias do tempo dourado”, dedicado às 
colegas do Carmo, lembra esse tempo de “anos dourados”:

        I 
   Às minhas colegas do Carmo

Adolescência – inquietação, mãos ao ar, estouvamento,
alma no céu, pés no chão, boca e ouvidos ao vento,
E o olhar?
O olhar sempre longe,
na frente dos pensamentos.

“Companheiras de colégio, por onde andais a estas horas?
Zilka, Laura, Laurentina, Leonor e várias Marias,
Hermínia – tão solitária! – Ilma Amiga – tão sombria!
Yvonne, a rival mais séria da filha do Presidente...
Elisa, que me salvaste na Guerra dos Trinta Anos,

16 Depoimento concedido em 31/10/2004, no Rio de Janeiro, na casa de Norma Carneiro Monteiro Porto.
17 Entrevista concedida a Solena Benevides Vianna, publicada na seção Dominical do jornal A manhã, 
Rio de Janeiro, em 12/8/1945. René Bazin (1853-1932), escritor francês da passagem do século XIX para 
o XX, exaltou, em suas obras, as virtudes da religião e da terra.
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em troca de frases bonitas dando-me datas gloriosas?
Cecilinha, Inês Santos Neves, Carmem, Odette Vivacqua,
quem é que ainda se lembra do MISTÉRIO DA DUPLA CRUZ.
lido compenetradamente no carramanchão do recreio?”

E vós, mestras tão amadas?
– Irmã Maria, que agora ensinais cartografia aos anjos,
quem fará mapas melhores nas escolas do outro mundo?!
Irmã Hosannah, que vos dáveis a recitar Lamartine,
quem será hoje a Verônica ou a Madalena arrependida,
nas festas do nosso Teatrinho?
E no Pavilhão de Pintura, dizei-me Irmã Tereza de Novais,
quem é que andará pintando certo pinheiro grisalho
e um pato azul sobre a água, que me custou tantas lágrimas?”

Adolescência... (saudade!) – mãos ao ar, estouvamento,
alma no céu, pés no chão, boca e ouvidos ao vento. 
E o olhar?
O olhar sempre longe,
na frente dos pensamentos...18 (...)

Com a temática do Ubi sunt?, Haydée Nicolussi recorda suas colegas 
de Colégio do Carmo, todas pertencentes às tradicionais famílias de 
Vitória, e as irmãs do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, fundado por 
Dom João Batista Correa Néri, no velho Convento do Carmo, em 1900. 
Em 1909, foi criado o Curso Normal, equivalente à Escola Normal do 
Estado e que durou até 1975. Segundo Maria Stella de Novaes, “tinham 
as alunas do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora encontrado, ali, meios 
de aprimorar seus pendores artísticos, nas aulas de desenho, pintura, 
piano e trabalhos manuais.”19

18  NICOLUSSI, Haydée. Festa na sombra. Rio de Janeiro: Pongetti, 1943, pp. 14-15.
19  NOVAES, Maria Stella de. A mulher na história do Espírito Santo. História e folclore. Vitória: EDUFES, 
IHGES, PMV, 1999, p. 104.
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Haydée Nicolussi nunca se des-
vinculou, totalmente, da base de 
sua formação intelectual, religiosa e 
moral obtida no Colégio N. Senho-
ra Auxiliadora, das irmãs vicentinas. 
Tanto em seus poemas quanto nas crônicas, sempre se encontram re-
ferências aos bons tempos de Colégio do Carmo. Em 1939, saindo da 
crise político-existencial-afetiva que a afetou em toda a década, escreveu 
à irmã Josepha, na época residindo na Casa Central das Irmãs de Ca-
ridade de São Vicente de Paula, no Rio de Janeiro. Esta lhe respondeu, 
em carta datada de 23/3/1939: 

“– É bem tarde para agradecer votos de ano bom, mas como é todos os dias que os 
faço por você, não fica muito fora de propósito que lhe diga tudo o que peço a Deus, em 
seu favor; sim, minha boa Haydée, você me é muito cara, tanto mais que mais penas e 
apreensões me custou... Por isso peço muito a N.S. que lhe dê a plenitude da fé, com a 
qual lhe será fácil compreender todos os porquês da vida, que em vão querem explicar ou 
resolver os que andam longe de Deus. Peço muito a N.S. que encha sua alma de luz, pois 
minha boa Haydée, você foi feita para as coisas boas e como Santo Agostinho, que você 
citou, só terá tranquilidade na posse do Bem Supremo que para Ele a criou.”

Sobre os seus anos de formação, assim declara Haydée Nicolussi: 
“... tudo decorreu de uma infância feliz, cercada de caixinhas de música, caixas de 

tinta e álbum de viagens. Aprendi a recitar muito cedo e a representar em teatrinhos cole-
giais e tanto me especializei no gênero que acabei descobrindo a existência da rima e da cor 
local aos dez anos de idade, e um dia arranjei jeito de juntar regatos e gatos sem perigo de 
vida para esses últimos, que não sabem nadar, fazendo da água um espelho azul do céu que 
também era azul, com nuvens brancas que passavam para rimar com as crianças que nas 
margens floridas brincavam. Muito juvenil, como você vê, mas era uma felicidade fazer 
versos, juntar mapas de todos os países do mundo, e escrever composições escolares, que eu 
passava a limpo em folha de papel almaço amarradas com vistosos laços de fitas e oferecia 
às minhas colegas como lembrança. (...) Papai me ensinava a desenhar letras a nanquim 
perfeitamente geométricas e mamãe me adorava ouvir recitar. (...) Bastava um ‘Haydée, 
recite qualquer coisa para fulano ou beltrano’ e eu pulava na arena, assassinando a Alzira 
por conta de um amante truculento com todas as regras de barbárie, gritava e, rasgando o 
retrato da dita infeliz aos pés de outra mulher, com muito mais melodrama do que Vicente 



158  Francisco Aurelio Ribeiro

Celestino faz a mesma coisa em discos de vitrola. No fim da tragédia, damas e cavalheiros 
enxugavam os olhos comovidos, prognosticando: “Essa menina vai longe!”. Estou fazendo 
força para ver se não desminto prognósticos de tão boa vontade...”  20

Apesar de ter-se formado Professora de Séries Iniciais, Haydée Ni-
colussi não quis exercer essa profissão. Com a tendência toda voltada 
para as artes, sobretudo a literatura, desde criança, ela lamentava não 
existir, na época, um curso voltado para a carreira das letras, especifi-
camente. Sobre a sua formação literária afirma, em entrevista de 1938: 

“Se literatura fosse arte especializada em instituto como a pintura, a escultura, a 
música, e não um simples curso à margem de outras cátedras, talvez eu estivesse preco-
cemente, como os discípulos ricos que contam com professores particulares, um canudo 
de diretrizes certas debaixo do braço. Mas éramos pobres, papai comprava os livros e 
revistas nacionais que podia, eu tinha que aproveitar os empréstimos circunstanciais. 
Assim, lia tudo que caía nas mãos, afobadamente, às vezes, sem critério algum na esco-
lha, empilhando, simultaneamente, na cabeceira de minha cama, uma verdadeira salada 
de personalidades, desde Raul de Leôni a Lima Barreto, Edmond Rostande a Salomon 
Reinach, Wilde a Alphonse Daudet, poetas simbolistas e parnasianos, escritores realistas e 
de ficção, teatrólogos e ensaístas, enfim, uma verdadeira babel internacional de emotivos e 
pensadores. Talvez por isso é que eu seja, hoje, um tanto dispersiva e eclética, a pior forma 
mental de se surgir para enfrentar a vida. E a prova é a autoanálise desenvolvendo-
-se paralelamente ao meu raciocínio poético e fechando-me toda coragem de enfeixar a 
miscelânea de minhas produções em livros, quando o meu máximo desejo era contribuir 
de maneira uniforme e sólida para as letras nacionais”.21

Sempre buscando o aperfeiçoamento, Haydée Nicolussi voltou ao Rio 
de Janeiro para estudar na British American School, podendo participar, 
bem próximo, do movimento de renovação artística e intelectual que to-
mou conta do Brasil, a partir de 1922, ano em que se comemorava o cen-
tenário da Independência do Brasil. Em janeiro de 1922, eclodiu, em São 
Paulo, a Semana de Arte Moderna, e, em março, fundou-se, no Rio de Ja-
neiro, o Partido Comunista Brasileiro. Em julho do mesmo ano, também 
no Rio de Janeiro, houve a revolta dos militares do Forte de Copacabana, 

20  Entrevista concedida a Solena Benevides Vianna para o jornal A manhã: Rio de Janeiro, 12/8/1945.
21  Entrevista concedida a Carlos Leite Maia para o jornal O Diário da Manhã, Recife, c. de 1938.
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no episódio conhecido como Os 18 do Forte. Os primeiros anos do gover-
no de Artur Bernardes, eleito em março de 1922, foram marcados por um 
constante estado de sítio, censura à imprensa e intervenções nos estados. 
Em 1924, dois anos após os acontecimentos de Copacabana, estourou 
uma revolução em São Paulo, o chamado Movimento dos Tenentes, que 
se retiraram para o interior do país e se juntaram, no Rio Grande do Sul, 
ao capitão Luís Carlos Prestes. Este lidera a Coluna Prestes, com cerca 
de mil homens, que percorreu o Brasil, numa marcha de 24.000 km. Em 
1926, surgiu o Partido Democrático, de longa penetração entre a pequena 
burguesia paulista e que teve, entre seus fundadores, o escritor Mário de 
Andrade, um dos teóricos do Modernismo brasileiro e com quem, mais 
tarde, Haydée Nicolussi se corresponderia.

Mulher culta e politizada, Haydée Nicolussi crescia, nesse momen-
to de grande agitação política e cultural do país, entre a provinciana 
Vitória, onde morava, no centro da cidade, ao lado da escadaria Maria 
Ortiz, e a capital do país, onde estudava. Das lembranças desse tempo, 
é o poema “Elegias do tempo dourado”, II, dedicado às colegas da  
British American School:

Na penumbra, a sala de música. Tocando, Hilda, Enaura ou Edelvira.
Sobre a mesa o HOMEWORK BOOK, A OXFORD AND CAMBRIDGE 
                       [LITTERATURE.
“Eu, analisar Shakespeare agora? Eu, resumir Walter Scott?”.
De manso evado-me na sombra. Na penumbra a sala de música.
Há um piano, há um violino, há uma música no escuro.

“Piano, toca só para mim músicas adolescentes e ingênuas!
A PRIMAVERA de Mendelssohn, L’EAU COURRANTE de Massenet,
ou melhor, LA FILEUSE de Raff e as AQUARELAS de Sinding.
De tanto traduzir Stevenson, Whittier, Christina Georgina,
ando vertendo poesia até a medula da alma.

Quero bosques franjados de ouro, moitas cheias de morangos,
e bandos de borboletas, cruzando águas desatadas 
entre vales e colinas.
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Quero rendas de Bruxelas e lírios com asas de prata
para a viagem de núpcias que esta noite farei dormindo.
Piano, toca só para mim músicas adolescentes e ingênuas.

“GOOD MORNING, Fanny! Miss Crago? GOOD MORNING!” por
                [que não responderá
aquela MISS que guardava retratos da Grande Guerra,
em uniforme de gala da Cruz Vermelha Britânica,
com dedicatórias assim: “YES, FEELING LIKE AN ANGEL?”
– WHERE ARE YOU NOW? IN ENGLAND?
– ... PERHAPS... “FEELING LIKE AN ANGEL...”.

Meu colégio internacional! Danças de Naruna Korder,
ginástica de Monsieur Léon, HIGH-SCHOOL de Miss Saraiva,
pintores de modelos vivos e alunos de línguas mortas.
Que turma de pássaros loucos formávamos nas vossas bancas:
– Safira, Beatriz, Lina Alves, Luci de Araújo Lima,
Lia, Gumver, Soledad, Rica Brenda, Thurza, Adelaide,
e também várias Maries, Eileens, Doroties AND Margarets
e aquela brasileirinha batava, que tinha um nome de rainha – 
Alma Emilia Teodora Bradwell!

Pecados? Só um cometemos: (e que susto a reprimenda)
– jogar flores ao luar, para os Tunas de Coimbra,
aqueles tunas de boinas e longas capas românticas,
que foram fazer serenatas junto aos muros do Colégio.

Manhãs de domingo, passai de manso em minha memória!
(Na penumbra a sala de música... Na música visões passando...)
“Piano, toca só para mim Liszt, Rachmaninoff, Debussy.
Quero ver exércitos húngaros vitoriosos marchando,
polichinelos quebrando-se nesses desertos humanos
e a humanidade rezando em catedrais sobre as ondas,
com seus pecados remidos em covas de flores úmidas.
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Manhãs de domingo, passai de manso em minha memória...”
Esse piano... esse violino... essa música na sombra...22

A década de 1920 foi de grandes progressos para o Espírito Santo e 
de afirmação da mulher. Ida de Oliveira Ramos tornou-se a primeira 
farmacêutica e a primeira química industrial capixaba, em 1922, e Ermí-
nia de Assis, a primeira médica, em 1923. Em 1924, Vitória passou a ter 
telefones sem fio e a primeira agência de carros Ford.23

Em abril de 1923, sob a direção do jornalista Garcia de Rezende 
(1897-1978), um dos fundadores da Academia Espírito-santense de 
Letras, em 1921, foi criada a revista Vida Capichaba, a de mais longa 
duração da história cultural capixaba (1923 a 1957), 34 anos. A revista 
era dedicada à mulher espírito-santense. De acordo com o editorial do  
n.o 1, “O Espírito Santo é um Estado de belas mulheres, de criaturas sua-
víssimas, para as quais o espírito e a graça, a inteligência e a finura são os 
mais caros requisitos de beleza moral. E onde há esplêndidas mulheres, 
há arte, há poesia, e onde há poesia, há sonho, há êxtase, há embeve-
cimento, há perfumadas atitudes de crédulo e romântico otimismo.”24 
Estava criado o espaço para a iniciação literária de Haydée Nicolussi. 
Entre os anunciantes da revista estava o pai de Haydée, João Nicolussi, 
que anunciava “Cimento”, com o endereço telegráfico “Nicolussi”, a 
Caixa Postal 3703, Código Ribeiro e endereço: Ladeira Maria Ortiz, 
9, térreo do prédio por ele construído, na Rua Nestor Gomes, n.o 2, 
onde residia com sua família. Na época, João Nicolussi era empresário, 
proprietário da Fábrica Santa Helena Nicolussi & Cia, que fabricava 
materiais para construções: telhas francesas, ladrilhos hidráulicos etc. 
Publicidade de duas páginas na Vida Capichaba, de 20/9/1925, mostra 
as instalações da fábrica e fotos do seu proprietário. No ed. Nicolussi, 
de três pavimentos, funcionava, no térreo, a loja de material de cons-
trução; no primeiro andar, o Consulado Americano (1920-1930) e, no 
último, a família Nicolussi, pai, mãe e três filhos. Foram felizes naquela 
década, até que a quebra da bolsa de Nova Iorque (1929), as mudanças 

22  Festa na Sombra, pp. 16-17.
23  NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo, pp. 405-406.
24  80 anos de Vida Capichaba. Vitória: IHGES, abril de 2003.
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na política (golpe de estado de Getúlio Vargas, 1930) mudaram a situa-
ção econômica da família Nicolussi, que teve de se mudar para o Rio de 
Janeiro sem as posses que tinham em Vitória. Para Haydée, começava a 
luta política, pois aliara-se à esquerda inimiga de Getúlio Vargas e a luta 
para ser jornalista e escritora profissional, longe do glamour da província 
onde nascera e já era consagrada entre seus pares.



Discurso proferido na Academia Pernambucana de Letras, em 12 de dezem bro de 2016.

Homenagem a Marcos Vilaça

José  Paulo Cavalcanti  F ilho

Peço desculpas antecipadas aos presentes. Este não será 
um discurso propriamente acadêmico. Vai ser mais 
como um velho amigo falando a outro velho amigo. 

Se preferirem, um amigo velho falando a outro amigo velho.  
A ordem dos fatores, aqui, não altera o produto.

Minhas senhoras, Meus senhores.

 � O homem
Marcos Vilaça nasceu em Limoeiro e em Nazaré da Mata. 

Ao mesmo tempo. Isso não se discute. Prova de que já pode 
ser considerado um deus. Por ter o dom da ubiquidade.  
O de estar em dois lugares, ou mais, ao mesmo tempo. Faltan-
do só descobrir a palavra para dizer o que ele é. Talvez Naza-
reiro. Ou Limomata. Ou coisa parecida. 

Consta que Vilaça falou de suas duas cidades, e de sua com-
panheira de antes e depois da eternidade, a Ledo Ivo. Dizendo 
assim: Amar cidades, várias./ Amar mulheres, só uma. Maria do Car-
mo, claro. Mas Ledo se atrapalhou e escreveu (em “Recife”): 
Amar mulheres, várias./ Amar cidades, só uma, Recife. Acontece.

Marcos é filho de dona Evalda. Uma dama letrada e ilustre 
que gostava de usar quando podia, e isso era quase sempre, a 
palavra pletórico. Sem restrições. E muito corretamente. Que de 
dona Evalda se pode dizer, sem medo de errar, que era mesmo 
pletórica em tudo.

Advogado 
no Recife. 
Consultor da 
Unesco e do 
Banco Mundial. 
Foi também 
Presidente do 
CADE e da 
EBN. Ministro 
da Justiça, 
membro da 
Comissão 
Nacional da 
Verdade e da 
Academia 
Pernambucana  
de Letras.
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E é filho do professor Antônio Vilaça. Antônio. Etimologicamente, 
aquele que está na vanguarda. Para a Igreja, esse Antônio era o Santo Lutador. 
Também de duas cidades, Lisboa e Pádua. A história se repete. Antônio, 
como Antonio Vieira – segundo Fernando Pessoa, Imperador da língua por-
tuguesa. Com quem Vilaça aprendeu a arte do bem escrever. Ou Antônio 
Conselheiro, que Câmara Cascudo definia como frugal, austero, exigente, 
disciplinado e casto. Com quem Vilaça aprendeu a arte de se devotar às cau-
sas em que acredita. Ou Antônio Silvino – que escrevia pelas mãos do 
meu pai, então com 8 anos, cartas para o presidente da República. Re-
querendo indenização pelo saneamento moral do Nordeste. Porque, como confes-
sou ao velho, só matei quem não prestava. Com quem Vilaça aprendeu a arte 
de não se juntar a quem não vale a pena. Ou Antônio Carlos Magalhães. 
Com quem Vilaça não aprendeu arte nenhuma, graças ao bom Deus.

Conta-se que o professor Antônio Vilaça, então seminarista, acabou 
vizinho de dona Evalda. Em Limoeiro. “O pecado mora ao lado”, como 
na peça de George Axelrod. Ela jovem, bela, e logo muito interessada no 
conversar dele. Dando-se que o professor desistiu ligeiro das vocações 
religiosas. Trocando a contemplação celeste por uma vida terrena ple-
na. De virtudes e pecados. Muitas e poucos. Entre eles, o de falsificar 
whisky. Trocando os líquidos. O que lhe permitia saborear malte escocês 
transladado para garrafas de Drury’s. Enquanto seus convidados, coita-
dos, aceitavam as ofertas de Johnnie Walker, em garrafas antes vazias, e 
agora cheias do líquido nacional. As aparências enganam. 

Vilaça é homem reto, apesar das dores na coluna.
E amigo certo de amigos incertos.
Já no batismo, seus pais fizeram questão de afirmar o caráter do 

filho. Marcos Vinicius Rodrigues, como se vê no próprio nome, é um 
homem plural. E Vilaça, também se vê no nome, é singular. Plural e 
singular, pois. Múltiplo.

Vilaça teve, nessa vida, uma trajetória improvável. Que começou nos 
interiores de nosso Brasil, popular e profundo, para findar nos louros 
acadêmicos. É também imorrível como nós, da Academia Pernambuca-
na. Só que, muito mais, é também imortal. Da Academia Brasileira de 
Letras. Nossa grande Academia. A dos sonhos de (quase) todos nós. A 
do fardão majestático. Conta-se até que um taxista, conduzindo Aurélio 



Homenagem a Marcos Vilaça  165

Buarque de Holanda todo paramentado, não se conteve e perguntou: 
“Sois Rei?”.

Uma Academia que também viveu momentos divertidos. Como 
Emílio de Meneses brincando com seu colega Oliveira Lima – “Quixo-
te gordo”, como o chamava Gilberto Freyre –, num soneto, “O pleni-
potenciário da enxúndia”:

De carne mole e pele bambalhona,
Ante a própria figura se extasia.
Como oliveira – não dá azeitona,
Sendo lima – parece melancia.

Não existe exemplar na atualidade
De corpo tal e de ambição tamanha,
Nem para intriga igual habilidade.

Eis, em resumo, essa figura estranha:
Tem mil léguas quadradas de vaidade
Por milímetro cúbico de banha!

E de muitos momentos altos. Entre os quais as duas gestões em 
que Vilaça foi seu presidente – das quais falará, mais e melhor, o ami-
go Merval. Destaco, em um desses momentos, outro pernambucano. 
Manual Bandeira. Antes, é preciso explicar. Bandeira amava Fernando 
Pessoa. E não gostava de Salazar. Tanto que aprendeu a recitar poema 
do português (“Salazar”) que dizia:

Este senhor Salazar
É feito de Sal e Azar
Se um dia chove
A água dissolve
O sal
E, sob o céu,
Fica só azar

Oh, com os diabos,
Parece que já choveu.
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Dando-se que, em 1957, numa visita do presidente de Portugal 
(durante a ditadura militar de Salazar), general Craveiro Lopes, à 
Academia, Bandeira lhe dedicou esse pequeno poema:

Craveiro dá-me  uma rosa
Mas não qualquer general 
Que eu quero Craveiro a rosa
Mais linda de Portugal

Não me dês  rosa de sal
Não me dês rosa de azar
Não me dês Craveiro rosa
Dos jardins de Salazar.

Consta que o general não gostou. Azar o dele.
Depois de tantos anos caminhando, Vilaça, bem sei que a vida não é 

uma estrada reta, previsível, em que se olha sempre em frente. Já saben-
do como será o futuro. Ela é mais como um cordão sem ponta em que, 
a partir de algum momento impreciso dessa trajetória, começamos a 
buscar nossas raízes. Mesmo andando sempre em frente. E assim vamos 
nós, amigo, por essa mesma estrada. Vivendo com fé. Mas já sofrendo, 
ambos, com o passar dos anos. As dores nas articulações. Nas costas. 
Nos joelhos. Na memória dos afetos. Para ser verdadeiro, sofrendo nos 
afetos. E, também, na própria memória. Razão pela qual peço vênia 
para lembrar, com saudade, bilhete que lhe mandei em um aniversário 
do passado:

Vilaça amigo
Ouve o que digo
Tô com saudade 
Da mocidade
Da vida rude
Da juventude
Da vida boa
De estar à toa
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E da maçada
De fazer nada
Com a indolência
A impertinência
A competência
E a experiência
Dos desenganos
Dos verdes anos.

 � Os títulos
São tantos. 
 • Professor em numerosas faculdades, com destaque para a Facul-

dade de Direito do Recife.
 • Conferencista em numerosas universidades, neste vasto mundo, 

de  Moçambique a Helsinki.
 • Ministro do Tribunal de Contas da União, em que foi presidente. 
 • Pertencente a numerosas entidades, que vão da Academia de Ciên-

cias de Lisboa à Escolinha de Arte do Recife, em que é Membro 
do Conselho Consultivo.

 • Dos seus 76 livros publicados, escolho citar “Em torno da So-
ciologia do Caminhão” – quando, pela primeira vez no Brasil, se 
estabeleceram as implicações sociológicas das migrações. “Coro-
nel, Coronéis”, em que se traçou perfil do exercício da política 
nos interiores de nosso Brasil, num tempo em que ainda tinha ela 
engenho e arte; e “Itinerário da Corte”, pela honra de ter escrito 
seu prefácio. Sem esquecer os 15 livros publicados no estrangeiro 
– em português (de Portugal), alemão, espanhol, francês, inglês 
e italiano.

 • São 182 condecorações e medalhas, incluindo todas as mais ex-
pressivas, no Brasil. Além de uma dezena de honrarias estrangei-
ros. Muito mais.

 • Contando-se tantos inacreditáveis títulos, e em palavras de Ma-
nuel de Barros (“O Livro sobre Nada”), Há histórias tão verdadeiras 
que às vezes parece que são inventadas.
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 � Esta casa 
Nascida em 24 de janeiro de 1901, nossa Academia funcionou, pri-

meiro, em imóveis pertencentes ao Instituto Histórico. Até que em 
1966, na gestão do presidente Luiz Delgado, o governo de Pernambuco 
desapropriou este antigo Solar do barão João José Rodrigues Mendes. 
Construído (não se sabe ao certo) entre 1850 a 1863 – ano em que foi 
comprado pelo barão. E nos cedeu, primeiro em comodato, depois em 
doação. 

Em 1970, Vilaça foi presidente dessa Academia. Bem novo. Tão jovem 
e tão Presidente, dizia Gilberto Freyre. Foi outro dia, Vilaça. Foi outro 
dia. Hoje, é presidente de Honra. Como está em nosso regimento, no 
art. 16 – ao lado de Valdemar de Oliveira, Waldemir Miranda e Mauro 
Mota. Uma grande honra. Para você. E, sobretudo, para todos os seus 
confrades. 

A primeira grande odisseia de Vilaça foi vivida nesta Casa, meus se-
nhores. Quando coube-lhe providenciar a restauração do imóvel. Com 
a colaboração de nosso confrade José de Souza Alencar, e o especial 
empenho da tão querida Maria do Carmo, dotou a Casa com um mo-
biliário à altura de suas tradições. Finalmente instalando aqui definiti-
vamente, em 1971, aquela que passou a ser a mais bela das Academias de 
Letras do Brasil. 

Primeira doação foi gravura que reproduzia o Solar. Cedida por nos-
so hoje confrade Roque de Brito Alves. Do Museu do Estado veio todo 
o acervo de Olegário Mariano – móveis, estatuetas, peças de vestuário. 
Quase todas as famílias pernambucanas contribuíram com doações. 
Aqui estão quadros doados de Chalita, Francisco Vilachan, Henrique 
Himmler, João Câmara, Mário Nunes, Yone Pessoa, Zuleno, entre tan-
tos. Mobiliário impecável. Berço de madeira que um dia ocupou quarto 
dessa casa. Antiga cama doada por nosso confrade Paulo Maciel. Nu-
merosos bustos, primeiro deles o de Adelmar Tavares. Tapeçarias. Um 
candelabro vetusto. Pisos de Brennand. Livros muitos, sendo última do-
ação a biblioteca recifense do confrade Marco Maciel. E afrescos pinta-
dos, nas paredes, pelo artista francês Eugène Lassaily. Tudo registrando 
como vivia, no século XIX, a nobreza pernambucana. Convertido, esse 
espaço, num verdadeiro e imponente Museu da Casa Pernambucana. 



Homenagem a Marcos Vilaça  169

 � Despedidas
E aqui chegamos, amigo. Como dizia Ferreira Gullar (“Traduzir-se”), 

Uma parte de mim/ É multidão/ Outra parte estranheza/ E solidão./ Uma parte 
de mim/ Pesa, pondera/ Outra parte/ Delira. Saudades de Gullar. Divididos, 
amigo. Orwell (em 1984) disse que Quem controla o futuro controla o presente, 
e quem controla o passado controla o futuro. Divididos, assim, entre o passado 
que pesa e oprime, e o futuro que liberta e redime. O coração que dói, 
na memória de amigos que frequentaram essa Casa e já se perderam no 
tempo. E a alma leve, pela certeza de um futuro radiante. Com promes-
sas grandiosas que nos esperam. E que encontra, em Marcos Vilaça, um 
de seus mais generosos intérpretes. Já é tempo de encerrar.  Dando vivas 
a Vilaça. E boa maneira de fazer isso é lembrar versos de Mia Couto 
(em “Incertidão de Óbito”):

A vida 
É um prematuro sonho.

Só morre
Quem nunca viveu.



Memória



Utopia é ficção
Em torno do livro de Thomas More, 
por ocasião de seus 500 anos 

João Almino

U topia, livro denso em ensinamentos filosóficos, princi-
pal obra de Thomas More, pode ser lido como uma 
peça literária encenada em terras imaginárias por per-

sonagens criados por seu autor. Entre esses personagens, Ra-
fael Hitlodeu é o principal narrador da peça, desenvolvida em 
grande medida através de diálogos. Trata-se de um navegador 
português que teria abandonado seus irmãos e sua propriedade 
em Portugal e se juntado a Américo Vespúcio em suas viagens. 

Os títulos tanto do Livro Primeiro quanto do Livro Segun-
do, que compõem Utopia, refletem o papel proeminente deste 
personagem de More, respectivamente: “Discurso do Ilustrís-
simo Rafael Hitlodeu sobre a melhor das Repúblicas, pelo 
ilustre Thomas More, cidadão e vice-xerife da gloriosa cidade 
de Londres na Grã-Bretanha” e “Discurso de Rafael Hitlodeu 
sobre a melhor das Repúblicas, por Thomas More.”1

Um segundo narrador narra no presente os diálogos ocor-
ridos no passado e especialmente a história que Rafael contou 
sobre a ilha da Utopia. É Thomas More, e podemos dizer que 
não é o único Thomas More do livro. Um outro é o Thomas 

1 Todas as citações de Utopia no presente ensaio são da tradução de Anah de Melo Franco. 
More, Thomas, Utopia. Brasília: IPRI, Fundação Universidade de Brasília, 2004.
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Brasileira de 
Letras.
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More que dialogava no passado com Hitlodeu, e um terceiro é o autor 
Thomas More, cujo pensamento é expresso de forma dialética ou de 
maneira ambígua através da ficção que criou. 

Rafael afirma não achar necessário e não ter tempo para examinar se 
as ideias da Utopia estão certas ou não, e diz não fazer apologia das ins-
tituições daquela ilha. Sua intenção seria apenas descrevê-las. Ou seja, 
insiste no caráter meramente expositivo de sua longa narrativa. 

Em certas passagens, contudo, deixa claro que não se trata de mero 
relato neutro. Não apenas geralmente elogia a Utopia. Considera que 
não há povo mais interessante do que o daquela ilha, nem República 
melhor, mais duradoura e mais feliz. Na verdade, seria a única que 
poderia se arrogar a qualificação de República. Diz alegrar-se com 
que os utopienses tenham encontrado a forma de Estado que deseja 
para toda a humanidade. Os títulos de ambos os livros que compõem 
Utopia, por sua vez, referem-se explicitamente ao “discurso de Rafael 
Hitlodeu sobre a melhor das Repúblicas.” Aquele povo que não faz 
guerra por motivo fútil teria conseguido guiar-se pela razão, por va-
lores cristãos mesmo sem conhecer o cristianismo, teria construído a 
mais perfeita organização política e teria alcançado, com seus próprios 
costumes, distintos daqueles dos europeus, o mais alto grau de civi-
lização. Nenhum Estado terá jamais atingido ou mesmo procurado 
atingir o ideal de Utopia na sua perfeição moral, na vida harmônica 
e feliz numa sociedade onde não circula dinheiro nem existe proprie-
dade privada, nem na sua relação com outros povos, ao tentar realizar 
um comércio internacional justo, ao procurar eliminar a pobreza, ao 
ser altruísta e enxergar o interesse alheio mais do que o seu próprio. 
Para Rafael, “a maior das pragas e portadora de todas as demais” é o 
orgulho, e em Utopia “todos os germes da ambição e da facciosidade 
foram extirpados.” 

Thomas More, o autor, não se preocupa com os processos através 
dos quais as ideias, costumes e instituições da Utopia foram assimilados 
em seu próprio território ou poderiam ser exportados a outros países. 
Por isso Rafael descreve a Utopia como algo já pronto, uma ilha criada 
quando seu conquistador cortou o istmo que a unia ao continente e em 
grande medida ensimesmada. 
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 Podemos nos dias de hoje ir além das intenções do autor para 
identificar em seu livro traços que poderiam ser atribuídos ao realis-
mo político, a ideologias que surgiram mais tarde, como o liberalismo 
e o socialismo, bem como a germes de despotismo. Para isso, exami-
nemos com atenção a descrição dos costumes, das leis e instituições 
da Utopia. 

O traço mais marcante da Utopia é a já citada abolição do dinheiro 
e da propriedade privada. Sobre este tema, Rafael não se limita a fazer 
uma descrição neutra. Emite clara e enfaticamente julgamento de valor. 
Diz que “onde existe a propriedade privada, onde o dinheiro é a medida 
de todas as coisas, não é possível governar de forma justa e próspera. 
Não pode haver justiça onde as melhores coisas da vida pertencem aos 
piores homens, e ninguém pode ser feliz onde apenas uns poucos indiví-
duos repartem entre si todos os bens, desfrutando de grande conforto, 
enquanto o resto dos homens vive em deplorável miséria.” 

Mas o personagem More discorda de Rafael. “Parece-me”, diz ele, 
“que os homens, possivelmente, não poderão viver bem num lugar onde 
a posse de todas as coisas seja comum... O desejo de ganho não os esti-
mulará e todos passarão a esperar que outros trabalhem e produzam o 
que com eles dividirão e, assim, tornar-se-ão preguiçosos.” Ao final do 
relato de Rafael afirma também que sua “principal objeção” aos uto-
pienses refere-se “à base de todo o sistema, ou seja, a sua vida comunal 
e a sua economia sem moeda.”

Não há dúvida, porém, de que a ideia da abolição da propriedade 
privada, inspirada em Platão, era cara ao autor Thomas More. Caso 
contrário, não teria a ela dedicado tanto espaço em seu livro através de 
seu personagem Rafael Hitlodeu. 

Entretanto, como evidência da dificuldade do autor em libertar-se 
das amarras do tempo, mesmo num texto visionário que pretende ima-
ginar a sociedade ideal e igualitária, a instituição da escravidão existe na 
Utopia, embora com algum avanço em relação ao que predominava no 
século XVI: por exemplo, naquela ilha imaginada por More os filhos de 
escravos não se tornam escravos automaticamente. 

Não pareceu a More tampouco problemáticos a ausência de priva-
cidade (conceito que viria a ser valorizado mais tarde pelo pensamento 
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liberal) nem o alto nível de controle sobre o social necessário à preser-
vação das instituições utopienses. 

No campo, as casas “são habitadas por cidadãos que as ocupam rota-
tivamente. Nenhuma dessas habitações tem menos de quarenta pessoas, 
homens e mulheres, aos quais juntam-se dois escravos”. Em Amaurota, 
a capital, não há diferença entre casa e rua, pois “qualquer um pode 
entrar e sair de qualquer casa, uma vez que” – eis a justificativa dada por 
Rafael – “não há propriedade privada”. Ali, “por sorteio, os habitantes 
mudam de casa a cada dez anos.” 

Há controles rígidos sobre a população. Por decreto as cidades não 
podem ter mais do que seis mil famílias, e cada família deve ter entre 
dez e dezesseis membros adultos. Embora não se procure controlar o 
número de crianças numa família, o número de adultos é controlado 
por meio da transferência de uma casa onde há adultos demais para 
outra onde os há de menos. Até mesmo o vestuário da população é 
objeto de controle: os utopienses usam roupas com o mesmo feitio, 
distinguindo-se o homem da mulher e os casados dos solteiros, e se sa-
tisfazem com um só traje, que usam por dois anos. Há rigidez também 
quanto às profissões e há controle sobre as viagens, para as quais tem 
de haver permissão dos magistrados e deve ser fixada a data de regresso. 

Ao mesmo tempo que inspirou o pensamento socialista e contém, 
como creio ter mostrado, germes de despotismo, existe em Utopia igual-
mente um embrião do pensamento liberal. 

É clara a tomada de partido de Utopia, principalmente através das pa-
lavras de Rafael, contrária ao absolutismo, ao defender o estabelecimen-
to de limites ao poder do príncipe. Para aquele personagem de More, 
“os homens escolhem um rei para o benefício deles e não do próprio 
rei e... são encargos do príncipe cuidar mais do bem-estar de seu povo 
do que si mesmo.”

O próprio sistema político da ilha imaginária de More contrasta 
com o absolutismo predominante na época em que o livro foi escri-
to. Na Utopia, cada grupo de trinta famílias escolhe, todos os anos, 
um magistrado, e o príncipe é eleito, entre quatro candidatos propos-
tos pelo povo, por voto secreto dos magistrados da ilha, duzentos ao 
todo, podendo ser destituído “se manifestar aspirações à tirania”. Além 
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disso, há regras “estabelecidas para evitar que 
o príncipe possa” ... “oprimir o povo e mudar 
o governo”. 

É interessante observar, em contraste com 
a Europa da época de More, que, não por aca-
so, inexistem guerras de religião na Utopia. 
Utopus, o conquistador da ilha, tinha conhe-
cimento dessas guerras a que se sujeitava o 
país antes de sua chegada. Assim, depois de 
sua vitória, proclamou a liberdade de culto. 

No entanto, o autor Thomas More não 
conseguiu se distanciar o suficiente de sua fé 
cristã para assegurar a plena liberdade religiosa de sua ilha imaginária, 
onde existem dogmas religiosos impostos por lei, segundo os quais não 
se pode “admitir que a alma morre com o corpo” nem “que o universo 
se move ao acaso e não pelas mãos da divina providência.” 

A moral cristã igualmente se mescla no pensamento de Thomas 
More com uma filosofia de filiação epicurista. De fato, nas palavras 
de Rafael, “os utopienses inclinam-se a pensar que nenhum prazer é 
proibido, desde que dele nenhum mal se origine.” Dizem “que uma 
vida agradável, quer dizer, de prazer, foi prescrita pela própria nature-
za como um fim para nossas ações.” Creem que todas as nossas ações, 
bem como as virtudes nelas contidas, têm por fim último alcançar o 
prazer e a felicidade, sendo que a maior parte da felicidade estaria no 
prazer. Por prazer entendem toda atividade em que, de acordo com a 
natureza, a pessoa encontra satisfação, podendo essa atividade ser um 
estado da alma ou do corpo. E consideram como naturais todos os 
apetites. 

O hedonismo daí decorrente é, contudo, contrário aos prazeres bre-
ves e transitórios, àqueles que se interpõem aos prazeres maiores ou que 
venham a provocar sofrimento posteriormente. A felicidade somente é 
encontrada nos prazeres bons e honestos. São falsos prazeres acumu-
lar dinheiro, o vício do jogo, da caça e da falcoaria. “Não há tavernas, 
cervejarias ou bordeis e nem ocasião para se corromper ou locais para 
encontros secretos.” No fundo, é a crença religiosa na imortalidade da 
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alma e nas recompensas ou castigos após a morte que fazem com que 
não se busque o prazer independentemente do bem e do mal. 

Um misto de ousadia e de apego à moral de seu tempo está presente 
também na descrição da instituição do casamento em Utopia. De um 
lado, há costumes que chocariam a Europa do século 16: por exemplo, 
antes do casamento, a noiva é mostrada nua ao seu pretendente e o noivo 
é apresentado nu à noiva, pois “nem todas as pessoas são tão sábias que 
se preocupem somente com as belezas do caráter; e mesmo os sábios 
apreciam a beleza do corpo como um suplemento para um bom tempera-
mento.” Por outro lado, relações sexuais antes do casamento são punidas 
severamente, e a punição para o adultério é a escravidão mais estrita. 

Para a sua época, Thomas More tinha ideias avançadas sobre a po-
sição da mulher na sociedade, tendo dado uma educação a suas filhas 
igual à dos seus filhos. No entanto, na Utopia, as mulheres devem obe-
diência aos maridos e estes são responsáveis pela punição das esposas, 
a menos que a falta cometida seja tão grave que o interesse público re-
queira uma punição pública. Num ritual que percorre todas as religiões, 
o da “Última Festa”, as esposas, antes de seguirem para o templo, se 
ajoelham diante de seus maridos para confessar suas faltas e negligências 
e pedir perdão por suas ofensas. 

Há, em suma, neste livro de Thomas More, um misto de formu-
lações ideais pouco ou nada testadas na época em que foi escrito e de 
ideias que em parte as negam ou que são ancoradas nas práticas e costu-
mes europeus ou nos princípios religiosos do autor: igualdade, mas com 
manutenção da escravidão; liberdade religiosa, desde que se acredite na 
eternidade da alma e nos castigos após a morte; antiabsolutismo, com 
rígido controle sobre o social; pacifismo e preparação constante para a 
guerra; e influência benigna sobre os vizinhos através do colonialismo e 
do imperialismo, o que cheguei a discutir noutro ensaio.2 

Thomas More, o autor, criou Hitlodeu e, portanto, é o responsável 
por suas percepções e opiniões a respeito da Utopia. Mas, como já ficou 
claro em passagem deste ensaio, o personagem Thomas More narrador 

2 A Utopia é um império. Prefácio a More, Thomas, Utopia. Brasília: IPRI, Fundação Universidade de 
Brasília, 2004.
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do livro nem sempre concorda com Hitlodeu na avaliação dos costu-
mes, leis e instituições daquela ilha. 

Também o Thomas More que dialogava com Rafael no passado re-
força a ideia de que não necessariamente se deve aspirar a tudo o que 
a Utopia representa. Afirma que, quando Rafael acabou de falar, ele, 
More, recordou muitos detalhes que lhe haviam parecido absurdos nas 
leis e costumes daquele povo, não somente na sua maneira de guerrear 
e nas demais instituições, mas também e especialmente no fundamento 
principal de todas elas: a vida e o sustento em comum, sem nenhuma 
circulação da moeda, o que, conforme afirma, destroi toda a nobreza, 
magnificência, esplendor e majestade que, segundo a opinião pública, 
constituiriam o ornamento e a honra das Repúblicas.

 Poderíamos supor que se trata de ironia. Seria crítica velada aos 
que assim pensam. Esta opinião não seria a do escritor inglês Thomas 
More, autor do livro, mas apenas a de um personagem Thomas More 
que ele criou para introduzir a ambiguidade em sua narrativa. Essa am-
biguidade serve-lhe também como defesa contra possíveis acusações. 
Mas se o comentário do final do parágrafo acima pode ser considerado 
a expressão de um hábil recurso à ironia, noutras partes do texto não 
estamos tão certos disto. 

No final do livro, More – ainda aqui personagem e desta vez narra-
dor – dá a entender que os temas tratados precisariam ser aprofundados 
e seria necessário discuti-los mais. Afirma que, como Rafael estava can-
sado e ele, More, não sabia se seu interlocutor aceitaria facilmente ser 
contradito, levou-o para jantar, pensando que em outra ocasião teriam 
tempo de debater aqueles temas. 

Em suas últimas palavras em Utopia, o narrador Thomas More con-
fessa que, embora não possa dar seu assentimento a tudo o que disse 
Rafael, há na República da Utopia muitas coisas que desejaria ver em 
“nossas cidades.” E conclui: “Coisa que mais desejo do que espero.” 
Ou seja, não apenas a Utopia não existe; More não espera que venha a 
existir nas cidades europeias uma moral, costumes e instituições seme-
lhantes às daquela ilha imaginária.

Essa maneira de narrar é indiretamente discutida no próprio livro, 
quando More e Rafael discordam sobre a forma de se apresentarem 
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ideias novas aos governantes. Rafael julga que, no esforço de convencê-
-los daquilo em que nunca acreditarão, “ou eles vos seduzem”, diz, “ou, 
caso vos mantenhais honestos e puros, vossa virtude apenas servirá para 
encobrir a corrupção e a loucura” alheia. O melhor seria dizer a verdade 
tal qual, por incômoda ou desagradável que fosse. Segundo ele, não há 
na corte lugar para a filosofia, incapaz de convencer espíritos imbuídos 
de opinião contrária. 

Diferentemente, o personagem More pensa que apenas não há lugar 
na corte para a filosofia escolástica, “que pretende sempre tudo explicar, 
supondo ser adequada a todas as circunstâncias”. A outra filosofia, a 
que este personagem More defende, é na verdade similar à que o autor 
Thomas More adota em seu livro. Diz que, “como numa peça teatral, 
toma um fato e o adapta ao drama que se tem nas mãos e o representa 
com elegância e conveniência.” A razão para isso é que, segundo ele, 
“não se pode, arrogantemente, usar uma linguagem insólita e descon-
certante diante de pessoas com opiniões contrárias e insuscetíveis de 
serem convencidas. É preciso tomar um caminho indireto e manejar a 
situação com tato e sensibilidade e as coisas más que não puderem ser 
transformadas em boas, ao menos torná-las menos más, na medida das 
possibilidades.” 

A interpretação política de Utopia é dificultada pela ambiguidade 
do relato, pela existência dos dois More (o narrador em primeiro pla-
no e o personagem que dialogava no passado) e, de uma maneira mais 
geral, pela distância assumida pelo autor Thomas More em relação a 
seu texto.

Essa distância é exacerbada pelo fato de que o narrador no presente 
Thomas More diz não ter certeza se sua memória reproduz fielmente 
o que se passou. O que é narrado talvez não seja exato, sendo possível 
que o próprio More, segundo ele mesmo, tenha distorcido os fatos, 
por já não se recordar com precisão do que lhe fora narrado. Pode ser 
que algo lhe tenha escapado. Por exemplo, na carta a seu amigo Pedro 
Gilles encaminhando o livro, afirma que enquanto ele, More, pensava 
que Hitlodeu havia contado que a ponte de Amaurota, que atravessava 
o rio Anhidro, tinha quinhentos passos de comprimento, seu pajem 
John Clement, que os acompanhava, dizia que a este número deveriam 
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subtrair-se duzentos, já que a largura do rio seria de apenas trezentos 
passos. Na mesma carta, que pode ser lida como uma introdução, diz 
que não lhe vem sequer à memória – ou ele não sabe se o português lhes 
contou – onde está situada a Utopia no novo mundo. 

Através da dialética dos diálogos e do confronto entre os persona-
gens, Utopia, o livro, em vez de elaborar uma demonstração linear, deixa, 
portanto, espaço para o dissenso, as opiniões contrárias, as lacunas e 
esquecimentos. É uma ficção, e isso é uma de suas vantagens. Não su-
gere receitas prontas para serem aplicadas, não deve ser lido como um 
tratado prescritivo ou normativo e não é um ideário. 

Apesar disso, o que o grande pensador humanista Thomas More e 
seus personagens nos dizem nos interroga, nos faz pensar e nos lança 
desafios. Continua tendo um potencial crítico à ação dos Estados e go-
vernantes. Principalmente, alimentam até hoje a ideia de um norte, de 
um farol, uma luz no final do túnel, algo que orienta a ação dos homens 
e lhes serve de guia. 

 São ainda da ordem da utopia os ideais vigentes de aperfeiçoamen-
to das sociedades contemporâneas e de construção de novas formas 
de sociabilidade, inclusive através do desenvolvimento das tecnologias 
da informação e da instituição de uma governança global dentro de 
uma ordem justa e democrática. Ela, a utopia, não precisa para isso de 
assumir a forma de um modelo de futuro distante e perfeito. Pode ser 
redefinida como a reorganização do caos presente, a visão nova sobre o 
que está mais próximo e a expansão das fronteiras do possível. 

As utopias morrem, como consequência da desilusão e da desespe-
rança. Mas também renascem, transformadas ou não, como outro nome 
para o desejo.
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Um Haroldo de Campos 
italiano

Fabriz io  Rusconi

Haroldo de Campos, grande conhecedor da literatura 
italiana, não teve, em vida, a satisfação de ver sua 
reflexão sobre tradução e seus ensaios sobre litera-

tura italiana traduzidos no idioma de Dante. Traduzione, trans-
creazione, coleção de textos haroldianos publicados pela editora 
italiana Oèdipus, tem o mérito de apresentar à língua e à cul-
tura italiana uma parte importante de seu pensamento. Já em 
“A nova estética de Max Bense” e “Da tradução como criação 
e como crítica”, ensaios que inauguram a coletânea, encontra-
-se uma das principais intuições haroldianas: a necessidade 
de uma sinergia entre crítica, tradução e experimentação no 
campo da literatura e suas formas. A partir do formalismo 
russo, do qual Haroldo lembra o ensaio de Roman Jakobson 
sobre a linguagem poética de Khlebnikov, à nova crítica fran-
cesa capaz de encarar o “desafio mallarmaico”, graças a um 
autor como Blanchot, em que a sinergia entre escrita e crítica 
é um fato consumado, torna-se imprescindível a questão de 
uma crítica disposta a inovar seus instrumentos de pesquisa 
em conformidade com as novidades postas pela experimen-
tação linguística e poética. Esta preocupação de Haroldo não 
se limita ao âmbito da teoria, mas se expressa na sua obra de 
crítico, poeta e tradutor. Não é certamente por um acaso que 
sua realização mais requintada e famosa, a transcriação, seja o 
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resultado exigente dessa sinergia. Aqui o crítico desempenha o papel 
de tradutor e torna-se, ao mesmo tempo, um leitor ideal, que parece 
viver na fronteira entre a sua própria língua e a língua a ser traduzida. 
Haroldo não ignora que “qualquer tradução é crítica” e o escreve ao 
citar o ensaísta alemão Albrecht Fabri. Sabe também que da aporia da 
impossibilidade da tradução de textos criativos é possível sair somente 
através de uma poética da recriação. A tradução, portanto, é uma crítica 
e também “uma arte”, como assinala Haroldo citando Paulo Rónai. 
Haroldo é certamente um dos primeiros a interrogar-se sobre o signo a 
partir da sua presença, da sua materialidade. O discurso sobre a tradu-
ção continua no ensaio sobre as Rime petrose de Dante com o instigante 
título: “Petrografia dantesca”. O ensaio mostra com qual intensidade as 
petrose constituem o laboratório em que Dante experimenta um parlare as-
pro e duro, e de que maneira o autor italiano realiza seu pico expressivo na 
primeira cantiga da Comédia. Há uma contiguidade entre o laboratório 
linguístico dantesco e o haroldiano: tradução, experimentação e trans-
criação são momentos de uma trabalhosa experimentação. Da pedra à 
luz, então, já que é a partir desses extremos metafóricos que podemos 
medir o amplo excursus da experiência de Haroldo tradutor, que passa 
por Dante, pelo audacioso corpo a corpo com esse monumental autor, qua-
se um verdadeiro precursor de Haroldo e da literatura universal. Escreve 
Haroldo, no ensaio sobre Dante, Luz: a escrita paradisíaca, ao referir-se ao 
sistema numérico constituído pelo terceto, terzina dantesca, 

“Tudo isso o tradutor tem que transcriar, excedendo os limites de sua linguagem, 
estranhando-lhe o léxico, recompensando a perda aqui com uma intromissão inventiva 
acolá, a infratradução forçada com uma hípertradução venturosa, até que o desatine e 
desapodere aquela última húbris (culpa luciferina, transgressão semiológica?), que é 
transformar o original na tradução de sua tradução.”

A citação é fundamental para compreender a gênese, no laborató-
rio de Haroldo, do conceito de transcriação. Não é uma coincidência,  
portanto, que o posfácio do curador Andrea Lombardi, tradutor jun-
tamente com Gaetano D’Itria, assinale as dívidas do neologismo harol-
diano com a Comédia: “A transcriação, o neologismo é por fim atestado, 
representa sua verdadeira marca, que lhe permite fixar um paradigma do 
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modelo do processo tradutório, ela pode ser reconduzida diretamente 
ao transumanar dantesco, um transmodar, um transcender [...] A trans-
criação desfruta, por sua vez, de dois termos emprestados diretamente a 
Dante: a translação e a transmutação, que Haroldo incorpora em seu texto” 
(p. 153). Outra paternidade, que Haroldo inclui em seu pensamento 
sobre a tradução, tem gênese mais recente e nascença na esteira de um 
grande pensador da tradição judaico-alemã: 

“A operação tradutor, aqui, tende, no limitem, ao escopo daquela descrita por Walter 
Benjamin: liberar, na língua da tradução, a linguagem pura que o original velam, e em 
relação à qual o sentido comunicativo (Bedeutung) é apenas uma referência tangencial.” 

Os ensaios de Traduzione, trascreazione constituem, portanto, um per-
curso centrado sobre a tradução, paradigma maravilhoso, ideal regula-
dor de qualquer operação cultural realmente viva e criativa. “O fascínio 
dessa leitura italiana de Haroldo de Campos”, afirma Andrea Lombardi, 
“está em mostrar um percurso, uma orientação, um estilo total e, ao 
mesmo tempo, escrupuloso, respeitoso do som da palavra”. Palavras que 
dialogam com as de Umberto Eco, no prefácio do livro, em que este 
elogia a capacidade de Haroldo de “recriar em seu português brasileiro 
imagens e sons da Divina Commedia”. 



Dionisios



c o n t o

O último cônsul em Trieste

Jorge Sá  Earp

Numa manhã triste de sábado, Feitosa despertou por-
que aquela única meia no pé direito o incomoda-
va. Arrancou-a e a atirou ao chão. Durante a noite 

tinha tirado a outra durante o sono. Não que a temperatura 
exterior estivesse baixa, mas Feitosa embutira o hábito de se 
cobrir muito quando se deitava. De qualquer modo, o inverno 
não se fora há muito tempo.

Abriu a meio a cortina e examinou o céu: cinzento. Fez um 
amuo, embora gostasse de dias escuros, e se dirigiu lentamente 
à sala, não sem antes se agasalhar com o seu velho chambre 
de seda negra. Das grandes janelas contemplava o Adriático 
naquela manhã acabrunhada. O vento movia as árvores do 
jardim, subtraindo-as de algumas folhas. No horizonte uma 
perspectiva plúmbea de dia embebido em águas celestes.

Noel Ataliba Feitosa seguiu então para a cozinha – um 
trajeto comumente percorrido nos fins de semana. Nos dias 
de trabalho, enquanto a Sra. Zlobec preparava-lhe o café, ele 
tomava a sua ducha e se barbeava para, em seguida, assumir as 
suas funções no escritório no centro. Aí então vinha-lhe buscar 
Iosip para conduzi-lo no automóvel escuro, descendo as ladei-
ras de Trieste, até o consulado.

Hoje – porque preferiu desde o princípio, o que não era 
hábito de seu antecessor, dispensar a Sra. Zlobec aos sábados 
– faria o seu próprio café. E essa refeição para ele constava 
tão somente da própria bebida negra – sem adicionamento de 
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leite –, a velha rubiácea, acompanhada de um croissant que os italianos 
gentilmente apelidaram de brioche.

Enquanto contemplava o mar e o céu amortalhados sob uma única 
cor, pensava que dali a dias aqueles móveis, quadros e peças antigas co-
lecionadas ao longo de suas viagens, estariam todos embalados e trans-
portados para o interior de um container, deixando o belo apartamento 
inteiramente despido, uma desolação cobriu sua alma como as nuvens 
daquela manhã tristonha. Após cinco anos teria de partir, deixar a bela 
cidade de Trieste, que mesmo com seu vento forte de inverno, o bora, o 
acolhera tão bem.

Levantou-se, depositou a louça dentro da pia e se dirigiu ao seu es-
critório. Abriu gavetas, mexeu e examinou papéis velhos, rasgou alguns 
e conservou outros: cartas, cartões-postais e tentativas de poemas. Foi 
à estante e, de cima dos livros enfileirados, retirou aquele que estava 
lendo: um romance do grande Pérez-Galdós. Tinha-o descoberto recen-
temente, depois de velho, graças à recomendação do cônsul espanhol. 
Sentou-se na poltrona e entreteve-se na leitura, entre um e outro cochi-
lo, até a hora do almoço quando tomou uma ducha, se vestiu decente-
mente, sem espalhafato, e desceu para a rua.

Iria ao seu restaurante habitual perto de casa. Perto relativamente: 
desceria a via San Michele até alcançar a cidade velha e ali entraria no La 
Tecia, onde sempre era saudado na porta pelo Genaro, o proprietário, 
um italiano esguio, de faces encovadas, que não aparentava um grande 
apreciador da mesa farta. Ah, benção das bênçãos... beato lui ... poder 
comer à vontade e não ter de se preocupar com as inconveniências do 
peso excessivo. O Feitosa, se não se obrigasse a certa moderação com 
as carnes vermelhas, banhadas em molhos, as saborosas e escorregadias 
massas, os frutos do mar tão generosamente providos pelas águas do 
porto, os doces e caso cedesse à preguiça não cumprindo sua caminhada 
nos fins de tarde, engordaria em uma proporção altamente ameaçadora 
ao seu bem-estar físico. Por isso forçava-se a ser morigerado nos dias 
de semana. No entanto, aos sábados e domingos permitia-se a mais 
folgança no paladar...

Desceu. Olhou a catedral, as ruínas do teatro romano e ali na es-
quina, quase ao lado do prédio onde morou Joyce, encontrou a sua 
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sala de pranzo. Joyce: até hoje não conseguira terminar o Ulisses. Gosta-
va do início, aquela cena com Molly na torre comendo vísceras, e do 
último capítulo – genial, quase uma ária de ópera wagneriana – com 
o monólogo da mesma personagem: I Will Yes. No entanto, apreciava 
sobremaneira o Dublinenses e o Retrato do artista quando jovem. O Finnegan’s 
Wake nem pensar.

Entrou, sentou-se depois de ser amavelmente saudado por Genaro e 
até receber sua parte um tapinha nas costas e pediu fígado (falando em 
vísceras) com polenta. Para beber, água sem gás. 

Conversou um pouco com Genaro sobre a política italiana. Era o 
patrão do bistrô que o punha a par das correntes e contracorrentes do 
Parlamento em Roma e da disposição do primeiro-ministro em implan-
tar reformas que beneficiariam o popolo italiano. 

– Porca miseria, esses políticos só fazem mesmo é querer roubar! – ele 
repetia ao fim de seu informe minucioso e atualizado.

À sobremesa, quando Genaro cessou suas idas e vindas, pensou em 
Svevo. Sua estátua se encontrava a poucos metros dali. Mas não foi por 
causa dessa proximidade que seu pensamento vagou até a figura sólida 
do escritor triestino; foi a associação com Joyce que continuava pai-
rando em sua memória e resolvera pousar depois da bulha parlamentar 
imposta pelo Genaro. Faziam dueto os escritores; um tocava violino; o 
outro, piano.

Da Consciência de Svevo também gostava da metade do romance para 
o final. O início lhe parecia aborrecido, com a primogênita prometida 
e a caçula preferida. Compartilhava sua opinião o cônsul da Espanha. 
Quanto ao irlandês, não: Santiago admirava Ulisses, e o outro, com-
patriota de Joyce, que não fugindo ao estereótipo, apreciava degustar 
numerosas doses de uísque da sua terra, quase chegou às vias de fato 
quando o Feitosa expressou-lhe sua opinião sobre aquele romance.

Tomou seu café, pagou ao Genaro diretamente, que, sem nota nem 
cerimônia, meteu as liras no bolso do seu avental, e rumou para o por-
to onde seu pensamento correria livre, conduzido pelo voo e o grito 
das gaivotas.

Lá pelas seis da tarde viria o seu amor. Religiosamente todos os sá-
bados. E com ele passava os domingos. Assim ganhara companhia nesse 
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fim de vida: há três anos saíra do outono e ingressara no inverno. Dali, 
fatalmente, embora não lhe faltasse o natural receio, caminharia em es-
cala descendente. Até o túmulo. Repousaria no Rio, seu berço natal. 
A volta ao útero. Mas esse útero seria de terra: ao primeiro verme... e 
lembrou da epígrafe de Memórias Póstumas. Pensando em Eros acabara em 
Tânatos. Que coisa! Como um acaba levando pro outro! Mas deixa eu 
olhar o cais, as gaivotas, os navios que deslizam lentamente mar adentro, 
e as nuvens, que agora se dispersam, sem ter descarregado chuva, liber-
tando raios animadores de sol.

Passou ao largo da praça Venezia e divisou negra a estátua de Maxi-
miliano. Quantas vezes não tinha pensando na vaidade desse homem, 
soi-disant bondoso, na vaidade humana em geral, a vanitas vanitatem do 
Eclesiastes, ao ter aceitado a proposta de Napoleão III de se tornar im-
perador do México. Quando levava algum hóspede ao castelo Miramar 
não deixava de comentar:

– Se eu tivesse um castelo desses, com essa vista magnífica, nunca 
iria sair daqui pra me aventurar num país que já tinha presidente eleito.

Bem, a façanha acabou como somente poderia acabar. E Carlota lou-
ca, percorrendo os corredores do vaticano, suplicando aos cardeais uma 
audiência com Sua Santidade...

Mais adiante Duíno: Ah, se eu gritasse, quem da legião de anjos 
me ouviria?

Voltou para casa. Preparou outro café e acendeu um cigarro. E de-
pois? E depois do último suspiro? Relembrou as leituras e releituras fi-
losóficas: Platão, Aristóteles, Spinoza, Kant, Schopenhauer... continuava 
na mesma dúvida, com um ressaibo de ceticismo. Mas e aquela vidente 
consultada por sua avó Vilma que dissera tantas coisas a seu próprio 
respeito sem nunca tê-lo encontrado? Sua avó tão religiosa... não posso 
acreditar que estivesse mentindo... Ainda mais a respeito de uma práti-
ca condenada por Roma... Bem... pode ter sido um caso de telepatia... 
Nisso, sim, eu acredito: quantas vezes estou pensando numa coisa, e um 
amigo meu, ao meu lado, de repente fala do mesmo assunto que estava 
revolteando na minha cachola.

Entretanto, a radiante luz da tarde que, alargando o horizonte, tantos 
pensamentos lhe trouxera, foi de repente encoberta por nuvens negras, e 
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raios e trovões não pouparam a população de Trieste de uma tremenda 
borrasca. Noel abrigou-se então na sala e, por entre o trepidar da chuva, 
a campainha do telefone soou. Devia ser seu amor, que por causa da 
tempestade, ou de outro contratempo, estaria se desculpando por che-
gar com atraso, já que morava longe. Ou talvez nem mesmo pudesse vir. 

– Papai? Será que você ainda se lembra que vai me pegar amanhã 
de manhã?

– Quem está falando?
– Sou eu, papai! Você não está me escutando? Eu, papai, Alexandra! 

Papai, você tem que comprar um aparelho de surdez!
– Ah, sim, minha filha... que surpresa boa...
– Você está lembrando que eu chego amanhã às 8 horas em Trieste?
– É que está chovendo muito aqui, minha filha... Eu mal te escuto... 

Sim, sim, não esqueci não: amanhã às 8 você está chegando... Até já 
tinha combinado com o Iosip... Você como está?

A ligação caiu. Em Trieste quando chove feio...
Preciso ligar pro Iosip. Que diabo! Não sei por que botei na minha 

cabeça que Alexandra ia chegar só no fim de semana que vem... Quan-
to tempo mesmo ela vai ficar? Bom, muitos dias não pode ser porque 
dentro em pouco a companhia de mudança deverá chegar e embrulhar 
todos os meus móveis, tapetes, quadros, objetos... Eles são uns verdadei-
ros aspiradores... O chato é quando chegamos. Só que desta vez já não 
estarei em outro país mas no meu próprio. De qualquer maneira é pau 
desembrulhar todos os caixotes. Ainda bem que no Rio tenho a Lici-
nha, filha da Altamira, que serviu mamãe até o falecimento dela... Boa 
Altamira... Vive em Realengo com casinha própria graças aos tostões 
juntados com uma determinação digna de calvinista e a ajuda de mamãe.

Noel levantou-se do sofá e ficou contemplando a chuva cair; os fios 
grossos de uma tempestade de primavera tinham-se tornado finos, mais 
condizentes com a estação. E nuvens baixas cobriam os campanários da 
cidade. O mar cinza: ah, doce melancolia da chuva que cai...

“E se eu ligasse pra Astrid e lhe perguntas-
se quanto tempo Alexandra ficará hospedada 
aqui? Não, não falo com minha ex-mulher há 
muito tempo. Certamente ela irá se aborrecer 
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ou me responder com seu forte sotaque alemão: ‘Mas será que você não 
se preocupa nem com a sua própria filha? A única que você tem, pelo 
menos que eu saiba... Aliás, Noel...’ ”

Quando ele ouvia esse “aliás” é por que vinha algum pedido de di-
nheiro: “Aliás, Noel, foi até bom você ter me ligado...” Não, não; nada 
de telefonar para a Astrid.

Consultou o relógio de bolso (gostava de relógios de bolso; suspen-
sórios e cebolões – fazia parte desse reduzido extrato da sociedade, ten-
dente à extinção que ainda admirava e vestia coisas belas. Se você não é 
uma obra de arte... – ah, o velho Oscar... Já eram horas. Dali a instantes 
a campainha soaria, e ele escutaria aquela voz encantadora pelo interfo-
ne. Entrou na suíte para dar início à sua toalete.

 Ӹ

“Vendo Alexandra assim de longe, acho que ela está ficando pare-
cida comigo... Em pequena, era a cara da Astrid... mas agora, depois 
de madura... É certo; ainda tem os cabelos louros, os olhos claros, mas 
as feições...”

Divisou a filha sentada na cadeira, entretida, lendo um livro.
“Gosta de ler. Isso é bom. Nisso ela puxou a mim. Porque Astrid...”
Alexandra ergueu de súbito os olhos do livro, abriu um imenso sor-

riso, se levantou rapidamente e abriu os braços para o pai.
Noel replicou o abraço e olhou Alexandra fundo nos olhos: temeu 

então que sua ternura transparecesse em toda a medida, pois na expres-
são da filha figurava subjacente a polidez da mãe.

Antes de entrar no automóvel negro, Alexandra não deixou de cum-
primentar Iosip. E no banco de trás foram trocando animadamente as 
últimas novidades; mais a garota do que o velho. Este, o mais das ve-
zes se limitava a aquiescer ou a disfarçar o aborrecimento quando era 
bruscamente interrompido. Quando começou a falar de certas minúcias 
e preocupações da mudança, Alexandra virou de súbito o rosto para 
o mar:

– Como me faz falta esse azul em Berlim... No apartamento, Ale-
xandra tratou de fazer o que sempre fazia tão logo chegava: desembalou 



O último cônsul em Trieste  191

suas roupas e apetrechos de toalete e os arrumou cuidadosamente nos 
armários e banheiro bastante conhecidos. Debaixo da ducha Noel re-
petia no pensamento a observação costumeira sobre o comportamento 
da filha em relação à bagagem: “Igual à mãe...! De hábito, ele, quando 
aportava em um quarto de hotel numa cidade conhecida ou estranha, 
excitado com o primeiro dia de férias ou simplesmente com a possibi-
lidade de um fim de semana longe de sua cidade de trabalho, deixava a 
mala fechada e escapava porta afora para respirar o ar novo, o vento que 
soprava do Sena ou do Tâmisa e saborear o primeiro drinque no terraço 
ou no interior de um café das proximidades. A mala seria desfeita no 
dia seguinte.

Desceram a via Madonna del Mare, atravessaram a via Cavana e 
alcançaram a del Mandracchio, onde estava o restaurante escolhido 
por Alexandra.

– Aquele seu acho tão apertadinho e enfumaçado... Esse aqui tem 
um peixe ótimo – ela opinou se acomodando sem conforto na cadeira 
que dava para o Adriático.

– Ali tem um carneiro ótimo.
– Detesto carneiro – Alexandra ripostou olhando o cardápio.
Soprava uma brisa agradável, e o céu estava limpo.
Pediram prosecco e brindaram o reencontro. O Feitosa perguntou-

-lhe então como ia sua mãe, ao que Alexandra respondeu com um 
“bem” sem mais detalhes. Tampouco o cônsul queria saber; foi ele 
desta vez polido.

O garçom trouxe os pratos com postas de peixe e frutos do mar 
fumegantes. Noel aspirou com prazer aquele odor marítimo. O mesmo 
rapaz, um mocetão louro, de lábios carnudos, abriu uma garrafa de 
vinho branco. A conversa entre pai e filha logo se tornou animada. En-
quanto Alexandra bebericava lentamente, acompanhando o vinho com 
goles de água mineral, Noel sorvia a bebida com sofreguidão. Consti-
tuíam uma perfeita aliança – quase um pacto – o sabor daquelas fatias 
brancas, dos rubros camarões, do polvo e das lulas, acentuado pelo mo-
lho de tomates acebolados com a delicada acidez das uvas fermentadas 
em solo friulano. 

– Você não quer que eu te ajude, papai, na mudança?
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– Não, não, muito obrigado, minha filha. Na realidade não preciso. 
De verdade. Estou acostumado a me mudar. Esse é o meu último posto. 
Você sabe, te contei, não? Vão fechar o consulado definitivamente.

A filha, de boca cheia, inquiriu-o franzindo o cenho e movendo o 
queixo para a frente.

– Questões de economia. Assim como vão fechar os em Nap...
– Mas eu posso te ajudar na mudança. Posso ficar mais tempo: estou 

de férias na faculdade.
– Quantas mudanças eu já não fiz? Se lembra quando nos mudamos 

de Bruxelas?
– Muito mal. Eu era muito pequena.
– Ah, claro, claro. Mas e de Madri?
– Papai! Eu era ainda menor! Você não tem noção? Como é que eu 

posso me lembrar da nossa mudança de Madri se eu tinha três anos?
– Ah, é mesmo... É a pura verdade.
– Me lembro de outras... Mas não muda de assunto: então você não 

quer mesmo a minha ajuda?
– É que eu posso me virar sozinho, meu anjo... Muito obrigado – e 

Noel acariciou a mão de Alexandra, que tratou logo de puxá-la debaixo 
da sua.

Fez-se então breve silêncio. No restaurante, eles eram já os únicos 
clientes. O garçom louro passara por trás da vidraça vestido à paisana, 
caminhando às pressas na direção da Praça da Unidade italiana. Uma 
mocinha morena, com os braços cruzados nas costas, encostada a um 
canto próximo, os observava com um ar melancólico.

Nuvens cinzentas se fecharam sobre o céu, e a brisa se robusteceu em 
vento. As copas das árvores começaram a se agitar.

Alexandra lançou um olhar para o horizonte, que prenunciava tem-
pestade. Depois virou-se para Noel Ataliba, deu um gole na última gota 
de vinho que restava em seu copo e sorrindo fincou os olhos no pai:

– Talvez porque você já tenha quem te ajude.
O Feitosa reclinou-se no encosto da cadeira, apanhou a conta que a 

mocinha trouxera com desculpas de que o restaurante ia fechar e con-
fessou, impulsionado pelos vapores de Dioniso:

– A Brina.
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– A mocinha do consulado?
– É – e tomou também o último gole, pois o ímpeto conferido pelo 

deus ansiava por mais um reforço.
– A Brina, papai?
– É, já disse, a Brina.
De repente, Alexandra quase se ergueu num golpe de cólera:
– A Brina?! Papai, ela é a empregadinha do consulado!
– É, é, e daí? Ela é uma moça muito prestativa...
– E por que não a Zora Zlobec? Hem? Porque ela é velha, não é? 

E não vai ter força pra fazer suas malas? A companhia de mudança faz 
tudo que eu sei e pra que é que você vai precisar da ajuda da Brina?

– Você mesma se ofereceu pra me ajudar... Por que esse nervoso todo? 
Você está com ciúmes da Brina?

Alexandra relaxou os ombros e apoiou os cotovelos em cima da mesa. 
Agora ela não mais o encarava, e sua fisionomia ganhou os traços exatos 
de Astrid quando se encolerizava. Após a súbita explosão, Alexandra 
parecia ruminar sua raiva.

– Não estou com ciúmes da Brina...
– Signori, per cortesia... – veio interromper-lhes a mocinha com tom 

amável, quase acanhado.
– Vamos – Noel se levantou, acompanhado de uma Alexandra em-

burrada.
A chuva começou a cair rumorosa.
– Logo agora... E eu nem trouxe guarda-chuva...
– Vamos assim mesmo. Eles estão nos expulsando.
Debaixo do aguaceiro, pai e filha se esgueiravam quando podiam 

embaixo das marquises.
Na praça da Unidade Italiana não havia um só táxi na parada. Che-

garam em casa ensopados, já que naquela época não surgiam como hoje 
hordas de imigrantes árabes e paquistaneses vendendo guarda-chuvas.

Depois de secos, se sentaram na sala. A tromba d’ água não pareceu 
arrefecer a ira da garota, que permanecia cabisbaixa. Noel ofereceu-lhe 
um café, pois a garçonete nem ao menos lhes perguntara se queriam 
duas xícaras.

– Sim – foi a resposta seca de Alexandra.
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O odor de café logo tomou conta da sala.
Noel pôs um concerto grosso de Albinoni na vitrola.
– Acho um absurdo esse negócio de você ter um caso com a servente 

do consulado.
– Mas quem disse a você que eu estou tendo um caso com a serven-

te... Você põe logo primeiro a classe social dela...
– Ah, papai, você quer me enganar agora? Puxa... não é questão de 

classe social... é...é...
– É o quê?
– E também não é ciúmes, não. Depois que você se separou da ma-

mãe, eu sei que você teve algumas namoradas. Nunca me apresentou, 
tudo bem, mas pelo que eu soube eram pessoas do seu nível.

Noel preparou-se para replicar, mas Alexandra cortou:
– Papai, você é um homem culto, lido... fino... tem bom gosto, sensi-

bilidade pra arte e pra música... Como é que de repente? E, me diz uma 
coisa: o que é que vocês dois conversam? E ela nem é bonita!

– Ela tem nome: se chama Brina.
Noel se ergueu, e Alexandra puxou as pernas para cima do sofá e se 

virou de perfil com o amuo de uma meninota de dez anos.
As nuvens descarregadas, os raios de sol penetravam na sala. O mar 

ao longe readquiriu seu azul intenso. Um navio negro deslizava no ho-
rizonte.

Noel foi contemplar a vista – aquela que por anos o deslumbrou e 
que dentro de poucos dias teria de abandonar.

– Há quanto tempo vocês estão juntos?
– Alexandra: basta. Eu nunca fiquei escarafunchando a sua vida íntima.
– Ela... a Brina... vai para o Brasil com você? – a voz da filha emergiu 

como um lamento súplice.
De costas para a sala, Noel manteve silêncio.
Logo escutou o movimento da filha saindo da sala.

 Ӹ

Enquanto se barbeava, na manhã seguinte, escutava ao longe as vozes 
da filha e da Sra. Zlobec. Ambas se entenderam bem logo se conheceram. 
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E continuavam a se dar bem, já que Alexandra fora visitá-lo não poucas 
vezes. Mas sua vida privada Noel sempre soubera manter a discrição. 
Mesmo dentro do consulado.

Deu o nó na gravata e, quando chegou na cozinha, encontrou Ale-
xandra e a Sra. Zlobec conversando animadamente; a filha num italiano 
estropiado e a criada no mesmo idioma, que por não ser originalmente 
o seu, o arranhava de má vontade e, por isso mesmo, mal; não tão mal 
como o de Alexandra mas bem longe da fluidez de um nativo.

No consulado, Brina veio servir-lhe café. Cuidou dos afazeres roti-
neiros, conferiu a série de estampilhas, assinou vistos e concedeu passa-
portes. Foi à janela, contemplou os pingos d’ água na vidraça da janela 
que dava para a rua e divisou ao longe Alexandra vestida numa capa 
impermeável amarela com capote. A campainha soou. Brina iria aten-
der. Pediu outro café para a filha, que preferiu chá. Alexandra olhava 
a servente com rabo de olho. De repente, soou de novo a campainha. 
Seria um desvalido? O secretário não viera trabalhar; tinha telefonado 
alegando resfriado. Segunda-feira... resfriado... Esses jovens... Mas era 
um bom rapaz, por isso relevava.

 Em sua sala entrou um garoto louro, alto e magro. Feições finas e 
olhos esverdeados. Alexandra ergueu os olhos, curiosa, para ele. Noel 
apresentou-lhe então o irmão de Brina.

– Não se parecem... – opinou Alexandra pela primeira vez naquela 
manhã, tentando ser amável.

– Theo puxou à mamãe; eu, a papai. – retrucou Brina timidamente.
Entabularam conversa, Alexandra e ele por alguns momentos, en-

quanto o Feitosa se concentrava nos papéis de rescisão dos contratos.
Ao ver que a chuva estiara, a filha disse que ia comprar uma blusa que 

vira numa vitrine. Theo a acompanhou.
Os funcionários já tinham ido embora quando Alexandra voltou.
– Comprou mais do que a blusa, não foi?
Alexandra carregava duas sacolas. Sorriu maliciosa. Iosip os con-

duziu pelas ruas acima até o edifício antigo, estilo rococó, onde Noel 
Ataliba morava.

No correr da semana (Alexandra acabou por lhe revelar que partiria 
no domingo seguinte), ela quis revisitar o Museu Revoltella, o castelo 
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e a catedral de São Justo e o teatro romano. Uma noite foram ao Verdi 
assistir a Adriana Lecouvreur. Alexandra não era propriamente uma amante 
do canto lírico, mas Noel a convencera de ir e se surpreendeu ao ouvir 
sua filha confessar que se emocionara com a ária das violetas.

No último sábado percorreram de carro os arredores.
No caminho de volta do aeroporto, Noel sentiu aquele conhecido 

aperto no coração.
– Mande um beijo à sua mãe quando se encontrar com ela.
Alexandra tinha os olhos úmidos. Abraçou-o forte, beijou-o duas 

vezes no rosto e correu para a porta de embarque. Imediatamente Noel 
se dirigiu para a saída; preferiu não assistir à figura da filha desaparecer 
no interior do aeroporto.

 Ӹ

No último dia contemplou com desolação o apartamento nu. Esse 
vazio se instalara em seu peito ao ver o carregador levar o último caixote 
porta afora. Sozinho naquela sala desprovida de qualquer mobiliário, 
as janelas indicando a amplidão do caminho que seguiria: o mar azul. 
Iosip subiu para ajudá-lo com as malas.

Debruçado na balaustrada do navio Noel escutava a buzina anun-
ciando a partida. Esse som evocava uma doce melancolia. Embaixo, 
movimento das gentes no cais: carregadores, marinheiros e passageiros 
que ainda subiam a rampa. Abaixou a cabeça e viu as águas batendo na 
amurada de pedra do mole. Ao longe a cidade.

De súbito sentiu um braço ao redor de suas costas: Theo ficou olhan-
do com ele, também debruçado, Trieste ir se tornando pequenininha até 
sumir no horizonte.



c a l i g r a m a

Rodrigo Gonçalves

Rodrigo Gonçalves é diretor, produtor de cinema e 
TV, pintor e escritor. Dirigiu o longa-metragem 
“Horcón, al sur de ninguna parte”. É diretor do 

programa Off Record, pelo qual recebeu vários prêmios como 
diretor, produtor e roteirista, realizando mais de 1.350 entrevis-
tas. É autor do livro Imágenes de un retrato cinematográfico. Dirigiu  
45 documentários no Chile, Moçambique, Espanha, Cuba, 
Bolívia e Malaui. 

“A gênese do meu trabalho em cinema começa lentamente, na solidão de 
minha oficina onde os pincéis substituem a câmera. Poderia dizer que minhas 
pinturas fornecem essa aparência escondida e impensável, nessa área onde é 
difícil transmitir, que é a alma do autor, difícil de expressar em palavras, 
onde apenas a escrita é capaz de revelá-las através da poesia.”
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El militante solitario.
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Zapping.

Espungabera.
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Pre-Apocalipsis.

Pre-Apocalipsis.
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Pre-Apocalipsis.

Pre-Apocalipsis.
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Horcon.
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Vagamundo.

Vagamundo.



Melponeme



p o e s i a

Solange Rebuzzi

P oeta, ensaísta, tradutora e psicanalista. Nasceu no Rio 
de Janeiro, em 1951. Pós-doutorado na UFF/Faperj 
(2010-2015). Foi uma das fundadoras do jornal Poesia 

Viva (ed. Uapê) e dos encontros “Café Letrado”. Publicou, en-
tre outros, Gradiva verão (Lumme, 2013), Outonos [montagem in-
completa] (7Letras, 2014), Oito noites em Veneza (7Letras, 2016), 
os ensaios Leminski, guerreiro da linguagem (7Letras, 2003), O idioma 
pedra de João Cabral (Perspectiva, 2010) e Traduzir, testemunhar Fran-
cis Ponge (Lumme, 2014). Traduziu o livro Nioque antes da primave-
ra de Francis Ponge (Lumme, 2012).
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De encomenda 

Encomendei a José nuvens
                                                  (aos amigos esclareço, 
                                                  o diálogo não foi bem assim)
 
Peço em seguida ao Tempo:
pare de correr!
As nuvens padecem das horas
O Cristo vestido em algodão branco permanece
No prédio de espelhos nuvens fazem buracos
roxos cinzas.
E o Dois Irmãos na penumbra da
tarde encobre meus dedos firmes 

Fabrico nuvens 
gordas   doces 
e assim penso 
seguir... 
           tranquila(mente)
  
As nuvens padecem das horas!
Nas alturas   nos abismos 
sobre as rochas carnudas 
de veludos verdes 
cachos alvos 
tufos pálidos 
         Riscos   Traços 
passos no caminho
Encomendei   Encomendei
N u v e n s
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À sombra das marés

A luz é uma fronteira.
Casas de janelas e portas abertas.
Sonhar com os almoços em Guarapari.
A toalha branca sobre a mesa.
O aniversário das crianças. 
Onde estão as crianças?
As casas pequeninas desapareceram. 
Rua do Campinho.
Cada rua é uma porta.
Cada homem uma passagem.
A senha do dia: 
um anjo passou por aqui.
A casa de número 113 está de pé.
A luz da lua inunda a grama.
Nas férias de verão caminhar. 
Permanecer com os pés melados. 
Areia e sal.
Deitar na rede da varanda  
(casa de meus avós).
Ler Rubem Braga.
Ler Albert Camus.
Comer peixe frito e moqueca de siri.

(Um anjo escuta os meus pensamentos.)
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Poema?

Faixa de Gaza. Em árabe Qiṭāʿ Ġazzah.
Naquele pequeno espaço de terra espremido junto ao mar mediterrâneo 
famílias de origem árabe habitam. São antigos descendentes de povos 
                        bíblicos.
Ao norte e a leste – Israel. 
Na fronteira de 11 km com o Egito e cercados de muralhas encontram-se  

os homens 
que pisam no território mais densamente povoado do planeta: 
                  a Faixa de Gaza.
São cristãos em sua minoria e também muçulmanos sunitas.

O Deus nosso de cada dia: Um só!
Gaza /Gaze
Tecido leve. Transparente.
Gás... Éter.

Vaza em Gaza um perfume de
Guerra!



Polimnia



Ricardo Alfaya

Nasceu no Rio de Janeiro (1953). Divorciado, sem 
filhos. Graduado em Direito e Jornalismo. Está  
em 50 antologias e publicou cinco livros de poesia. 

Destaque: Fronteiras em liquidação, deste ano, pela Dowslley Edi-
tora. Escreve também em prosa. É revisor.
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A gôndola

Despidos
de sintaxe,
só fragmentos 
soltos ao vento.
Olhos espiam
apoiados nos parapeitos.
Sílabas bailarinas
passeiam cintilantes,
na insólita paisagem
para encanto dos futuros mortos
(sorrisos se escondem tímidos
atrás do lilás das cortinas).
Alguém suspende a veneziana
para fotografar uma palavra 
em forma de gôndola.
O ofuscante sentido apolíneo 
de tudo no céu é tão claro 
que ninguém consegue ver.
E nada pode salvar
o frágil sonho raro
que se desfaz.
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Chaves de molho

Quando molhas com lágrimas
as chaves que utilizo
para abrir as portas 
da minha consciência.
Instante que aproveitas
para invadir,
com as nuvens pálidas,
as janelas azuis do aposento.
Vazio momento
em que não encontras ninguém
(nem a ti mesma)
e em que também de ti me aposento,
deixando tua chave de ouro
de molho.



214  Ricardo Alfaya

O banquete

Os pássaros descem e pousam
suavemente em seus braços.
Espantalho ou santo,
ele ouve o canto
enquanto olha para o infinito.
No extenso e bonito
campo dourado de trigo,
os pássaros metem o bico
naquele corpo crucificado no ar.
Espetam-lhe os braços,
comem a palha de seus ombros depressa.
Famintos, devoram-lhe nervos e vermes,
tingem-lhe a epiderme de vermelho.
Ele sente uma dor imensa
e odeia aqueles pássaros malditos
que, enquanto se banqueteiam,
trinam horrendamente
alegres canções de amor.
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O campanário

Do campanário,
a quem convidam os sinos?
A rua tão deserta
naquela cidade de veraneio,
durante a semana.
Para onde fugiram os aflitos?
Sigo sem rumo,
sem destino,
conduzido por uma inquietação antiga.
A porta aberta da igreja
certamente me deseja.
Quer-me fazer cair na tentação
de penetrá-la,
de me perder em seus interiores.
Mas meus sagrados amores
já foram tarde.
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Paixão e morte em Madri

Pisar nas largas calçadas de Madri
ou desfilar no meio da rua
junto às multidões da Puerta del Sol
era quase tão bom quanto estar morto.
Nunca me senti tão leve, tão livre.
Tão puro espírito solto
como naqueles dias
de andar solitário.
Pode um coração amar alguém?
Não sei.
Mas sei que é possível amar uma cidade.
Madri eu te amei,
porque eras mais Pasárgada do que realidade.
Andei por tuas ruas máximas
e pelas cidades próximas
com a sensação de que caminhava
por um mundo imaginário, 
sabendo que tudo se desfaria
(como se desfez) 
a qualquer momento.



Alexandra Vieira de Almeida

Nasceu no Rio de Janeiro em 1976. Doutora em Li-
teratura Comparada pela UERJ. Poeta, contista, 
cronista, crítica literária, ensaísta e resenhista. Pro-

fessora na Secretaria de Estado de Educação (RJ) e tutora de 
ensino superior a distância na faculdade de Letras da UFF. 
Publicou artigos e ensaios literários em revistas acadêmicas  
especializadas e livros. Participou do livro À roda de Machado de 
Assis, ficção, crônica e crítica, com um ensaio literário (Argos, 2006). 
O livro foi organizado pelo professor Doutor João Cezar de 
Castro Rocha. Tem um livro de crítica literária, publicado 
em 2008, fruto de sua dissertação de Mestrado em Literatu-
ra Brasileira, Literatura, Mito e Identidade Nacional (Ômega, 2008).  
Organizou juntamente com Ulysses Maciel (Doutor em Letras), 
um livro de ensaios literários, intitulado Inventário de literarieda-
des e outras vertigens (Imprinta, 2008). É membro correspondente 
da Academia de Letras de Teó filo Otoni, em Minas Gerais. 
Também foi aprovada por unanimidade pelos Dirigentes da 
Litteraria Academiae Lima Barreto (RJ) para o recebimento 
do Diploma de Distinção Literária, laurel máximo desta ins-
tituição. Além disso, lhe foi conferido o título de Acadêmi-
ca Honorária desta instituição. Publicou os seguintes livros:  
40 poemas (Multifoco), Painel (Multifoco), Oferta (Scortecci) 
e Dormindo no verbo (Penalux). Alguns de seus poemas foram 
traduzidos para o inglês, espanhol, italiano, alemão, holandês e 
chinês. Tem um blog de literatura que atualiza constantemente: 
www.malabarismospoeticos.blogspot.com.br.
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Viagem

Uma embarcação no leito
e a lenta morte fazia sua hora.

O barco de papel trazia
um alfabeto de esqueletos mágicos.

O sol penetrava nos cabelos
das palavras doces
do livro itinerário.

No rio de símbolos 
costurados pelo céu
um tapete de lágrimas.

A chuva se fez prece dos viajantes
percorrendo os papéis do vento.

Duas taças, a aliança
no ritmo dos vagalumes
a luz, acesa a espera.

O mapa do mistério da morte
amor em pedaços, sangra a lua.

A viagem pela escrita
um vazio de tempo
a bússola inumana das raízes.

O papel se mancha de tinta ácida
o rio percorre as pupilas – lenda
viajante sou de um barco maior –
o mar.
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Nuvens sozinhas

Umas nuvens
apartadas de suas vizinhas
com a imensidão do céu
como subterfúgio.

Fujo dos pássaros em revoada
aquelas nuvens eram meus escritos
não brancos da brancura mais límpida
mas acinzentados pelas palavras malditas.

Um toque de lira e as nuvens se afastam
deixando aquelas nuvens sozinhas
nas minhas mãos laminadas
com corte de faca certeira.
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O pássaro solitário

Dentre os pássaros, um rei
encolhido, solitário
na sua plumagem dourada
contradiz os sons e alaridos.

O silêncio se acostuma com as horas
pássaro e ousado
a leitura do mundo em seus olhos.

Acordado no dia
o sol, límpido e austero.

Voo em alinho
no alinhave da rede humana.

Malabares em surdina
cortejando o chão, voo.

O entrecortar de nuvens, ar
no longíquo espaço do risco.

Ziguezagues em desatino, lindo
o ar se molha de chuva
É o choro do pássaro
na sua solidão profunda.
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Livro

Livro é como indivíduo
em sua vastidão, não.

O fantasma se encolhe no seu próprio medo
o poeta ultrapassa seu espectro, onda.

As tintas percorrem o papel
só o poeta se desdiz e ultrapassa a muralha.

Livro e indivíduo, o lento jogo do fogo
as letras se encarnam em pedras, tomam corpo
transformam-se em seres, o que era osso
se adensa na forma, carne.

Livro que vivifica, sopra o espírito no corpo
sopro e forma, arte e vibração

O indivíduo não mata, só ata a atadura das palavras
nos papéis vagos da memória.

O fantasma se afasta, espanto
do homem entregue ao verbo
na devassidão de suas madrugadas carnais.

Mas o espírito que não era fantasma,
a letra viva,
ata as pontas do livro e do indivíduo.
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Caderno vermelho

O diário do poeta
era aquele caderno vermelho
do fogo mesmo
não do azul do céu ou do mar tempestuoso
mas da queimação das preces
da erótica fagulha do incêndio
que atropela os seres em procissão.

Canibais de si mesmos, os seres
esperam longas horas pela inspiração
posto que é chama, amores
o vinho agora era um ótimo criador
dos deuses, nada
da vida, tudo
a faísca da experiência vibrante
que era escrever naquele caderno vermelho.



Hugo Langone

Nasceu no Rio de Janeiro (1987). Mestre e doutor em 
Teoria da Literatura, publicou, em 2015, Do nascer ao 
pôr do sol, um sacrifício perfeito (7Letras). Como tradu-

tor, verteu para o português autores como São João da Cruz, 
Bernard Lonergan, Lionel Trilling, Leo Strauss, Roger Scruton 
e Bertrand Russell.
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Camila na cozinha

Se pintasse a ti
Um qualquer Giotto,
Às mãos, que daria? 
Um matiz ocre, barro, 
Mesmo ouro – 
Mas o aroma ameno do alecrim, 
Estes resquícios da oliva? 

Nota: nos nós de teus dedos
um Mediterrâneo vai todo, inteiro,
Em cheiro. 

A que tom não fugirão 
Os eflúvios doces de alma 
Que ora descubro e vêm, 
Esquivos, 
Por um braço teu que minha cintura 
Toca!
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A sexta santa – ofício da paixão, Benjamin ao colo

Que ache graça
  em tarde assim
é quase afronta. 

De inocência falarão, por certo,
  E há – mas
 para que a inocência, 
    agora,
ou a alvura dumas mãozinhas? –

explicar ousariam?, 
   lograriam?,
ao ressoar distante duns martelos, o premer
das palavras novas que descobriste: 
  nervos medianos, 
    tetania...

As mãozinhas são mais – braço, os joelhos pequeninos, boca,
  e sorri, 
   e é afronta inteira, 
    plena. 

Cedo, porém, e devo ceder,
inapelável: 
 à boca ridente, 
   descomedida, 
confidencia uma outra, 
    a outra!, 
 do sangue indistinguível: 

Vê, não sabem eles – não sei eu! – o que fazem,
 e tu, a mãozinha, 
   sua alvura, 
é ainda hoje comigo
   no Paraíso.
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Virgiliano

Quis Príamo a juventude
– E não havia. 
Perscrutou-a, tolo, 
Em brônzeo elmo, 
Tudo esperou de um dardo breve, 
Entretalhado, 
Mas o nojo argivo às ficções não pôde
Ver: encobriu-o, 
Por velozes pés alçado, 
O pó então assente 
Da realidade
Cobiçosa.
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Stabat

Foi-se já o tempo de temê-las. Que te farão, Langone,
As ruas abarrotadas de um centro de cidade?
Há de contemplar, com certo gosto,
Essa cruel face da vida.
Aos poucos, vê, esvaziam-se:
Não te desconcerta, se pensas, 
Que na imensidão da noite
As vias desertas circundem
A luz rubra e ardente dum sacrário,
Resistindo às portas fechadas
Qual a mãe, de pé,

Num local chamado Gólgota?



Hephaestus



Suzana Vargas

Poeta, autora de livros infantis, ensaísta. Publicou Caderno 
de outono e outros poemas (Ed. Relume Dumará) e O amor é 
vermelho (Ed. Garamond) 
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I 
Casas se constroem com palitos de fósforos

ou materiais mais delicados,
se edificam com fogo, taipa,
cartas de tarô, castelo ideal para o
anjo das intempéries

Mais perigoso que o sopro do lobo
é o respirar lento das rotinas
ainda que elas sejam o regar plantas
ou dormir sob o azul

Meus três porquinhos tremem
sempre que cruzam a cancela

II 
Ouvindo a casa

A água cascateia pelas pedras e 
corta a casa há séculos

Sua presença é o barulho
chiando na memória das rochas,
dos musgos,
daqueles sons que adormecem, empilhados
feito partituras sem execução
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Várias são as notas que recebem o visitante
imitam a vegetação em variedade, 
sutilezas da dona – demorada – 
e sempre
em construção

III 
Piscina & lazer

Toda piscina sem uso
guarda mágoas em proporções gigantes, 
envelhece com seus ladrilhos gastos,
escorregadios

Algum dia serviu para
altos
saltos,
para o amor,
para malhar um corpo, adornar
as possibilidades da paisagem
ou refrescar memórias

Esta
não fica atrás 
e nem traria à tona
seu passado ineficaz
quando quem dá as cartas
é o dono
da água
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IV 
Pátio

de sol
gramíneas, maravilhas de verde e liquens:
carrinho de mão,
pá e regador
descanso de tijolos
num labor aposentado há muito

... permanecem ali
caprichosamente sujos
desimportantes para o tempo

esse jardineiro cego
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V 
De longe

a casa verde era o que há
com seus ladrilhos de tempo
e cortininhas azuis
berço de bebês ao redor da lareira
e seu papai Noel fugindo pela chaminé

De perto
era o que é
um lugar a mais
(talvez bastasse um telhado)
onde habitar o coração
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Felicidade

Felicidade: melhor não conhecê-la
para não arrancar seus cabelos,
não rasgar suas vestes bordadas de azul
Melhor não conhecer
para não acender
esses girassóis inquietos da memória
onde ela nos perturba e existe
com seus sinos
no treiler dos seus filmes coloridos

É uma flor inesperada,
vem sem agenda com hora marcada
e não se repete como a um prato de comida,
rosa esquecida pelo acaso das coisas
E o principal:
melhor não pensar nela
para caber, enfim,
no seu vestido



Mauricio Cardozo

Nasceu em Curitiba (1971), onde atua como professor 
e pesquisador, na Universidade Federal do Paraná, e 
como tradutor bissexto. Publicou inúmeros ensaios 

sobre teoria e crítica de tradução literária. Traduziu obras de 
autores como Goethe, Heine, Rilke, Lasker-Schüler, Celan e 
Cummings. Mora atualmente em Morretes.
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receita i

descasque um verso livre
reservando o caroço

adicione um quiçá de rompante
no desvão da hora
cuidando pra não assuntar

bata a mistura em fogo fátuo
até levantar nervura

unte a cara à sorte e
assente o tem de quê na forma

raspas de beladona
e senso a gosto.

Sirva frio!
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dibujo

intuo
os teus
os meus
um só volume

a cauda
me ultrapassa
a noite 
a lua

o leme
te explicita
o léu
a lama – os gumes

(um tempo
acode seus baixios

rescaldos que a maré
rebenta)

a cada
linha ponto
resto risco

a cada
linha passo
perda, digo,

a cada linha
prumo 
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feito
traço me inconcluo

(insiste outubro,
os ares ventos)

dou mais fios à paina
dos desejos

voo alto intento
e tanto então balouço

que te invento.
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mal de quem

avesso
até o verso mais atento 
se arrevesa 

revés de espelho
o olho alheio
faz-se o algoz da vez 
no invés 
de quem aqui
tramela
um O
de embargo e voz

num desconfesso
sobram as cartolas 
por sobre as orelhas do tempo
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brevidades

i

na esquina da noite
o louco arregala 
a lua

ii

pelo buraco da lua
o mundo todo espia
intimidades de céu

iii

o mar
é lágrima
no olho do peixe

jogo a rede
me colho todo de estilete



Ana Martins Marques

Ana Martins Marques nasceu em Belo Horizonte, em 
1977. É formada em Letras e doutora em Literatura 
Comparada pela Universidade Federal de Minas Ge-

rais. É autora dos livros de poemas A vida submarina (Scriptum, 
2009), Da arte das armadilhas (Companhia das Letras, 2011),  
O livro das semelhanças (Companhia das Letras, 2015) e Duas ja-
nelas (com Marcos Siscar. Luna Parque, 2016). Por O livro das 
semelhanças, recebeu o Prêmio APCA de poesia e o terceiro lugar 
do Prêmio Oceanos 2016. 
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Poemas do Livro dos Jardins

Também a mesa
de ripa
as duas cadeiras
descascadas
o velho banco
de madeira
o regador
esquecido num canto
– todo o teu mobiliário
de jardim –
parecem ter nascido
aqui
e esperar apenas a primavera
para florir
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*

Desconheço o nome 
das plantas

Mas também desconheço o nome
de boa parte de meus vizinhos

Ao contrário das pessoas
as plantas não ligam

Não me dirijo a elas pelo nome
mas também na verdade
não me dirijo a elas

Elas nada pedem e nunca reclamam
às vezes perdem muitas folhas ou apenas,
e em silêncio, morrem

Estão sempre mudando 
nunca
se mudam

Estamos
por enquanto
neste pé

*

Este ano não floriu.
Antes, floria sempre.
Envelheceu talvez, e esqueceu-se
ou viu-se finalmente livre 
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da pesada obrigação
como uma velha senhora que acorda certo dia
decidida a não arrumar a casa.
Conhecerão
também as plantas
o cansaço?
Floria sempre
a cada ano
indiferente aos acontecimentos
se havia guerras ou desastres
se um trem chocou-se no Egito
com um ônibus escolar
e 40 crianças morreram
floria
ainda assim
indiferente à ideia de repetição
aos últimos escândalos
flores cíclicas, pontuais
abertas sem razão
(este ano, porém, não).

*

Enfiada na terra
até os cotovelos
como se me plantasse
com minhas próprias mãos
passo o dia cortando
os cabelos do jardim.
É um trabalho pesado
o cheiro escuro da terra
pesa nos pulmões
(conheço o cansaço
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que ronda o que é vivo).
Até que de repente o sol 
como uma corrente elétrica
atravessa meu corpo
de cima a baixo
e penso que se enfiasse os pés na terra
e me recusasse a me mover
aceitando o dia e a noite
a chuva e os pássaros
as nuvens e o vento
isso seria uma espécie de felicidade
desconhecida e completa.
Mas logo me movo de novo
e me afasto do jardim
feliz com meu cansaço como se tivesse feito
um trabalho justo e necessário.
E no entanto as plantas continuam sem mim
vivem e morrem sem mim
preparando minha campa futura

*

Fechou-se a flor do que foi
a semente do que será
espera no espinho do que é

ou: o passado abre as pétalas
pende do presente
o filete do futuro



Artemis



p o e s i a  d o  pa r ag ua i

Jacobo Rauskin

Nasceu em Villarrica, Paraguai, em 1941. É autor de 
cerca de trinta livros de poesia. Entre outros prê-
mios, recebeu o Prêmio Nacional de Literatura em 

Assunção, 2007, e o Prêmio Rosa de Cobre, pelo conjunto 
da obra, da Biblioteca Nacional Argentina, em Buenos Aires, 
2014. É membro efetivo da Academia Paraguaia da Língua  
Espanhola.

Tradução de Annie Cambe.
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Toco madera y sigo

pisando el barro del paraíso, pisando el humo
de un fuego que ya fue más que su llama,
un fuego que se nos apagó ayer nomás
cuando pisaba yo con cuidado
la cola de una sombra rabiosa, 
y sigo, irremediablemente,
sigo pisando sin querer
a una muñeca abandonada en un baldío, sigo
entre funcionarios que llevan la cuenta 
del número de yacarés muertos
a causa del cambio de cauce del río Pilcomayo, sigo, 
a paso firme sigo, son cuatro kilómetros por hora 
y yo no hago un alto en el camino
ni aun cuando me hablan, sobre todo 
cuando me informan sobre lo que ya sé, 
ya sé que la ciudad queda lejos, la ciudad
donde el amor es una égloga
con un carro tirado por dos caballos,
la mínima ciudad donde una voz amable 
oscuramente canta Perfidia, Escarcha
o Mis noches sin ti en ritmo de bolero,
canciones disponibles para no pensar mucho,
canciones para aligerar las penas
en las calles de una ciudad ladradora,
una ciudad perrita callejera a su manera,
una ciudad al otro lado del horizonte,
hablo de una ciudad metida en una película 
de las que ya no se filman, una película en blanco y negro,
y bueno pues, la ciudad queda lejos y qué se le va a hacer,
yo sé que mi pasado queda más lejos, 
pero sigo, continúo, 
actúo sobre mis días, los que fueron y los que serán,
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Bato na madeira e vou em frente

pisando o barro do paraíso, pisando a fumaça
de um fogo que já foi mais que a chama,
um fogo que se apagou ontem sem mais
quando eu pisava com cuidado
a cauda de uma sombra raivosa, 
e vou, irremediavelmente,
vou pisando sem querer
uma boneca abandonada num terreno, vou
entre funcionários que fazem a conta 
do número de jacarés mortos
por causa da mudança de leito do rio Pilcomayo, sigo, 
com passo firme sigo, são quatro quilômetros por hora 
e não faço uma pausa no caminho
nem quando me falam, sobretudo 
quando me informam sobre o que já sei, 
já sei que a cidade fica longe, a cidade
onde o amor é uma écloga
com um carro puxado por dois cavalos,
a mínima cidade onde uma voz amável 
escuramente canta Perfídia, Escarcha
ou Mis noches sin ti em ritmo de bolero,
músicas disponíveis para não pensar muito,
músicas para aliviar as penas
nas ruas de uma cidade trabalhadora, 
uma cidade vira-lata ao seu jeito,
uma cidade do outro lado do horizonte,
falo de uma cidade presa num filme 
dos que já não se filmam, um filme em preto e branco, 
e porque a cidade fica longe e o que se há de fazer,
eu sei que meu passado fica mais longe, 
mas vou, continuo, 
atuo sobre meus dias, os que foram e os que serão,
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un árbol a la vera del camino me traerá suerte,
un árbol hecho del amor de los pájaros al cielo,
un árbol para descansar a la sombra de un sueño
y dormir un rato y despertar y seguir andando,
un árbol que se comunica con nubes, un árbol
cuya corteza es el vestido de una ninfa, 
un árbol cuyas ramas danzan para despedirme, 
para decirme: sigue, para recordarme
que mi partida es necesaria, 
que la ausencia será breve, un árbol 
cuyo nombre no es Dafne, 
y eso es todo lo que puedo decir por ahora 
mientras el árbol del que hablo
traduce verdemente las palabras del viento
y yo lo escucho con una buena razón,
una razón poética y práctica, creo,
no sé por qué pero me parece
que este árbol gigante y memorioso 
algo sabe de mi vida, 
de la vida autónoma de mis zapatos,
de los peligros del camino, 
algo sabe este árbol de la tormenta que se viene,
toco madera, toco madera y sigo.
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uma árvore à beira do caminho me trará sorte,
uma árvore feita do amor dos pássaros no céu,
uma árvore para descansar à sombra de um sonho
e dormir um momento, despertar e seguir andando,
uma árvore que se comunica com nuvens, uma árvore
cuja casca é o vestido de uma ninfa, 
árvore cujas ramas dançam para me despedir, 
para dizer-me: vá, para lembrar-me
que partir é necessário, 
que a ausência será breve, uma árvore 
cujo nome não é Dafne, 
e isso é tudo o que posso dizer por ora 
enquanto a árvore de que falo
traduz verdemente as palavras do vento
e eu o escuto com uma boa razão,
uma razão poética e prática, acho eu,
não sei por que mas me parece
que esta árvore gigante e memoriosa 
algo sabe da minha vida, 
da vida autônoma dos meus sapatos,
dos perigos do caminho, 
algo sabe esta árvore da tormenta que já vem,
bato na madeira, e vou em frente.
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Charro infeliz

Frente a las asperezas
de la vida diaria,
ella, Lupe, Lupita,
era su estrella,
su amor y su consuelo,
su compañera.
Y la dejó caer en el olvido.
El cielo, que perdona a tantos,
a él no, no lo perdonó,
lo convirtió en cantor de estrellas fugaces.
Anda por ahí, todavía toca la guitarra 
y todavía canta
con mala suerte y buena voz.
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Cantor infeliz

Frente às asperezas
da vida diária,
ela, Lupe, Lupita,
era sua estrela,
seu amor e seu consolo,
sua companheira. 
E a deixou cair no olvido. 
O céu, que a tantos perdoa, 
a ele não, não perdoou,
fez dele um cantor de estrelas fugazes.
Anda por aí, ainda toca guitarra 
e ainda canta
com má sorte e boa voz.
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Comunicación

Ese oscuro jovencito,
que puede hablar con un árbol 
en el idioma de la gente,
vivirá sin duda una fábula
digna de La Fontaine o Esopo.
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Comunicação 

Esse escuro jovenzinho,
que pode falar com árvore 
e no idioma da gente,
viverá por certo uma fábula
digna de La Fontaine ou Esopo.
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Xilografías

Noches de insomnio compartido,
de luna hipnótica en un patio.
La ciudad desierta, vidas domésticas
a merced de un matón o de varios.
Y la poesía, a merced de unos pocos.
Y la belleza será de nadie
o de un gatito abandonado.
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Xilografias

Noites de insônia partilhada,
de lua hipnótica em um pátio.
A cidade deserta, vidas domésticas
à mercê de um bufão ou de vários.
E a poesia, à mercê de uns poucos.
E a beleza será de ninguém
ou de um gatinho abandonado.



Caliope



Susy Delgado

E scritora e jornalista bilíngue (castelhano-guarani), nas-
cida em 1949, em San Lorenzo, Paraguai. Formou-se 
em Jornalismo na Universidad Nacional e realizou um 

curso de pós-graduação na Universidad Complutense de Ma-
drid. Dedicou-se ao jornalismo cultural durante quase quatro 
décadas, foi editora de suplementos culturais, coleções de li-
teratura paraguaia e organizadora de concursos nacionais de 
literatura. Criou e dirigiu a Oficina de Poesía Ára Satï e a revis-
ta Takuapu durante dez anos. Ingressou na função pública em 
2008, dirigindo a área de Línguas na Secretaria Nacional de 
Cultura. Atualmente, é assessora de Línguas e Literatura nessa 
mesma instituição estatal.

Sua obra literária inclui cerca de trinta livros, com nítida 
ênfase no gênero poético. Entre os seus livros de poemas bilín-
gues, citamos: Tataypýpe (Junto ao Fogo), Ayvu membyre (Filho 
daquele verbo), Jevy ko’ë (Dia do regresso), Tyre’ÿ rape (Caminho 
do órfão), Ogue jave takuapu – (Quando se apaga o takuá), e, o 
último, Yvytu yma (Vento velho). Entre os seus livros de poesia 
em castelhano, estão Sobre el beso del viento, (Sobre o beijo do ven-
to) La rebelión de papel (A rebelião de papel) e Las últimas hogueras  
(As últimas fogueiras). Publicou várias antologias de literatura pa-
raguaia, volumes de contos e livros infantojuvenis. Parte da 
sua obra foi traduzida para inglês, português, alemão e galego. 

Participou de muitos encontros internacionais realizados 
em diversos países da América e da Europa, apresentando pa-
lestras sobre literatura paraguaia, especialmente sobre língua e 
literatura guarani.

Tradução de Annie Cambe.
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Desde el balcón

     A Lilian Sosa y Víctor Casartelli

Desde el balcón aromado de mangos
Caracas se entregaba a la noche
con un collar de diamantes
que adornaba sus senos.
Mérida ya era un recuerdo que bailaba en el alma
y Paraguay dolía desde lejos. 
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Desde a varanda

     Para Lilian Sosa e Víctor Casartelli

Desde a varanda fragrante a mangas
Caracas se entregava à noite
com um colar de diamantes
a adornar-lhe o colo.
Mérida já era lembrança bailando na alma
e o Paraguai doía de longe. 
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Desde la ventana

     A Alai Diniz, en Foz de Yguazú

Casi al alcance de la mano
corría generoso de latidos profundos
el Paraná
y en la otra orilla,
al alcance de los ojos de Alai,
mi pequeño país 
henchido y tembloroso 
de pequeñas historias...
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Da janela

     Para Alai Diniz, em Foz do Iguaçu

Quase ao alcance da mão
corria generoso de latidos profundos
o rio Paraná
e na outra margem,
ao alcance dos olhos de Alai,
meu pequeno país 
repleto e tremulante 
de pequenas histórias...
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Che pandorga        Mi pandorga

Che pandorga ojupi,       Mi pandorga sube
oveve amo yvayte,        vuela allá arriba
omuña yvytu,         ersigue al viento
oheréi ka’aguy.         lame los bosques.

Che pandorga ojupi,       Mi pandorga sube
ha pe yvága rembére       y en el labio del cielo
mbeguemi oñemyatymói,     se hamaca muy despacio
oñakäity sapy’a,        se agacha de pronto
ojapichy vevuimi        acaricia despacio
yvyty rovyü          los montes azules
ha ojupi mombyryvéntema,    y sube mucho más lejos
pe jasy opukavyhápe.      hasta donde sonríe la luna. 

Che póguive oveve,       Desde mis manos vuela,
ojupi,            sube,
ohua’ï,            corre
ojeroky,           baila
ha pe jasýre osaingóvo,      y al colgarse de la luna
che pandorga saraki,       mi pandorga traviesa
ojere oñemyasavï.        se vuelve con un guiño. 
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Minha pipa

Minha pipa sobe
voa para cima
persegue o vento
lambe os bosques.

Minha pipa sobe
e no lábio do céu
se deita vagarosa
se agacha de repente
acaricia lentamente
os montes azuis
e sobe muito mais longe
até onde sorri a lua. 

Das minhas mãos voa, voa,
sobe,
corre
baila
e ao se pendurar na lua
a minha pipa travessa
retorna numa piscadela.
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Amali            Amalí

Amangy           Aguacero
amandy           agua-lluvia
amandáu           agua-nieve
Amali.            Amalí.

Pukavy ojekáva         Sonrisa que se abre
omombáy omomýi       despierta se mueve
omboi             desnuda
omokyrÿiva          cosquillea
ko’ë.             el alba.

Yvytu piro’y          Brisa fresca
oñua ojapichýva        que abraza y acaricia
pire.             a piel.

Purahéi apysë          Canto que asoma
okapu            estalla
opopo            salta
ojeroky            baila
torymi.            alegrecito.

Eirete             Miel
yryjúi            espuma
mandyju           algodón
guyrami           pajarito
Amangy,           Aguacero
amandy           agua-lluvia
amandáu           agua-nieve
Amali.             Amalí. 
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Amalí

Aguaceiro
água-chuva
água-neve
Amalí.

Sorriso que se abre
desperta se mexe
desnuda
faz cócegas
na aurora.

Brisa fresca
que abraça e acaricia
a pele.

Canto que assoma
estala
salta
baila
alegrinho.

Mel
espuma
algodão
passarinho
Aguaceiro,
água-chuva
água-neve
Amalí. 



268  Susy Delgado

Pisaditas          Pyporemimi

Las pequeñas pisadas      Pyporemimi
incontables           ndikatúiva jaipapa
pequeñas flores del recuerdo,    mandu’a potymimi
llenan            omyenyhê
la casa,             óga,
el patio            korapy
y el alma            ha py’a
cuando las siete ternuras     umi siete kunu’û
se han ido.           oho rire.
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Pisadinhas

As pequenas pisadas
incontáveis
pequenas flores da lembrança,
enchem
a casa, 
o pátio
e a alma
quando as sete ternuras
já se foram.



Talia



m e m ó r i a  f u t u r a

Futurismo versus Passadismo
Uma sessão tumultuária na Academia Brasileira de Letras
A conferência do Sr. Graça Aranha provoca aplausos e protestos

Publicado no jornal O Paiz, de 20 de junho de 1924.

Quando, há pouco, um grupo de jovens e ardorosos 
intelectuais entrou a promover arruaças literárias 
contra o estilo clássico, cognominado por eles o 

Passadismo, ninguém viu nisso nada mais que uma digressão 
inocente, como o movimento de 1845, em França, o de 76, 
em Portugal, e o de 89, no Brasil, em que a luta se limitou a 
uns folhetins descabelados e a conversas infindáveis, pela noite 
adentro, no fundo das tascas pitorescas, atrás de velhas pipas 
vazias... ou esvaziadas.

Mas, como os botequins românticos da velha Paris e as ta-
vernas lisboetas de afora de portas, as tascas ruidosas do Rio, 
com bondes de burro, desapareceram na agitação das avenidas, 
dos automóveis, das casas de chá, dos flirts nos grandes halls de 
hotéis de luxo.

Hoje, as discussões incipientes da literatura se fazem nos 
prestigiosos recintos das sociedades sábias.

Foi o que se deu.
Para ouvir a anunciada conferência do escritor Graça Ara-

nha, membro da Academia Brasileira de Letras, que para esse 
fim se reuniu, sobre O Espírito Moderno, encheu-se literalmente 
a sala de sessões dessa instituição, no Petit Trianon. Viam-se, na 
assistência, figuras de destaque em nossos círculos intelec tuais, 
muitas senhoras e senhoritas. O acontecimento se predizia 
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extraordinário, de excepcional importância, pois o autor de Canaã não 
ia propriamente ler uma simples conferência, mas lançar um manifesto 
de reação contra o academicismo, dentro da Academia mesmo. Daí a 
curiosidade, justificada pela autoridade do conferencista, que é um dos 
chefes, no Brasil, do chamado moderno movimento literário e artístico.

Em meio de respeitoso silêncio, o Sr. Graça Aranha iniciou a leitura 
de sua conferência-manifesto. Indagou, de começo, o que seja o espírito 
moderno e mostrou-o, delimitando no espaço a sua revelação, pela opo-
sição ao espírito do passado. Antes da nossa atualidade, caracterizou 
todas as tendências em subjetivas e disse que a explicação universal se 
fazia pela categoria do indivíduo. Veio da Idade Média essa preparação 
subjetiva, que a Renascença acentuou e a Reforma tornou definitiva, 
preparando o Romantismo, que é a sua exaltação. Contra esse subje-
tivismo opõe o espírito moderno o objetivismo dinâmico, que é a sua 
grande vitória. Depois de explicar as manifestações da arte contempo-
rânea tendendo a esse objetivismo, analisa longamente o Cubismo, que, 
buscando libertar a arte da tirania dos sentidos, para realizá-la pelas 
massas e pelos volumes, procurando a expressão sintética e essencial, 
não conseguiu, contudo, vencer o subjetivismo, que perdura na sua bus-
ca da quimera da verdade eterna.

Mostra, depois, como a nossa época se caracteriza pelo formidável 
empenho de reconstrução e o espírito moderno procura a unidade 
universal, sendo a obra de arte a expressão dessa unidade infrangível, 
fragmentária apenas na aparência. O universo não é um espetáculo: 
é uma integração. Depois, o conferencista diz e explica como a arte 
se liberta da natureza e mostra que o espírito brasileiro ainda não 
conseguiu essa libertação, pois somos os líricos da tristeza, sendo o 
Brasil um dos últimos refúgios do romantismo. Por isso, enquanto os 
outros povos criam, ficamos humilhados na imitação e nem sabemos 
gozar o privilégio de não termos o passado de civilização aborígene. 
Esse desejo de libertação deve estar sempre presente ao nosso espí-
rito. Para isso é chamada a Academia de Letras. Diz que a fundação 
desta foi um equívoco e um erro, porque uma academia pressupõe 
cultura a zelar, que não temos, e alimenta-se de um vasto manancial 
de produção que é preciso reger e disciplinar, coisa que também não 
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Foto: Publicada na revista Careta, n.o 838, de 12 de julho de 1924.
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temos. Portanto, a Academia está no vácuo, sem função, pois, se esta 
é de regulamentar a inteligência e criar o academismo, ela é funesta. 
Demonstra longamente tais afirmativas e ajunta ainda, como erro da 
fundação da Academia, ter copiado a Academia francesa.

Mas desde que a Academia existe – exclama – que viva e se trans-
forme. Ataca o estilo acadêmico, que se quer criar, e ao qual chegaría-
mos se uma rajada de espírito moderno não se levantasse, renovadora 
e violenta. Também tem palavras contra as tendências de um falso pri-
mitivismo, que se quer levantar, mostrando que ser brasileiro não é ser 
selvagem, humilde, escravo do terror, mas ver tudo, sentir tudo como 
brasileiro, seja a nossa vida, seja a civilização estrangeira, seja o presente, 
seja o passado.

Termina afirmando que o movimento moderno não deve ser apenas 
literário e artístico, mas total. É preciso transformar o Brasil e já começa 
a apontar na imaginação de alguns jovens espíritos. E cita a música de 
Villa Lobos, a poesia de Ronald de Carvalho, de Guilherme de Almeida,  
de Mario de Andrade, a escultura de Brecheret, o pensamento, a crítica 
e o romance de Renato Almeida, Jackson de Figueiredo, Agripino Grie-
co, Paulo da Silveira, Menotti del Picchia, Tristão de Athayde, Ribeiro 
Couto, Oswald de Andrade e muitos outros jovens, sôfregos de demo-
lição e construção. E, fazendo falar o espírito antigo, que tem a volúpia 
do passado, e o espírito moderno, que quer fazer da sua atualidade a 
forja do futuro, conclui o seu discurso.

As últimas palavras do Sr. Graça Aranha foram abafadas pelos aplau-
sos de grande parte da assistência, enquanto a outra se mantinha dis-
creta e reservada.

Pela primeira vez, no recinto austero da Academia, reboaram aplau-
sos tão extensivos e manifestações tão tumultuárias. Afinal, o Sr. Osó-
rio-Duque Estrada obteve a palavra para protestar contra os conceitos 
do Sr. Graça Aranha, que considerou ofensivos à Academia. Não se sabe 
bem se foi a intolerância da assistência que explodiu, sem motivo, ou 
se uma frase menos refletida do orador exaltou os ânimos, o fato é que 
estrugiram gritos de protesto, que pouco depois degeneraram em autên-
tica vaia, ao dizer o orador que aquilo ali não era “circo de cavalinhos”. 
Em vão procurou o Sr. Osório Duque-Estrada defender o direito, 
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que lhe assistia, de falar, como membro da Academia, naquela sessão.  
A assistência prosseguia, implacável, em suas manifestações hostis. Se-
renados, a custo, os ânimos, teve a palavra o Sr. Coelho Neto, que foi 
menos feliz do que o seu antecessor. Abafaram-lhe logo a voz, com vivas 
ao Sr. Graça Aranha e morras à Academia.

Levantou-se então a sessão, sendo o Sr. Graça Aranha levado, sob 
aplausos, para uma das portas, enquanto os Srs. Osório Duque-Estrada, 
Coelho Neto e outros acadêmicos também eram alvo de manifestações 
por parte do grupo.

E, assim, em pleno tumulto, terminou a sessão de ontem da Acade-
mia Brasileira de Letras.



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ



PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS  
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III 
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. 
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição 
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

 01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
 02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
 03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
 04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
 06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
 07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
 08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
 09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
 10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Rosiska Darcy de Oliveira
 11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
 12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
 13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
 14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
 15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Marco Lucchesi
 16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
 17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
 18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
 19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
 20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
 21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
 22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque João Almino
 23 José de Alencar Machado de Assis Antônio Torres
 24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Geraldo Carneiro
 25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
 26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
 27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
 28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domicio Proença Filho
 29 Martins Pena Artur Azevedo Geraldo Holanda Cavalcanti
 30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
 31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Merval Pereira
 32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Zuenir Ventura
 33 Raul Pompeia Domício da Gama Evanildo Bechara
 34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva Evaldo Cabral de Mello
 35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
 36 Teófilo Dias Afonso Celso Fernando Henrique Cardoso
 37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Arno Wehling
 38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
 39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
 40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Edmar Lisboa Bacha



Composto em Monotype  Centaur 1 3/15  pt ;  c itações ,  12/15  pt


	RB90_01_EDITORIAL.pdf
	Fabrizio Augusto Poltronieri 
	dossiê/entrevista
	Um brasileiro na Rússia?
	Paulo Bezerra

	Minha revolução
	Zoia Prestes

	1917-2017: Cem anos da história da história da Revolução Russa
	Angelo Segrillo

	Jayme Adour da Câmara, uma bibliografia russa e uma carta tolstoiana
	Bruno Barretto Gomide


	homenagem a ferreira gullar
	?????????????
	Nélida Piñon

	?????????????
	Ana Maria Machado

	?????????????
	Antonio Carlos Secchin


	prêmio senador josé ermírio de moraes
	Elogio da obra
	José Pastore

	Discurso de Agradecimento
	Angela Alonso


	ensaio
	A descoberta de Portugal por Robert Southey 
	Evaldo Cabral de Mello

	Hannah Arendt – 110 anos
	Celso Lafer

	Os estrangeirismos na Língua Portuguesa
	Arnaldo Niskier

	A política externa brasileira e o Oriente Médio: desafios do século XXI
	Cristina Soreanu Pecequilo

	O novo Presidencialismo: uma proposta para o Brasil
	Marcus Vinicius Furtado Coêlho

	Pluralismo moral e tolerância religiosa
	Leonardo Barros da Silva Menezes

	O Centenário de Zélia Gattai: uma ponte entre Itália e Brasil
	Antonella Rita Roscilli

	Poesia, eternidade e símbolo
	Wagner Schadeck

	Haydée Nicolussi (1905-1970). A formação de uma escritora 
ítalo-capixaba
	Francisco Aurélio Ribeiro

	Homenagem a Marcos Vilaça
	José Paulo Cavalcanti Filho

	Um Haroldo de Campos italiano
	Fabrizio Rusconi

	Utopia é ficção
	João Almino


	conto
	O último cônsul em Trieste
	Jorge Sá Earp


	caligrama
	Rodrigo Gonçalves

	poesia
	Solange Rebuzzi
	Ricardo Alfaya
	Alexandra Vieira de Almeida
	Hugo Langone
	Suzana Vargas
	Mauricio Cardozo
	Ana Martins Marques

	poesia do paraguai
	Jacobo Rauskin
	Susy Delgado

	memória futura
	Futurismo versus Passadismo


	RB90_02_ICONOGRAFIA
	RB90_03_ENTREVISTA_DOSSIE
	RB90_04_HOMENAGEM FERREIRA GULLAR
	RB90_05_PR“MIO SENADOR JOSê ERM÷RIO DE MORAES
	RB90_06_ENSAIO
	RB90_07_CONTO
	RB90_08_CALIGRAMA
	RB90_09_POESIA
	RB90_10_POESIA DO PARAGUAI
	RB90_11_MEMORIA FUTURA

