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

Marco Lucches i

longo e precioso o diálogo nipo-brasileiro, que se aden-
sa no solo de nossa cultura, cuja profundidade abrange 
múltiplas camadas de Oriente. mas o Japão também 

possui de forma simétrica outra desejada parte ocidental, am-
plamente brasileira. esse percurso de mais de século agudizou-
-se na metade dos anos noventa e chegou, em 2016, culminan-
do com o centenário da cátedra de língua e literatura brasileira 
na Universidade de estudos estrangeiros de tóquio.

O presente número da RB registra o falecimento do Acadê-
mico eduardo Portella, um dos poetas mais significativos do 
ensaio em língua portuguesa. ele poderia figurar nas páginas 
de Walter Benjamin como um anjo em meio às ruínas, levado 
pelos ventos da História, quando começa a reunir as partes 
de um todo disperso. Poderia flanar igualmente nos versos de 
Baudelaire no limes de uma cidade infinita, um Wanderer na es-
pessura da superfície. Portella fez de sua condição peregrina 
uma autêntica forma mentis, congenial ao tempo que nos desafia, 
para lidar com a astúcia da incerteza, na genealogia do frag-
mento. sua leitura passa de um regime vertical para um trâmite 
radial, como um saber que se move a contrapelo das formas 
transitivas. Não aceita horizonte prévio, como a euclidiana ge-
ometria de Kant, mas segue uma perene reinvenção dos siste-
mas, como queria sloterdijk.

Portella optou por um percurso intensivo mais que extensi-
vo, denso, rarefeito. A qualidade do pensamento não se mede 

Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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8  Marco Lucchesi

por léguas de sesmaria ou latifúndio, sua métrica não se quantifica por 
testadas, mas de acordo com a potência qualitativa de expansão con-
ceitual, no conteúdo crescente de Popper, ou na leitura de Heidegger 
sobre Hölderlin.

eduardo Portella sente a demanda do sistema que elabora em ho-
rizonte fértil. como quem parte de uma norma fractal. como quem 
reclama a vastidão da parte sobre o todo, assim como da síntese sob 
suspeita, como desejo de futuro, sem veleidades sintáticas, alquimista 
que não se limita à busca da pedra, uma enciclopédia que indaga as ma-
lhas de um verbete inacabado, onde lateja uma sinergia multidirecional. 

Nos últimos anos, o baricentro de eduardo Portella migrou da críti-
ca para a metacrítica e a novos pontos de fuga. suas páginas se tornaram 
espantosamente híbridas e abertas, como um hermeneuta da suspeita, 
de quem realiza uma biografia indireta, a partir de sua intensa noosfera. 
memória futura, bem entendido, atravessada por um tempo que não 
fecha. 
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i c o n o g r a f i a

maristela colucci

e ste número é enriquecido com as obras de mariste-
la colucci.

Fotógrafa com 30 anos de carreira, apresentou seis 
exposições individuais no Brasil e uma em lisboa, Portugal. 
coletivamente, expôs em museus como mAm, mis e me-
morial da América latina, e também na colômbia e na itália. 
suas imagens estão em 24 selos do país, em cartões telefônicos 
e ilustram matérias em revistas, relatórios anuais e publicida-
de. tem sete livros autorais publicados e está à frente de sua 
própria editora, a Grão editora, onde edita e publica livros de 
fotógrafos contemporâneos.
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d o s s i ê / e n t r e v i s ta

machado de Assis e 
Natsume soseki

Chika Takeda

REVISTA BRASILEIRA  Um século de ensino da língua portuguesa 
no Japão, na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio – TUFS. 
Faça o retrospecto de uma história ininterrupta e que espelha a emigração 
japonesa para o Brasil.

CHIKA TAKEDA O curso de português foi criado em 1916, 
provavelmente devido ao início da imigração japonesa para 
o Brasil, que começou oficialmente com o Kasatomaru, que 
transportou, em 1908, 791 imigrantes para o Brasil. com o 
crescimento da imigração, a relação entre o Japão e o Brasil 
se intensificou. durante um século a tUFs formou dezenas 
de milhares de profissionais que atuaram ou atuam em vários 
campos, como na diplomacia, no comércio, na área acadêmi-
ca etc. se levarmos em consideração a produção literária do 
mundo lusófono, no Japão, há poucas obras literárias tradu-
zidas para o japonês, mas é importante destacar que alguns 
dos tradutores dos autores mais importantes, como camões 
e machado de Assis, são formados na tUFs. 

RB Quais seriam hoje os maiores desafios para o aprofundamento dessa próspera 
ligação entre as duas línguas e culturas, a partir das universidades de nossos países?

CT creio que o maior e mais importante desafio é a for-
mação de pessoas que amam os respectivos países, ou seja, 

Professora da 
tokyo University 
of  Foreign 
studies – tUFs 
(língua portuguesa 
e literatura 
brasileira). doctor 
of  Philosophy 
(Phd) pela tUFs. 
traduziu várias 
obras da literatura 
brasileira, inclusive 
Memórias póstumas 
de Brás Cubas e 
Dom Casmurro 
de machado de 
Assis. Autora 
de Chidoriashi no 
Benshoho (“dialética 
do ébrio”), tUFs 
Press, tokyo, 2013. 
co-editora do 
Dicionário do Português 
Contemporâneo, 
Hakusuisha, tokyo, 
2014.
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12  Chika Takeda

aqueles que realmente desejam dedicar-se ao trabalho para unir as 
duas nações. Nesse sentido, estou falando da formação de recursos 
humanos e, para ilustrar, gostaria de destacar um trecho muito famo-
so, original da filosofia chinesa, que diz o seguinte: para cumprir um 
projeto de um ano, é bom plantar cereais, porque eles produzem fru-
tos em um ano. Para o de dez, é bom plantar árvores. e para o de cem,  
deve-se formar as pessoas.

Assim, há muitas tentativas que devem ser impulsionadas para apro-
ximar as duas línguas e culturas, mas sem especialistas capacitados para 
fazer isso, dificilmente se pode esperar algo mais próspero e significati-
vo. Portanto, a primeira coisa que se deve fazer é investir na formação 
das pessoas que querem fazer isso e, neste caso, o governo brasileiro 
tem uma responsabilidade importante, poderia, por exemplo, criar um 
sistema de bolsas de estudos para formar esses especialistas. No meu 
caso, o interesse pelo Brasil nasceu quando eu era adolescente e ingressei 
na tUFs para estudar sobre o Brasil. como não havia convênio com 
universidades brasileiras naquela época, tive que procurar algum meio 
para ir e ficar estudando no país. Por sorte, encontrei um programa de 
intercâmbio de jovens promovido por uma associação privada japonesa 
e, por conta disso, morei em curitiba durante 11 meses. sem essa ex-
periência, com certeza, não seria como sou, e, consequentemente, não 
estaria lecionando a língua portuguesa e divulgando a cultura e a litera-
tura do Brasil através das traduções, como venho fazendo durante toda 
a minha vida acadêmica.

RB O nível de intercâmbio científico vem aumentando nos últimos anos? Em que 
medida se desenha um Brasil real contra um nível de exotismo e de estranheza?

CT O intercâmbio científico acontece mais na área de ciências sociais 
do que no campo da literatura e da cultura. infelizmente, a relação en-
tre o Japão e o Brasil se concentra mais no campo do comércio e, em 
termos de cultura, a imagem do Brasil que representa o país do futebol 
é muito forte, a riqueza da música brasileira também é muito conheci-
da. isso é uma das coisas boas, porque é graças a essas duas áreas que 
a presença brasileira cresceu muito nos últimos 20 anos. mas apesar da 
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Machado de Assis e Natsume Soseki  13

grande importância que têm, não é mais possível querer que a presença 
brasileira no arquipélago seja sustentada apenas nestas duas áreas. Já 
poderíamos ter começado a profissionalizar diversas outras referências 
de promoção cultural tanto no Brasil como no exterior. Ainda que o 
número de publicação das obras literárias brasileiras no Japão esteja 
aumentando pouco a pouco – comparando à produção dos países his-
pano-americanos – a do Brasil ainda é bem menor. e bem menor ainda 
é o número de livros bons traduzidos sobre a cultura ou a literatura do 
Brasil. então, é importante promover a publicação desses dois tipos, 
simultaneamente. Nesse sentido, acredito que a vinda do Acadêmico e 
Professor marco lucchesi será uma grande chance para qualitativamen-
te ativar esse intercâmbio científico.

RB Qual a orientação principal de seus estudantes e quantos apostam nos estudos 
brasileiros ou na literatura comparada?

CT creio que não há universidade semelhante à nossa no Brasil.  
A nossa universidade visa formar pessoas com profundo conhecimento 
sobre língua, cultura e sociedade de uma determinada região do mundo. 
Assim, temos 27 cursos e cada qual se estrutura com base num idioma 
diferente. Geralmente, os cursos universitários são divididos de acordo 
com as disciplinas, assim como no direito, economia, engenharia, letras, 
antropologia, sociologia etc. Na tUFs, o critério é a língua e a área, 
por exemplo, português / Brasil e Portugal. O ensino, portanto, não 
se restringe à língua e à literatura, mas se estende à cultura, à história e 
aos estudos sociais como economia, política, relações internacionais etc.  
A especialidade da nossa universidade é completamente interdiscipli-
nar. como já mencionei antes, a literatura brasileira ainda é quase des-
conhecida no Japão. então, ninguém ingressa na tUFs com intenção 
de estudar a literatura brasileira. todavia, com o crescimento gradual 
das obras traduzidas, a situação está melhorando e, recentemente, têm 
aparecido estudantes que se interessam pela literatura brasileira depois 
de ingressar na graduação e, com isso, a cada quatro ou cinco anos um 
estudante ingressa no curso de pós-graduação para se especializar na 
literatura brasileira.
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14  Chika Takeda

RB Gostaria de ouvir os motivos que a levaram ao Brasil, como grande especialista que 
se tornou e importante traço de união entre dois mundos.

CT A minha vontade de conhecer o Brasil nasceu quando tinha uns 15 
anos de idade. meu pai fora transferido pela empresa onde trabalhava 
para montar uma outra filial no Brasil. ele foi sozinho, deixando sua 
família inteira no Japão, mas, na verdade, eu também queria ir. ele nos 
contava várias histórias e trazia muitas coisas, e, a cada vez que ele vol-
tava ao Japão, o meu interesse pelo Brasil crescia mais, de modo que se 
tornou um país de sonho para mim. então, decidi aprender português 
e estudar sobre o Brasil e entrei na tUFs, onde estou lecionando agora. 
Quando tinha 21 anos, o meu sonho se realizou. morei em curitiba 
durante 11 meses. essa experiência foi decisiva para formar o meu amor 
pelo Brasil.

durante um longo tempo não compreendia por que o Brasil me 
atraía tanto, e há poucos anos comecei a descobrir o porquê. A resposta 
estava dentro de uma obra de machado de Assis, Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. Ao analisar o texto, a realidade do povo, a cultura, a socieda-
de se emergiam. esta obra tem muito a ver com a mentalidade brasileira 
que respeita a ordem e a desordem simultaneamente. O brasileiro dá 
valor à ordem, mas não exclui a desordem. As duas se mantêm à disposi-
ção, e o brasileiro manipula as duas habilmente conforme a necessidade 
e conveniência da situação. O brasileiro é ambidestro nesse sentido.

muitos identificam o dinamismo, a alegria e o humor como carac-
terísticas da cultura brasileira, e esses aspectos todos, creio, são gera-
dos dessa habilidade. O japonês tem tendência a dar valor somente à 
ordem e procura conter o mais possível o lado da desordem que, na 
verdade, todo o ser humano possui como instinto, mas que a civiliza-
ção acabou por reprimir. eu gosto muito do lado humano, criativo e 
cordial do brasileiro. Pensando agora, quando conheci indiretamente 
o Brasil através de meu pai, eu percebia isso e pressentia que poderia 
me tornar feliz se conhecesse o Brasil e aprendesse a viver à maneira 
brasileira. e agora vivo de fato muito feliz, e é por isso que quero di-
vulgar a literatura e a cultura brasileira para passar essa felicidade ao 
povo japonês. 
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Machado de Assis e Natsume Soseki  15

RB A senhora vem se destacando como tradutora literária de relevo, como por exemplo, 
na versão para o japonês de Dom Casmurro. Que espécie de língua utilizou para 
o transporte semântico e sintático? Terá dialogado talvez com o romancista Natsume 
Soseki, considerado o Machado do Japão?

CT cada escritor possui sua linguagem. machado de Assis e Natsu-
me soseki viveram numa época mais ou menos contemporânea, mas 
machado possui uma e soseki possui outra. como o Japão e o Brasil 
tiveram nessa época um contexto sócio-histórico semelhante, é váli-
do compará-los para pensar melhor sobre as características literárias e 
olhares críticos dos dois sobre os seus respectivos países, mas tratando 
do estilo, penso que a questão é outra. O estilo ziguezagueante de ma-
chado é muito complexo. Acho que não se pode imitar simplesmente a 
linguagem de um escritor só porque vivia na mesma época ou porque 
possui algumas características comuns. Na tradução da obra literária, o 
mais importante é ler o texto com a mente aberta, escutando a voz ima-
nente da obra e tentar procurar recriar um texto em japonês que melhor 
exprima e reproduza essa voz artisticamente. isso é a tradução.

RB Como analisa a perspectiva para o estreitamento de nossas culturas? Qual será o 
desenho, o projeto que nos espera mais adiante?

CT Acho que o amor é um dos maiores motivos que leva as pessoas a 
agirem. O trabalho de minha vida é gerar o maior número de pessoas 
que amem o Brasil e criar oportunidades nas quais elas possam aprender 
sobre o país. com certeza, isso ativará as relações nipo-brasileiras, e, 
consequentemente, as culturais e acadêmicas. A minha missão é cultivar 
sementes para isso.

A intensidade do colorido do desenho, como você pergunta, penso 
que, de acordo com as experiências que tenho tido para promover a 
cultura brasileira no Japão, daqui para frente, dependerá muito mais 
de uma vontade brasileira de querer divulgar outros aspectos culturais 
e linguísticos, além do samba, bossa nova e futebol, os quais já são di-
vulgados de maneira muito espontânea aqui no Japão. isso não é uma 
cobrança, tampouco uma crítica, mas é o que se espera minimamente da 
parte do governo e das instituições brasileiras.
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mudança de cenário

Olive ira  Lima

O Japão é mais do que um formosíssimo espetáculo, de 
natureza e de arte, a ser admirado: é um belo exem-
plo, social e moral, a ser seguido pelos que deles ca-

recem. Os viajantes que em número cada ano mais avultado 
procuram as suas praias hospitaleiras, regalam a vista com as 
suas paisagens grandiosas ou amáveis, e entretêm o espírito 
com a contemplação da sua sociedade ingênua e matreira, des-
confiada e cortês, festeira e industriosa, alegre e retraída, não 
vêm todavia para ser ensinados. Vêm movidos pelo espírito 
de curiosidade que constitui o fundo do caráter humano e 
que anda sobretudo estimulado numa época em certo sentido 
cosmopolita como a atual.

Quanto a satisfação de uma tal curiosidade se tornou fácil 
e cômoda, graças ao muito realizado pelo gênio inventivo do 
homem e mediante o talento modernamente aplicado à or-
ganização do conforto, era a reflexão que diariamente se me 
oferecia como tema de variações mudas, nas longas horas de 
bordo, ao cruzar esses mares – mar Vermelho, Oceano Índico, 
mar da china, mar do Japão – mares de calmarias ardentes, 
de monções perigosas, de tufões irresistíveis, de névoas enga-
nadoras; todos eles percorridos, assenhoreados e, como excla-
mava o grande Padre Antônio, infamados por naufrágios dos 
portugueses, e em cujas águas se baloiçaram com donaire ou se 

Fundador da 
cadeira 39 
na Academia 
Brasileira de 
letras.

OliVeiRA limA, No Japão: impressões da terra e da gente, tobooks, 1997.
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18  Oliveira Lima

abismaram com horror centenares de naus, caravelas e galeras, vindas da 
ocidental praia lusitana.

também – e por certo as oitavas de camões, recordando perenemente 
tantas glórias, são um dos motivos máximos da infalível sugestão – o 
nome português brilha para nós no Oriente com uma luz vivíssima, assim 
como a língua do poeta vibra para sempre em palavras soltas nas línguas 
dos diferentes estranhos povos com que o Reino esteve em contato.

A sugestão é toda retrospectiva e extralocal, porque é triste registrar 
que os portugueses do Oriente, agora pela maior parte, se acanham de 
ser portugueses. A decadência de hoje, comparada com a passada gran-
deza e com a prosperidade presente de outras metrópoles poderosas, os 
move a acolherem-se de preferência à larga sombra da bandeira britâ-
nica, esquecendo a nacionalidade e, em muitos casos, até a língua dos 
seus maiores. Os naturais de macau, por exemplo, dizem-se fora quase 
todos oriundos de Hong Kong, sem mais se lembrarem que macau é 
um posto europeu há quatro séculos quase e Hong Kong há pouco mais 
de meio século apenas.1 Nós porém, brasileiros, não temos iguais motivos 
para olvidar a ascendência e, demais, andamos todos hoje em dia tão  
pétris d’histoire que mal podemos furtar-nos aos pensamentos grandílo-
quos, privilégio noutras eras dos espíritos cultos.

Não logramos esquecer-nos, pelos portos percorridos da Arábia, do 
ceilão, da indochina, onde a esta hora tremulam todos os pavilhões, 
que já foi o português o único a afoitar-se a flutuar: antes a cada ins-
tante nos recordamos que, dentre os europeus, foram os portugueses os 
primeiros, chegados pelo mar, a desembarcar sem medo, mercadejar sem 
descanso e dominar sem piedade nas terras tropicais, gordas, férteis e 
luxuriantes do continente asiático, tanto quanto nos seus areais inóspi-
tos, bordados de rochas nuas e negras. tudo isto mudou e passou, como 
mudaram radicalmente as condições da navegação e passou completa-
mente o tempo das viagens problemáticas.

Ao sairmos de Gênova, entregaram-nos um cartão tendo marcadas 
as datas precisas da chegada do paquete aos dez portos de escala entre 
Nápoles e Yokohama, a 40 dias de distância: nem uma só vez falhou o 
1 contou-me um secretário de legação britânica que não pôde encontrar nas livrarias de macau um só livro 
português, nem mesmo Os Lusíadas de camões, cuja gruta entretanto constitui a grande curiosidade local.
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cálculo. em outros tempos, a incerteza era a regra. 
Partia-se sem saber, já não digo o dia, mas sequer o 
mês da arribada. entre os livros que eu levara para 
ler a bordo, contava-se, não sem segunda intenção, 
a Relação da Viagem que do porto de Lisboa fizeram à índia 
os Marqueses de Távora, escrita dia a dia pelo passagei-
ro desembargador Francisco Raimundo de morais 
Pereira. Ora, não era sem um sentimento de prazer, 
humanamente egoísta, que eu comparava o Kiautschou 
com a nau Nossa Senhora das Necessidades, onde eram di-
árias as mortes, pelo calor, pela falta de remédios e 
mais que tudo de higiene, usando-se como um dos 
mantimentos para dieta dos doentes de febre mãos de carneiro de sal-
moura, cozidas com arroz; onde a aglomeração de soldados, marinhei-
ros, aventureiros de várias nações e degredados originava frequentes cri-
mes e distúrbios, punidos com a golilha, os tratos de polé e o tomilho; 
onde as distrações consistiam, mais do que na leitura dos clássicos e 
nos jogos de azar, nas ladainhas de preces durante as tormentas e nos  
Te Deum de ação de graças após os perigos.

No nosso belo paquete de 11.000 toneladas, escrupulosamente varri-
do, lavado e espanado como um interior japonês, o médico bebia cerveja 
à míngua de doentes de que cuidar; banhos de água doce, refrescos, gelo, 
ventiladores, leques elétricos em doido movimento, tudo combinava-se 
para aliviar-nos da sensação do calor; a ordem foi apenas silenciosa-
mente alterada entre dois namorados que se arrufaram, e as danças e 
concertos profanos ocupavam o lugar dos descantes sagrados.

Assim, com mil riscos, ânsias e temores se chegava ao termo de uma 
viagem que hoje se ultima sem receio nem incômodo de espécie algu-
ma, e para mais, tratando-se do Japão, é como avisa caridosamente um 
escritor americano os globe-trotters de várias nuanças, que vão percorrer 
o único país que não desaponta o estrangeiro. Por mim, sou mesmo de 
opinião que o Japão lhes reserva mais do que promete, sendo no nosso 
tempo de banalidade, uniformidade e agitação, o recesso do pinturesco, 
o baluarte da cor local e o refúgio da fleuma. Outras, ainda que pou-
quíssimas, terras haverá com iguais, posto que não superiores, belezas 

O daibutsu do Kamakura.
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propriamente naturais: a brasileira a nenhuma cede a palma neste ponto. 
O Japão, porém, reúne às graças da natureza o prestígio de um passado 
heroico cujos contornos se somem nas brumas da mais complicada, 
curiosa e poética mitologia; o exotismo de uma civilização completa, de 
todo diferente das demais, cuja marca chinesa e búdica empalideceu na 
aclimatação e foi avigorada por tons próprios, tão quentes e resistentes 
quanto o vermelho e dourado das suas lacas; finalmente a sedução de 
uma arte estranha, cuja fascinação ainda se não esgotou, antes parece 
diariamente avolumar-se. conservando o perfume das coisas idas nas 
que restam, é um país que fala a um tempo à nossa imaginação e à nossa 
sensibilidade e que constitui, no seu conjunto, uma combinação origi-
nal, íntima e harmônica do meio e da gente, a qual nunca mais poderá 
desaparecer, mas cujo processo de fusão histórica não nos é ainda fami-
liar em todas as suas fases e pormenores, e cujo segredo de preservação 
tampouco nos foi inteiramente revelado. e tão característica é a resis-
tência do composto japonês que, até no cruzamento com o europeu, são 
os distintivos japoneses, físicos e morais, os que quase sempre vingam 
e aparecem.
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O Brasil de mishima Yukio

Donatella  Natil i

 � Apresentação
mishima Yukio (1925-1970) é provavelmente o mais famoso 

e contraditório escritor japonês. isto não se deve apenas ao seu 
suicídio espetacular, mas também à sua personalidade excên-
trica e, sobretudo, a sua obra extraordinária, onde a tradição 
literária japonesa mais autêntica conjuga-se com uma estética 
da ação e de heroísmo e uma visão trágica da existência.

em 1951 o escritor fez sua primeira longa viagem ao exterior 
como correspondente do jornal “Asashi”, que o levou para os 
estados Unidos, Brasil e europa. O relato desta viagem foi 
publicado em maio de 1952 sob o título “O cálice de Apolo” 
(Apolo no Sasazuki). 

em 27 de janeiro de 1952, mishima chegou no Rio de Janei-
ro, e, enquanto esperava para ver o carnaval, visitou são Paulo 
e lins, onde foi recebido pelo neto do emperador meiji, ta-
rama toshihiko, amigo de infância do escritor e dono e uma 
fazenda de café. em 1955, inspirado pela sua estadia na fazenda 
terama, mishima criara à peça de teatro A toca de cupins, onde, 
com um estilo clássico e por meio de artifícios simbólicos, 
representa o conflito entre as forças da vida e da morte, sim-
bolizadas pelo “sangue novo e vital (Brasil) e “sangue velho e 
morto” (Japão).

de todos os lugares visitados ao longo da viagem, o Brasil 
foi o país que mais impressionou o escritor pela sua beleza 

Possui doutorado 
em literatura 
Japonesa 
moderna e 
contemporânea 
(2012) no 
departamento de 
teoria literária 
da Universidade 
de Brasília 
(UnB), mestrado 
em literatura 
Japonesa pela 
UnB (2005) 
e graduação 
em língua 
e literatura 
Japonesa pela 
Universidade 
la sapienza 
(1990) de Roma. 
É professora 
adjunta de 
literatura 
Japonesa da 
Universidade de 
Brasília (UnB). 
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luminosa, envolveu-o numa atmosfera onírica e despertou nele lem-
branças da infância e sugestões de metempsicose. 

Nas suas “Notas da Viagem à América do sul: Brasil”, que constam 
no O cálice de Apolo mishima descreve o Brasil como um mundo distante, 
rico de contradições, desde os arranha-céus do Rio de Janeiro às Flores-
tas Amazônicas, da agitação de são Paulo à ação devastadora dos cupins 
nas fazenda. Um mundo que o fascinou e que deixaria nele uma marca 
profunda.
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diário de viagem à 
América do sul: Brasil1

Mishima Yukio 

 � Rio de Janeiro: “metamorfose e 
reminiscências”

O avião da constellation sobrevoou o céu do Rio na noite 
profunda. É mais de uma da manhã do dia 27 de janeiro.

As milhares de luzes no Rio de Janeiro se estendem sob 
meus olhos e ao longo da linha costeira rodeiam o Pão de 
Açúcar como um colar sobre uma mesa de mármore preto. 
entendo a banalidade desta descrição, mas certos momen-
tos de beleza frágil e pura, não concedem que uma descri-
ção banal. A beleza se liga intimamente à banalidade para 
não revelar os próprios segredos, e nós acabamos achando 
banal a verdadeira beleza e considerando bela uma simples  
banalidade.

todavia, essa primeira imagem do Rio à noite me comoveu. 
evoquei o seu nome em voz alta. Quando o avião aterrissou 
inclinando as asas, senti que não me importaria de precipitar 
naquelas luzes. eu mesmo não sei por que o Rio me atrai tan-
to. deve ter algo nesta cidade. Algo que me trouxe até aqui, 
irresistivelmente, do outro lado do mundo.

1 tradução de Rio-Tenshin-Yōnenjidai no Saigen, em: misHimA, Yukio. 1982. Apollo no Sasazuki 
(A taça de Apolo). tokyo: shinchōsha.

mishima Yukio 
é pseudônimo de 
Hiraoka Kimitake. 
Nasceu em 
tóquio em 1925 
e morreu suicida 
em 1970. entre 
os seus romances 
lembramos: 
Kamen no Kokuhaku 
(“confissões de 
uma máscara”) 
1949, Kinjiki  
(“cores 
proibidas”) 
1953, Kinkakuji 
(“O pavilhão 
dourado), 
1956, Yukoku 
(“Patriotismo”) 
1966, e a 
tetralogia Hojō 
no Umi (“mar 
da fertilidade”) 
1965-70.

excerpt from “APORO NO sAKAZUKi” by Yukio mishima Originally published in Japan in 1952 
copyright © 1952 the Heirs of  Yukio mishima, used by permission of  the Heirs of  Yukio mishima 
through the sakai Agency, Japan
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No dia seguinte pela manhã, acordei tarde e comi uma laranja fresca 
e uma pequena banana madura. Achei deliciosas. em seguida, saí para 
passear pela cidade sem contratar nenhum guia.

era domingo e a maioria das lojas estava fechada, menos os teatros 
e os restaurantes. Grupos de pessoas faziam fila na frente do cinema. 
Pouco antes da Praça Paris virei à direita e fui em direção a uma es-
trada pouco frequentada. de repente, a rua se transformava em uma 
subida onde existiam velhas casas empilhadas ao lado da colina. Não 
havia uma alma viva, a não ser a sombra projetada pelas árvores ao 
longo da estrada, a luz do sol e o silêncio do verão.

eu fiquei tomado pela lembrança de um sonho, como se já tivesse 
visto esse lugar, um fenômeno muito analisado pelos psicólogos.

Os portões estavam todos fechados como se não houvesse ninguém 
em casa: as residências erguidas no alto da colina tinham as janelas e as 
varandas cerradas. A hera que cobria os velhos muros não pegava vento 
e ficava imóvel como metal esculpido. 

Aquela cidade que aparecia de repente no sonho, aquela misteriosa 
cidade morta, desabitada, de uma beleza complexa, de uma calma extre-
ma, eu já a havia visto nos meus sonhos de infância, quando não conse-
guia adormecer. como uma torre, a cidade se erguia acastelada. mesmo 
a cor vibrante do céu de verão e a cor das nuvens daquela paisagem eram 
as mesmas. tive dúvida que estivesse sonhando.

Nesse momento, senti uma forte tristeza, uma tristeza parecida 
com a do sonho, uma tristeza difícil de explicar, e ainda assim inten-
sa e pura. Quando voltar para o Japão, a impressão desse momento 
de realidade será a mesma impressão de um sonho, pois, de alguma  
forma, a lembrança é uniforme, portanto, a própria lembrança do 
sonho não pode ser uniforme como a lembrança da realidade. todas 
as vezes que me lembrar do Rio, o momento desta lembrança voltará 
a viver na minha mente. todavia, na terra, o meu corpo não pode ocupar dois 
lugares no mesmo momento. simplesmente, se os mortos já vivem dentro 
de mim, o Rio também vive dentro de mim; mesmo visitando o Rio 
de novo, a realidade, este momento inicial não reviverá uma segunda 
vez. Neste sentido, o tempo é tudo na nossa existência e o espaço é 
apenas a substância imaginária das nossas ideias; consequentemente, a 
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ordem da terra é a mesma que a ordem do espaço... 
Neste turbilhão de pensamentos, lembrei-me da his-
tória da borboleta de Zhuangzi2 e o tema do Nô 
Kantan3.

As metáforas de Zhuangzi falam da possibilida-
de de metamorfose. Realmente, em certos momen-
tos nos tornamos borboletas. Nos transformamos 
em várias coisas. A metempsicose acontece de mo-
mento em momento. Há uma metempsicose grande 
e douradora, e uma metempsicose pequena e momentânea. As duas 
são como sombras em um espelho que se refletem reciprocamente. 
A consciência de cada um de nós nos protege do perigo de todas as 
metamorfoses e faz lembrar da existência do corpo fechado no espaço. 
caso contrário, não voltaremos mais à condição de seres humanos, 
mas nos transformaremos imediatamente em borboletas... eu regres-
sei ao meu corpo humano. Naquele momento, a família portuguesa 
que, virando a esquina, estava se aproximando, uma mãe de 34 ou 35 
anos, três filhas bonitinhas e uma babá que segurava a mão da peque-
na, com sua conversa animada me levou de volta à realidade.

sentei-me em um banco de pedra de frente a um laguinho circular 
diante da Praça Paris e ali fiquei por duas horas. Nem mesmo a senhora 
do banco ao lado e nem senhor de meia-idade sentado no outro banco 
depois de duas horas pareciam querer ir embora dali.

O Rio é uma cidade tão perfeita que parece estranha. A bela sombra 
das árvores, as plantas podadas do jardim, a arquitetura de estilo por-
tuguês antigo e aquela supermoderna durante o dia ficam em silêncio. 
do meu banco se vê a fonte que jorra somente domingo à noite, ilumi-
nada por bonitas luzes de cinco cores. da mesma forma, o vestido de 
cor vinho da velha senhora que passeia tranquilamente com a bengala, 
os vestidos do domingo das crianças e até o balão cor-de-rosa atrás do 
qual uma criança está correndo são tão perfeitos que parecem estranhos. 
mesmo a cor da pele dos negros aqui não se assemelha a uma mancha 

2 Um dos maiores filósofos taoístas; viveu no século iii.
3 Famosa história de um viajante que adormece sobre um travesseiro mágico e sonha em ter uma vida 
magnífica como um imperador chinês.
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de tinta preta, como nas cidades da América do Norte, mas ganha o 
tom intenso da cor escura.

do banco onde estou sentado se vê de longe uma linha de mar azul 
que brilha sob o sol de verão. Um barco branco a vapor está saindo 
devagar do porto. O barco a vapor aparece e desaparece atrás das som-
bras das árvores da rua. Parece estar brincando em um calmo esconde-
-esconde. Aparece de novo. depois, sem parar, leva ao longe o tempo da 
tarde do domingo no parque.

talvez amanhã compre umas roupas novas. todavia, não faz mal ves-
tir estoicamente a roupa de inverno suportando o calor. com esta roupa 
inadequada para o calor, me sinto quase doente, e o fascínio particular 
da doença e do tempo livre lentamente me trazem à memória os verões 
da minha frágil infância.

Virei para trás. Nas minhas costas há uma rua coberta pela sombra 
de grandes árvores de onde saem os bondes. 

Os bondes do Rio têm algo de saudoso. A carroçaria é antiqua-
da, de alguns até pequena. Não têm janela de vidro nem paredes de 
madeira. somente o teto, as colunas e os bancos de madeira, ordena-
damente alinhados no sentido de marcha; um lado é protegido por 
uma rede metálica baixa, o outro tem um estrado de madeira saliente, 
como uma varanda, que serve para subir e descer, e para os lugares em 
pé. Parecem os motores a vapor dos parques de diversões infantis em 
tamanho gigante. sobre esta espécie de bancos, grupos de passageiros 
se seguram nas colunas. Há também jovens suados e descalços que 
voltam da Praia de copacabana. O bonde corre alegremente, balan-
çando e fazendo barulho.

de novo, fui tomado pelas lembranças da minha infância. tenho 
certeza de que, uma vez, de volta do hospital, fiquei esperando o trem, 
molhado de suor, sob o sol que se infiltrava entre as árvores. O calor era 
insuportável. me sentia sufocado pelo blazer de linho e a gravata. O trem 
demorava a chegar... sentia que poderia desmaiar a qualquer momento. 
Afinal, um bonde velho e nostálgico como este apareceu de repente na 
esquina da rua deserta de pleno verão.

Passeei pelos canteiros de flores da bela Praça Paris. Os arbustos 
haviam sido podados em forma de pássaros, cavalos, elefantes, cestas de 
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flores, colmeias e camelos. Bebendo um guaraná, esperei na fila de um 
cinema junto com as crianças.

Aqui, também, reencontrei minha infância. estava passando uma sé-
rie de animação, a que mais me fascinava quando era criança. eram his-
tórias de aventuras irreais, onde eram representados reinos misteriosos, 
outros mundos, jovens heróis, as suas noivas castas, rainhas corroídas 
pelo ciúme, vassalos traidores e súditos fiéis, poções mágicas, grutas 
subterrâneas e dragões de fogo. me juntei com as crianças e ri com elas. 
depois, diante da cena de um roubo de joias, ouvi a espontânea indig-
nação das crianças. Uma vez nós também conseguimos ficar indignados 
diante uma injustiça. É triste pensar que elas também chegarão naquela 
idade em que a justiça, tão aplaudida na infância, acaba parecendo tão 
miserável como uma medalha vendida. 

 �

Aquela noite, da varanda do apartamento de um conhecido, ouvi 
uma canção e um som de tambores se aproximando. 

– O que está acontecendo?, perguntei.
– são os ensaios do carnaval. Na verdade, falta ainda um mês, mas 

já começam a ensaiar.
A música simples de tambores, pratos e apitos misturada aos cantos 

vinha se aproximando sempre mais. com certeza era um samba.
Fiquei de pé na frente do apartamento. A rua estava cheia de gente 

que avançava dançando. O primeiro jovem da fila dava o ritmo batendo 
com as palmas das mãos no tambor dependurado no pescoço. Atrás dele, 
alguns músicos negros e dois ou três músicos com tambor. No meio, 
mais ou menos 30 crianças e jovens do bairro dançavam enlouquecida-
mente. como nos matsuri japoneses, os curiosos agruparam-se nos dois 
lados da rua e seguiam a fila como se acompanhassem uma procissão. 

O som da percussão era acelerado como o rufar dos tambores que se 
usam no circo quando um acrobata caminha em cima do fio.

Um homem negro dançava abraçado a uma jovem branca, e um jo-
vem negro e um jovem branco estavam de braços dados. Uma cena 
impossível de se ver nos estados Unidos. de vez em quando, dançando, 
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se jogavam entre os espectadores crianças e mulheres e tentavam arrastá-
-los para o vórtice das danças.

A estrada escura aparecia, por vezes, sob a luz das janelas ou dos 
postes. Nesses momentos os saltos de alegria ficavam claramente ilumi-
nados. Os carros que transitavam na rua não conseguiam passar. Após 
esperar um minuto, aceleravam buzinando. então, a estrada se tornou 
o cenário de um espetáculo revolucionário onde a multidão cercava os 
carros e não os deixava passar.

em um certo ponto, os dançarinos fizeram uma pausa. Fumando 
um cigarro na beira da estrada, acenderam um fogo com folhas de 
jornal para secar a pele dos tambores. Apenas cinco minutos de inter-
rupção e voltaram a dançar. depois, apressaram um jovem de olhos 
azuis batedor de tambor que estava sentado em um matagal, fumando 
um cigarro.

A rua sobia tortuosa em direção ao topo do morro. Nesse ritmo, não 
sei dizer quando a multidão que dançava conseguiria subir até lá. A noi-
te estava quente. As pessoas sentavam nos jardins para se refrescarem; 
quem não tinha jardim, deitava-se em esteiras na rua, em frente de casa. 
Por brincadeira, alguém jogou da janela do primeiro andar um cigarro 
aceso sobre a multidão.

eu não segui até o alto do morro. me separei no meio do caminho e 
desci as escadas. Naquele momento, o grupo estava descansando, mas, 
logo depois, fui de novo surpreendido pela batida dos tambores, os 
apitos e os cantos. Quando virei em direção ao morro coberto pelo céu 
estrelado azul-escuro, vi, sob os postes da luz, as sombras frenéticas 
que se afastavam dançando. A silhueta de uma jovem mulata pulando 
ergueu-se de repente sobre a sombra das pessoas. 

caminho pelas ruas escuras da noite, onde se alinham os velhos edi-
fícios de estilo colonial, quando vejo uma figura preta desenhada com 
tinta sobre uma parede escura. A tinta ainda não secou, está úmida. 
Parece o desenho de um homem em pé.

de repente, dentes brancos começam a rir. O desenho se mexe, per-
cebo que está se esforçando para sair do muro. enfim, afasta-se e come-
ça a caminhar pela cidade na noite como se nada fosse. 
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me interroguei sobre a razão desse milagre. Ah, sim, se aquela ima-
gem tão simples conseguiu escapar do fundo, a culpa é do pintor. Fez o 
erro de pintar um negro na noite escura.

Aqui, o crescimento imobiliário acabou destruindo em grande par-
te os costumes ligados ao estilo português; contudo, pela cidade, ainda 
restam antigos cenários de amor. Uma varanda no primeiro andar, uma 
janela, um banco de pedra, um baixo portal de ferro, um muro de pedra... 
são os palcos desses amores tradicionais. A última descendente de maria 
Alcoforado4 está ainda atrás da janela na úmida noite, apoia um almofada 
no parapeito e escuta as juras eternas de um homem. Ainda, um jovem 
na frente de um portão, apoiado sobre uma cerca de ferro que a moça já 
fechou, continua conversando noite adentro. Atrás da janela, a mãe dela 
faz um barulho de tosse. com um aperto de mão formal, a jovem roda a 
saia e some dentro de casa. Assim se apaga a pequena vela de amor que ha-
viam acendido entre os arbustos da casa. essa vela misteriosa se acenderá 
amanhã também, e talvez depois de amanhã. Pelo menos até o carnaval, 
até o dia em que a moça chorará pela infidelidade do jovem...

em seguida, em um jardim vi um cenário da janela com crianças que 
parecia ter sido pintado por maria Baskirceva5. Os passantes olham o 
espetáculo através da cerca baixa. cinco ou seis crianças, sentadas em 
fila nas escadas, ensaiam um coral e riem alegremente. O professor é 
um jovem bonito de 18, 19 anos. A sua camisa amarela mexe como uma 
borboleta na luz do crepúsculo.

A poesia daquela cena me comoveu um pouco. O Rio tem poucas 
músicas infantis. A que estão ensaiando agora, que o professor ten-
ta ensinar com empenho, é de uma propaganda que passa todos os 
dias na rádio. cantam assim: “chocolate com vitamina, não tem nada 
mais gostoso...”.

Umas das coisas mais bonitas do Rio são as calçadas com os mo-
saicos tradicionais de Portugal. O desenho muda em cada bairro. Um 

4 mariana mendes da costa Alcoforado ou mariana Vaz Alcoforado (1640-1723) foi uma freira portu-
guesa do convento de Nossa senhora da conceição em Beja. É considerada a autora das cinco Lettres 
Portugaises.
5 Pintora e escritora francesa de origem russa (1860-1884).
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deles representa grandes peixes monstruosos em torno da roda de um 
leme. É o desenho mais romântico. 

As calçadas em volta do Hotel copacabana Palace na maioria têm 
desenhos abstratos de círculos e curvas que combinam bem com o vai-
vém das mulheres elegantes e das crianças nuas que vão correndo segu-
rando os guarda-sóis dobrados.

Ontem me mudei para este hotel. Fui à praia e, depois de surfar, 
morto de cansado, deitei na areia. Olhando desta posição o panorama 
do lado da costa, entendo claramente por que, pela primeira vez, este 
ângulo de cidade me pareceu o cenário de um sonho. A rua corre ao 
longo da praia, e na margem os arranha-céus estão alinhados como den-
tes de um pente em volta do amplo semicírculo contínuo de copacaba-
na. detrás, se elevam altivas as colinas em estilo Nanga6.

No meio do caminho entre Botafogo e copacabana, esse contraste 
singular pode ser observado também entre os arranha-céus no final do 
promontório, onde bate a luz do pôr do sol, as vermelhas montanhas 
desertas e o cenário distante das ilhas que se entreveem na neblina. Ou, 
ainda, em algum lugar no vale solitário limitado entre duas colinas, 
onde se elevam grandes prédios bizarros.

O efeito fantástico e espantoso supera em muito o do ministério da 
educação do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Observando os arra-
nha-céus cingidos por cima das colinas em estilo Nanga que se erguem 
em volta de tudo, temos a sensação de que aqueles prédios tenham 
surgido agora, de repente. 

 como no conto do rei da ilha escura em Mil e uma Noites, vejo subita-
mente ressurgir na planície uma grande cidade que havia sido dissolvida 
por um feitiço...

entre os vapores sinuosos do sol que se levantam da praia, admiro, 
de baixo, o conjunto de arranha-céus de copacabana. Parece uma alu-
cinação. 

 Quando voltei ao meu quarto, escrevi uma carta. 
de repente, o vidro da janela tremeu e a caneta fez um rabisco pelo 

reflexo. Foi uma explosão muito perto. 

6 estilo de pintura de paisagem chinesa da época sung (século X).
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corri para perto da janela. Na janela 
do prédio de frente, muitos rostos es-
piam na calçada de mosaico as crianças 
correndo em direção ao mar. Visto-me 
depressa e desço ao saguão. Os garçons 
estão de pé na varanda olhando para o 
mar. 

– Que foi aquele barulho?, perguntei 
ao garçom que falava inglês. 

– estão fazendo os exercícios com as baterias dos canhões.
Naquele momento, pela segunda vez, das baterias no alto da colina 

no lado direto se levantou uma fumaça cinza junto com o estrondo dos 
canhões. Parece que o alvo era uma pequena ilha no mar.

Na praia, as pessoas jogam bola em volta dos guarda-sóis como se 
nada acontecesse. O zunido típico das estações balneárias, que parece 
um zumbido de asas de abelhas, chega ao meu ouvido através das buzi-
nas dos carros.

O Rio é realmente uma cidade fantástica. Quando aquele barulho 
de canhão chegou ao meu quarto mexendo a cortina branca e passando 
pela janela, não pensei absolutamente em uma arma moderna, mas sim 
no abanar daquela vela, no abanar de um conjunto de velas queimadas 
de sangue e pela brisa do mar.

 “...lembrei-me fortemente daquela vela...” (Arthur Rimbaud).

 �

Zoológico
Araras azuis da cor do mar.
martas com o focinho de um jovem.
Um pequeno jaguarandi vermelho que, assim mesmo, poderia ser uma 

echarpe de pele. 
Um tipo de roedor chamado capivara, que é um rato gordo, tipo um 

porco. se não fosse pelo rabo curto, seria realmente um gordo rato. se-
ria terrível se a gaiola abrisse e ele saísse. (mas é comestível).
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sobre um cartaz onde se diz sanitário é pintada uma flecha. Naque-
la gaiola a entrada é livre. dentro ficam em pé animais não muitos 
raros. são os homens. Não posso dizê-lo em voz alta, mas aquele é 
o banheiro.

 �

segundo domingo no Rio.
Hoje o senhor mogi, do jornal Asahi, foi para o hipódromo com o 

senhor Uno, do escritório de representação do Japão. me convidaram, 
mas acabei não indo. Não gosto de hípica.

O senhor mogi é uma pessoa excepcional. Aliás, os japoneses que 
se encontram no exterior são tão chatos que pessoas como o mogi 
se destacam imediatamente. No Japão há demasiados japoneses in-
significantes. também no exterior há muitos estrangeiros insignifi-
cantes.

Hoje pensava em passar o dia na praia sozinho, mas os meus planos 
foram estragados por causa de um vento frio e de um céu que ainda 
agora promete chuva. escrevi duas cartas na penumbra do saguão do 
hotel. mesmo as famílias de estrangeiros se levantam e se sentam com 
o ar enjoado. A varanda começa a ficar molhada. É um dilúvio. sob a 
chuva, ondas enormes se abatem no mar e levantam fumaça de água. 
Hoje as ondas chegam até as calçadas com os mosaicos.

Voltei ao quarto e deitei na cama coberta com uma manta. liguei 
para o senhor mogi, mas apesar do mau tempo, como previsto, ele não 
estava em casa. Penso em fumar um cigarro. O isqueiro não funciona, 
acabou o gás... de repente, levanto, coloco um impermeável, vou para a 
entrada do hotel e pego um táxi. Não tenho um destino particular. Vou 
ver um filme musical argentino. Não é de tango ou rumba, mas música 
de Beethoven e chopin. O título é “Onde morrem as palavras”, ou seja, 
onde morrem as palavras, começa a música. 

Quando o filme acaba, vou jantar. como já consigo ler um pouco o 
menu, as trazem um prato quase como eu imaginava. A primeira noite 
esperava uma lagosta e me chegou um prato de carne. 
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Ao contrário de Nova York, onde tive um período frenético, no Rio 
a carta de apresentação não serviu para preencher todo o meu tempo 
como pensava. depois de jantar, não tenho nada para fazer, mas, pa-
ciência, esta é a vida que escolhi!

Nem penso em beber muito. então, tento ir para a Rio Branco, 
num bairro muito animado. mas é domingo e a maioria das lojas 
está fechada. Parou de chover. sob a luz das vitrines, um dos grandes 
peixes assustadores do mosaico da rua parece debater-se na poça 
d’água. 

Na volta passei pelas calçadas da Praça Paris. caminhei pelas beiras 
das fontes de luz colorida vermelha e amarela. As ruas são lamacentas e 
está difícil caminhar. Parei um táxi e voltei para o hotel.

“Às vezes, em tóquio também, passo dias assim”, penso. “É um 
costume cotidiano, para mim, conversar, e enquanto nestes dias não falo 
com ninguém, compreender a língua ou não, não faz diferença alguma. 
Na realidade, é a mesma coisa em qualquer lugar. Não pensei que teria 
dias assim em um lugar como o Rio“.

Assim, bocejei feliz e fui dormir logo. Amanhã de manhã cedo tenho 
que ir buscar o visto. depois de amanhã deixo o Rio e viajo para são 
Paulo. Voltarei para o Rio antes do carnaval.
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eduardo Portella, humanista 
sobrevivente

Carlos  Nejar

Não tenho palavras. A dor não tem palavras. eduardo 
Portella, ex-ministro de estado da cultura, ex-di-
retor da Unesco, em Paris, foi um Amigo Principal, 

desses que o tempo não apaga, mesmo que tempo sejamos, no 
dizer de Jorge luiz Borges. Nos conhecíamos antes de chegar 
à Academia Brasileira de letras. Foi quem me saudou, quando 
de minha entrada. e foi com aguda percepção que nomeou – o 
que não esqueço – este vivente de alma um “poeta da revela-
ção do deus vivo”. sentindo-me, eu, pequeno. e eduardo via 
grande e generosamente.

 independente, íntegro nos cargos em que atuou, lutou 
pela educação e a liberdade em tempo obscuro. e era um ho-
mem bom. devo muito a eduardo em conselho, apoio. e a 
gratidão não envelhece, nem a amizade. de mais de quarenta 
anos, vencendo sempre o afeto na travessia e a intransigen-
te admiração. Foi dos maiores críticos da língua portuguesa, 
sendo difícil abarcar suas dimensões. seja na visão amorosa 
do texto, seja na síntese, seja na iluminação, seja na terceira 
margem do rio da linguagem.

Presidente prodigioso da Fundação da Biblioteca Nacio-
nal, administrador hábil e industrioso na cultura, mestre de 
muitas gerações, Acadêmico, amando a casa de machado, não 
faltando às sessões e palestras. Na última quinta-feira de abril, 

Ocupante 
da cadeira 4 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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sentou – o que não costumava – na mesa do chá ao meu lado e de Bacha, 
depois de lucchesi, e foi nossa despedida. 

seu senso de humor estava a par com a superior inteligência, onde 
se aliava o humanista e o amor a este País. seu riso ecoava na luz, riso 
de menino que escondia o sábio. Já sentimos sua falta, sobrevivente 
da cordialidade.

Prefiro agora ler, em homenagem, um soneto que lhe dediquei, em 
3 de março deste ano, e passou pelo seu crivo. era conhecedor profundo 
das coisas de espanha e de cervantes, motivo de uma de suas magníficas 
conferências. Ao acolhê-lo, contente, integra agora esta homenagem – 
era cidadão do mundo e agora é cidadão da eternidade. e eu o dedico 
neste momento tão penoso, à célia Portella, nobre companheira e à sua 
dileta filha e escritora, mariana:

eduardo Portella, ou d. Quixote:
“Quanto mais se deve, mais se move /na barca de viver, o remo amigo./
Portella, sob as ondas se dissolve/a dor no afeto de um andar antigo.// 
se nossa humanidade em luz se cobre/na relva, o abraço, o som não 
têm resíduo,/ por ser mais atinado o sol, mais nobre/ e ao coração 
refaz pulsante, vivo.// e tudo o que se deve não oprime,/ inda que a 
inteligência então consiga/ rir de si mesma e no clarão resida. // e a 
grandeza não sabe, nem se exime./ Quanto se deve mais ao céu se atin-
ge:/ o que ao menino prende é o impossível.//
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meu Amigo 
eduardo Portella 

Nélida P iñon

eduardo Portella fez parte da minha história. Há muito 
coincidimos no tempo e nas ações humanas. cons-
truiu-se entre nós um enredo cúmplice e fecundo. 

Onde estivesse eu ao longo de 55 anos, pautava o calendário 
dos anos e das estações contando com a sua amizade e sua 
palavra. Um afeto que se consubstanciou na percepção que 
ambos guardávamos da vida brasileira.

integrava ele a grei dos que tomavam a si a tarefa moral 
de representar-me, quando estivesse ausente. confiava em seu 
julgamento, mesmo quando discordava dele. era o amigo que 
me protegia semeando em torno do meu nome benfazejas ho-
menagens, pequenas fabulações que me favoreciam. construía-
mos juntos as ilusões que dão solidez ao bem-querer. 

também eu zelava por ele, com temor de perdê-lo. e aprendi 
a respeitar os meandros da amizade que nos enlaçava e que 
deviam resistir. e por que não? Pois como cruzar os umbrais 
do coração sem juras comportamentais, sem uma moral com 
mínima simetria?

devagar consagrávamos a memória que cada qual ia tecendo 
ao longo das décadas, até chegarmos a este momento tão 
penoso, em que eu prossigo, e ele repousa. No entanto, apesar 
da sua partida, e graças à arte do mistério, caminharemos 
juntos em direção ao futuro. Um tempo que terminou agora, 

Ocupante da 
cadeira 30 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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após havermos cruzado zonas sagradas e profanas do labirinto terrestre. 
sem deixar, contudo, de oferecer um ao outro o conforto da amizade, 
de acreditar que um fazia parte da família do outro.

É verdade, Portella fez parte da minha família, com o apoio de minha 
mãe, carmen, que lhe devotava profunda estima. e da lembrança de 
haver ele sussurado na sala de tempo Brasileiro, em tom de confidência, 
que ia se casar com a jovem célia, sua valiosa e insuperávl companheira, 
que o fez pai de mariana, brilhante escritora cujo primeiro livro tive a 
alegria de apresentar ao público.

Recordo seu sorriso, tão especial, que conheci 
em 1961. Oscilava este sorriso entre o prazer de viver 
e a astúcia com que examinava o mundo. Nesta 
época, conquanto jovem, já era o reputado delfim da 
crítica, acatado pelo talento com que se embrenhava 
pelas contradições e enigmas da difícil arte literária. 

Quando escreveu ele generoso artigo sobre o primeiro livro da lavra 
desta inexperiente escritora, e me disse, com insuperável vivacidade:

– Não se esqueça que estou comprando suas ações na baixa.
Ao evocar seu riso, rastreio na memória de que cultura provinha 

ele, além da Bahia, do Rio. e considero, emocionada, que este riso 
seu, cantado em prosa e verso, continha em si uma ironia típica de 
uma Galícia camponesa, desconfiada, sempre na defensiva contra os 
opressores – de uma Galícia de que Portella descendia, uma região que 
conheci na infância, enquanto ouvia narrativas sobrenaturais, crédulas, 
medievais. e que, por vir de muito longe, tinha a marca da sabedoria que 
se sobressaía em Portella. de seu humor que podia expressar ao mesmo 
tempo severidade, lirismo, visão compassiva. Até mesmo religiosidade.

Fomos nos conhecendo devagar. enquanto eu me submergia no 
precário e incerto universo da criação, ele consolidava sua obra de 
reflexão ensaística, de marca filosófica, presença sempre proeminente 
no pensamento brasileiro. sua sólida formação erudita, no entanto, 
expressava engenho criativo, íntimo, por assim dizer, das entrelinhas 
da imaginação. dominava um instrumental crítico que exibia uma 
imaginação paralela à do artista ficcional. Assim jamais se distanciando 
da matriz que impulsiona a criação literária objeto de sua análise.
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sua alma nunca se institucionalizou, rebelava-se contra fórmulas 
estabelecidas. e era assim que sua visão crítica se apossava do humano 
dentro da moldura reflexiva. Uma aliança que decerto fomentava suas 
fabulações interiores, confirmava suas noções civilizatórias, e fazia-o 
amar a polissemia do verbo que se aventurava pelo Brasil afora.

sem ele agora meu coração sofre sua ausência. O amigo que me faltará 
quando eu precisar da inteligência contundente, do raciocínio veloz, do 
riso precursor de falas, dos gestos carinhosos, do que me perguntava 
com o olhar deixando-me livre para não responder, pois respeitávamos 
o universo do evasivo como expressão da liberdade.

Afinada com presença tão fundamental, hei de zelar por sua memória. 
sei, no entanto, que a vida é breve. A amizade, porém, que nos uniu, me 
dá a ilusão de prolongar-se pelos dias que me restem. Afinal o afeto é 
um prodígio na escala humana.

Grata, Amigo. descanse em paz. 
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marca do humanismo 
brasileiro

Candido Mendes  de  Almeida 

e vocar eduardo é, de saída, nos darmos conta de sua 
posição de verdadeiro pilar da cultura brasileira no 
que respeita ao entendimento da nossa crítica lite-

rária. deve-se a Portella, entre nós, o contraponto entre a 
dimensão externa e interna da obra de arte. cícero sandroni 
entendeu isso muito bem na celebração dos 80 anos dele, a 
respeito da valorização, em nosso escritor, da intuição, essa 
noção fundadora que ele levou adiante entre nós do conhe-
cimento crítico. e avançou no que foi tentado anteriormente 
por Araripe Júnior, medeiros e Albuquerque e José Veríssi-
mo. As Dimensões são uma obra-remate em que, quase como 
num scherzo mozartiano, se arrola, se define toda essa reflexão. 
mas não esqueçamos que, ao lado de todos esses rasgos do 
pensar, eduardo, como ninguém, defendeu a forma de dis-
curso que é o ensaio. Não temos ninguém, antes de eduardo, 
que tenha acertado na definição do que representa o discurso 
nesse sentido. 

Recorro a um anglicismo para exprimir que Portella pos-
suía o exercício metodológico do insight. como é que vamos 
traduzir insight? eduardo, nas nossas discussões sobre perspec-
tiva e prospectiva, referia-se à dialética entre o olhar, a vista, e, 
finalmente, tão raramente, a mirada.

Ocupante da 
cadeira 35 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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A nota do presidente temer salienta que nosso escritor era visto 
como um homem público, ao lado do pensador, ao lado do crítico. 
Fidelíssimo ao seu desempenho, não há poesia nem romances de edu-
ardo; o que existe, sim, é, fundamentalmente, essa crítica e a sua cons-
ciência cívica militante, que nos dão um livro fundamental, O intelectual 
e o poder. e não encontro outro, entre nós, quem o tenha precedido, ao 
referir-se a Ungaretti, a marcel Bataillon, em um texto inovador. mi-
nistro, sim. ministro do Figueiredo. mas ministro demissionário, que 
abandonou o cargo. Urgido a uma punição a estudantes em greve, ele 
preferiu sair da função pública. 

eu, como presidente do conselho internacional de ciências 
sociais (ciss), da Unesco, trabalhando com Amadou-mahtar 
m’Bow quando se deparou a carência de um diretor adjunto, lem-
brei ao diretor-geral – porque ele queria alguém do terceiro mun-

do – a figura de eduardo, que estava, na-
quele momento, exercendo a função de  
secretário de cultura do estado do Rio de 
Janeiro. Portella concordou com o trabalho, 
e devem-se a ele três ou quatro fundações 
de sedes da Unesco na África, inclusive em 
Botswana e no Zimbabwe. essa facilidade 
nas relações internacionais de eduardo, já 
a conhecia desde os tempos de Jânio, quan-
do criamos juntos o instituto de estudos 
Afro-Asiáticos, que o levou à noção fun-
damental da geopolítica do pensamento.  

e vamos encontrar em nosso eduardo a mais completa formação es-
panhola da cultura brasileira. sentiu toda a influência de Ortega, foi 
aluno de dámaso Alonso e de Bousoño e manifestou-se toda a vida 
como um discípulo de Julián marías. 

Quem, como Portella, entendeu a modernidade brasileira? 
esse input da modernidade – vou a outro anglicismo – o levou a outra 
façanha, as edições tempo Brasileiro, especializada nas obras difíceis 
de mercado e, sobretudo, premonitórias de nosso insigth. Os volumes 
de Dimensões sobressaem como a obra canônica, tanto que, às vezes, não 
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nos damos conta de que ele escreveu, também, Vanguarda e cultura de massa, 
Literatura e realidade nacional ou Teoria da comunicação literária, em que eduar-
do chega à sua famosa reflexão radical, em que sobrenada entre todos 
os seus ditos eméritos: o “estar ministro” e o “ser ministro”, nos quais, 
para além da boutade, o que deparamos, essencialmente, era a reflexão 
sobre as próprias raízes do ser, que fazia de eduardo um pensador aca-
bado, levado aos limites de um conhecimento ontológico. deixa-nos a 
marca indelével do humanismo brasileiro.
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Et Nunc et Semper

Sergio  Paulo Rouanet

estamos todos ainda sob o impacto dessa notícia propria-
mente inacreditável, a notícia dessa morte de eduardo 
Portella. A notícia é inacreditável, porque ele parece 

hoje, mais vivo do que nunca, nesta sala em que ressoa o eco de 
sua voz. Achei, portanto, que poderia comunicar-me como se 
ele estivesse vivo recorrendo ao inocente artifício de escrever-
-lhe uma carta que sublinha certos traços biográficos e preo-
cupações intelectuais compartilhadas.

conheci-o, meu caro eduardo, nos anos sessenta, quando 
você tinha acabado de fundar a editora tempo Brasileiro. Fui 
procurá-lo, então, na sede da editora, creio que na rua méxi-
co. eu já conhecia vários dos seus trabalhos, principalmente  
Dimensões i e Dimensões II, e tinha admiração irrestrita por aque-
le estilo tão novo de fazer crítica literária, por aquela maneira 
tão sua de exercer o ofício que lhe tinha sido ensinado por seus 
mestres espanhóis, como dámaso Alonso e carlos Bousoño. 
creio que eu também não lhe era totalmente desconhecido, 
pois na ocasião já havia perpetrado uma série de artigos no 
suplemento literário do Jornal do Brasil, com o título imperdoá-
vel de “eles pensaram por nós”. Você teve a delicadeza de não 
criticar nem a qualidade dos artigos nem o título da série que 
me deixou profundamente aliviado.

data desse alívio o início de minha amizade por você.  
A sua, não sei de quando data, mas ela se manifestou quando 
você concordou em publicar um ensaio meu com o título de 

Ocupante da 
cadeira 13 
na Academia 
Brasileira de 
letras.

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   45 13/06/2017   18:46:40



46  Sergio Paulo Rouanet

“Os campos prático-noéticos: notas introdutórias.” só um verdadeiro 
amigo teria tido essa coragem. É certo que nem você nem ninguém ja-
mais me pediu para ler o texto completo, do qual o artigo pretendia ser 
a introdução. mas nem mesmo de um amigo se podem exigir sacrifícios 
que excedam as forças humanas.

No meio século seguinte, nossos caminhos continuaram a cruzar-se, 
ao sabor de minha carreira diplomática e de sua mobilidade geográfica 
sempre participando de numerosos congressos, no Brasil e no exterior. 
Vimo-nos muito em Paris, quando você exercia um alto cargo na Unesco. 
Uma vez propus-lhe irmos à coupole, onde sartre e simone de Beauvoir 
almoçavam todos os domingos. mostrei-lhe a mesa em que o casal de 
escritores ia almoçar. Você demonstrou interesse pela narrativa, mas fiquei 
com a impressão de que a coquille St. Jacques que saboreamos depois não 
correspondeu exatamente às suas expectativas gastronômicas. encontra-
mo-nos depois em outros lugares, mais exóticos, como a cidade de Gua-
temala, numa reunião latino-americana dedicada à chamada cupola do 
Pensamento. A última vez que nos vimos fora do Brasil foi em Nápoles, 
ao pé de um Vesúvio fumegante, mas sem intenções homicidas.

Foi com você e com Antonio Houaiss que me aconselhei sobre o 
convite que me fora feito para assumir a secretaria Nacional de cultura. 
A responsabilidade pela decisão de aceitar foi exclusivamente minha, 
mas nunca me esquecerei das preciosas informações que você me deu, 
como homem profundamente a par de todas as atividades culturais do  
Brasil e meu antecessor na área, numa época em que o mec abrangia 
não só a educação, mas também a cultura. O que fiz de bom, em minha 
gestão, devo aos seus conselhos. O que fiz de ruim devo a mim mesmo. 
Foi graças ao seu apoio militante que consegui eleger-me para a ABl. 
e sem seu afeto, teria sido mais difícil suportar os dias atormentados 
e as críticas injustas que acompanharam a redação e realização da lei 
de incentivo à cultura. Nesses momentos difíceis nunca me faltaram 
seu apoio e sua amizade. Recordo-me de um de seus bons mots em que, 
parafrazeando curchill, você disse que tal lei era a pior lei de todas que 
se tinham feito para beneficiar a cultura, com exceção de todas as outras.

Uma das facetas em que você mais se destacou foi a da crítica literá-
ria. É que a crítica literária, como você a concebe, deve ser uma atividade 
essencialmente criadora. A crítica só pode apreender o movimento da 
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criação literária se ela própria for criadora. Não é uma linguagem sobre, 
uma metalinguagem, mas uma linguagem com. É uma leitura hermenêuti-
ca, no sentido de Heidegger e de Gadamer, filiada a uma epistemologia  
para a qual conhecer é o que a palavra indica, não um saber que se sobre-
põe ao seu objeto, mas um co-nascer, um nascer rente àquilo que se quer 
conhecer. A crítica, para você, não é uma reflexão sobre a literatura, mas 
uma criação tão imersa na literatura quanto a obra literária que ela inter-
roga. Ao fazer crítica você faz criação literária no mais elevado sentido e 
se coloca, com isso, no patamar a que subiram, na França, sainte-Beuve, e 
entre nós, machado de Assis.

e o que dizer de você enquanto ministro? enquanto tal você for-
mulou suas ideias sobre a relação entre o escritor e a política, em seu 
importante texto O intelectual e o poder (1983). mas o que você fez, além 
de qualquer interpretação pessoal, não pertence mais a você enquanto 
escritor, e sim à História. essa nos revela que você anistiou dezenas 
de professores e intelectuais punidos pela ditadura militar, enfrentando 
por essa razão as iras dos serviços de inteligência.

e como esquecer o editor e o diretor da Revista tempo Brasileiro? 
são destinos indissociáveis, o homem e sua obra, tão inconcebíveis um 
sem a outra, como Ortega Y Gasset seria inconcebível sem a Revis-
ta de Occidente, Adorno sem a Zeitschrift für sozialforschung, Gide 
sem a Nouvelle Revue Française, e sartre sem les temps modernes. 
Através dos livros que publicou e da revista que dirigiu durante quatro  
décadas, você sempre fará parte da história das ideias no Brasil.

Não preciso destacar sua faceta de “educador” como alto funcionário 
da Unesco e como presidente da conferência Geral daquela organização, 
algo que certamente será feito por Barbara Freitag, à qual você deu a fun-
ção de coordenar por cinco anos o Anuário da Educação, publicação especial 
da editora tempo Brasileiro. mas não posso deixar de salientar mais uma 
de suas facetas, que me parece ser especialmente estimulante: como ho-
mem do livro, enquanto presidente da Fundação Biblioteca Nacional.

Na melhor tradição do seu mestre Gadamer, platonista eminente, é 
preciso lembrar o tema (do livro) como um mito platônico, contido no 
Fedro. O inventor da escrita, o deus egípcio theuth, quer presentear com 
sua descoberta o rei de tebas. mas este rejeita a invenção, alegando que 
ela vai corromper a memória do seu povo, sem lhe ensinar nada de novo. 
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sócrates dá razão ao rei de tebas. Um livro não pode dialogar. É a cris-
talização de um saber morto, que não pode ser contestado dialeticamen-
te pela conversa, pela argumentação dialógica. Os livros parecem falar 
com o leitor, mas se ele lhes faz uma pergunta, movida pelo desejo de 
instruir-se, não recebe nenhuma resposta. A crítica de sócrates à escrita é 
correlata da tese de que só a relação argumentativa que se estabelece pela 
oralidade da conversa filosófica pode dar acesso ao saber. 

Você sabe muito bem, meu caro eduardo, que a objeção de sócrates 
é parcialmente falsa, porque toda leitura é uma experiência de interlo-
cução interna. O leitor é interrogado pelo livro do mesmo modo que o 
interroga. interpela e é interpelado. em situações favoráveis, o leitor sai 
transformado pela leitura, do mesmo modo que Fedro ou crítias saí-
am transformados pelo diálogo. O livro é provocação, ironia, estocada, 
agressão pedagógica. toda leitura é práxis dialógica, ainda que seja um 
diálogo puramente intrapsíquico.

mas de outro ângulo, a objeção de sócrates é verdadeira. O livro tem 
que sair da estante para fecundar os espíritos; a biblioteca tem de sair de 
Alexandria para civilizar os bárbaros. Para quem acompanhou as suas 
atividades como presidente da Fundação Biblioteca Nacional sabe que 
você fez realmente isso. Nunca a Biblioteca Nacional desempenhou tão 
eficazmente seu papel de aglutinadora da cultura nacional e de centro 
de irradiação dessa cultura, não somente no Brasil, mas também no 
mundo, em Paris, em Frankfurt, em Guadalajara.

em suma, meu querido amigo e confrade, eduardo Portella, você in-
corporou e corrigiu socraticamente a invenção do deus theuth. Você não 
estava interessado em dirigir uma Biblioteca de Babel, labirinto que con-
duz a outros labirintos, em vez de conduzir ao mundo exterior, mas em 
transformar os livros que já contêm em si diálogos internos virtuais em 
redes dialógicas vivas, em que cada um de nós adquira a capacidade de 
conversar consigo mesmo, naquela solidão gregária a que se refere santo 
Agostinho – “nunca estou menos só que quando estou só” – e em que 
esses diálogos monológicos se expandam, se interconectem, interajam, se 
interleiam, dando origem a uma comunidade de escrita, de leitura e de 
argumentação, como você, – meu caro amigo – a praticou enquanto pre-
sidente da Fundação Biblioteca Nacional orientado por sócrates.

Et nunc et semper.

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   48 13/06/2017   18:46:40



erudição e espírito crítico

Alfredo Bos i

Nesta sessão de saudades de eduardo Portella uma 
palavra me vem à mente, palavra que define a qua-
lidade essencial de uma trajetória cultural. essa 

palavra é generosidade. Assim, além do luto que sentimos pela 
sua partida, cabe prestar homenagem a um intelectual que de-
monstrou, desde a juventude, empenho em tornar público o 
tesouro da sua erudição e do seu espírito crítico.

eduardo Portella foi professor no ensino superior for-
mando levas de estudantes de letras aos quais ministrou su-
periormente o que aprendera junto aos grandes mestres da 
estilística, dámaso Alonso e carlos Bousoño. Quem estu-
dou letras nas décadas de 50 e 60 sabe o quanto valeu esse 
pioneirismo em matéria de teoria e crítica literária. Portella 
centrava-se na análise dos textos, ao passo que as sucessivas 
ondas de um historicismo evolucionista ainda se perdiam em 
lugares comuns e coleta de influências externas. mas não só 
o ensino de literatura se beneficiou com o rigor da análise. 
Portella soube combinar a sua paixão pedagógica com seu 
intenso gosto pela reflexão filosófica. Não foi em vão, por 
mero diletantismo, que trouxe a seus leitores e discípulos 
o que de mais original se fazia na cultura europeia daquele 
período: a fenomenologia e a hermenêutica. tampouco era 
comum em nossas universidades alçar-se da análise literária 
à interpretaçao filosófica, o que exigia um acervo novo de 
leituras e debates.
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mas a sua generosidade não se confinou ao exercício do magistério 
universitário. Nele ardia um forte desejo de comunicar-se com o nosso 
leitor culto de modo coerente e sistemático. Aí estão os 40 e tantos 
anos de publicação do tempo Brasileiro, sem interrupção alguma, ape-
sar dos percalços de que padece a editoração de uma revista estritamente 
cultural. está por fazer o legado dessa iniciativa única que, repito, só a 
generosidade logra levar adiante.

Professor e editor, já bastariam essas credenciais não fosse a constân-
cia cidadã de Portella. Aí está o colégio Brasil, que ele presidiu desde 
os anos de 70, viveiro de estudos e debates sobre a realidade nacional e 
a cultura brasileira e internacional. Aí está a sua participação efetiva na 
Unesco, na qualidade de diretor Geral Adjunto. Aí está a sua presença 
no ministério da educação e cultura, no qual “esteve” ministro, em 
declaração corajosa que ficou antológica. Aí está a sua gestão como pre-
sidente da Fundação Biblioteca Nacional. e não haveria mãos a medir 
se quiséssemos elencar os seus desempenhos no campo da educação e 
da cultura humanística em geral.

A multiplicidade das funções exercidas não deve nos desnortear. em 
todas reconhece-se uma unidade profunda e transversal, que é o projeto 
iluminista e humanista de tornar a cultura um instrumento flexível de 
comunicação pública e dos valores que devem nortear uma socieda-
de democrática.

Que nossos confrades que privaram longamente do seu convívio nes-
ta casa testemunhem a afabilidade, não raro irônica ou jocosa da sua 
pessoa singular, na verdade uma sólida instituição dentro da instituição 
acadêmica. Portella e Academia Brasileiro de letras são sinônimos. de 
minha parte, me é grato lembrar o discurso com que ele me recebeu na 
noite em que fui honrado com minha posse neste casa. Foi um tecido 
bem urdido pelo fio da mesma generosidade que animou toda a sua vida 
de militante da cultura. Assim, o sentimento que esta hora me inspira 
é um misto de saudade e gratidão. Agora é a hora de encetar com a sua 
vasta obra um diálogo de compreensão e admiração. 
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História de amizade
Geraldo Holanda Cavalcanti

este é um momento de recolhimento e de recordação. 
Um momento, também, de homenagem. O que de 
cada um de nós se espera é que rendamos preito ao co-

lega que se vai, recordando o que para a Academia trouxe a sua 
presença. Outros poderão fazer isso melhor do que eu, pois 
com ele privaram como Acadêmicos por muito mais tempo. 
Falarei da amizade, pois dela, tenho a certeza, ninguém nesta 
sala teve a oportunidade de privar por mais tempo do que eu. 

conheci Portella nos bancos da Faculdade de direito do 
Recife. entrava ele como calouro ao tempo que dela eu me pre-
parava para sair. era um garoto de 19 anos, chegado da Bahia, 
cheio de sonhos e de planos. e nos tornamos amigos na hora. 

Portella já trazia na alma o germe da vocação política.  
O alunato da Faculdade vivia naquela época um momento de 
intensa politização, divididos os grupos de estudantes entre 
aqueles oriundos da burguesia tradicional açucareira e urbana, os 
representantes de uma esquerda desorganizada, de base popular 
e desenfreada, e um pequeno grupo de formação católica re-
novadora, uma minoria agitadora mas sem expressão numérica. 
estávamos em vésperas de eleição para o diretório estudantil e 
Portella, mais aparentado com esse grupo no qual eu me inseria, 
imaginou e iniciou a construção de uma chapa alternativa que, 
aproveitando a inimizade radical entre os demais, me elegesse 
Presidente. O resultado foi um fracasso retumbante mas cimen-
tou a nossa amizade pelo resto da vida.

Não vou alongar-me na reconstituição do que foram os mui-
tos momentos em que essa amizade se consolidou de forma 
mais positiva.

Portella foi capital na indicação de meu nome junto a polí-
ticos influentes no Governo na minha indicação para servir na 
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embaixada em Haia, onde eu queria continuar a frequentar a Academia 
de direito internacional. dois anos depois, regressando ao Brasil para 
habilitar-me ao concurso de Admissão à carreira diplomática, tivemos o 
encontro inesperado de estarmos a bordo do mesmo navio que o reco-
lheu no Havre após o estágio que realizara na espanha, capital para sua 
carreira universitária.

Quando, de meu lado, estimulado por Guimarães Rosa, quis publi-
car meu primeiro livro de poesia, baseado nas suas histórias, foi Portella, 
agora editor, que o publicou na coleção então iniciada intitulada Tempo-
esia, da sua editora tempo Brasileiro. Pouco tempo depois, fui outra vez 
abrigado por Portela para ver republicados em tempo Brasileiro meus 
dois outros livros de poesia, escritos em moscou, onde eu servia.

Nossa amizade seguiu nos acompanhando, nos diversos ciclos pro-
fissionais de nossas vidas.

No méxico, onde eu era embaixador ao tempo em que ele esteve minis-
tro da cultura, tive a oportunidade de recebê-lo e apresentá-lo às duas per-
sonalidades literárias mexicanas que ele mais admirava, Otávio Paz e Juan 
Rulfo em dois jantares separados porque as duas sumidades não se falavam.

Nos reencontramos em todos os postos em que servi.
Quando chefiou a Biblioteca Nacional, tivemos a oportunidade de 

colaborar juntos no programa Ars amandi de promoção da poesia de 
expressão latina através dos encontros anuais de poetas que a União la-
tina, da qual eu era secretário Geral,  promovia anualmente na Romênia. 

de volta ao Brasil, foi Portella que indicou a marcos Almir madeira  
o meu nome para ingressar no PeN club, do qual logo me tornei Pre-
sidente. minha atividade no Pen viria proporcionar o estreito contato  
com membros desta Academia e valer-me de seu apoio para a eleição  
que aqui me trouxe. simultaneamente, ao criar Portella a Fundação mi-
guel de cervantes, fui por ele convidado a integrar sua diretoria. Quis 
mesmo que dela eu me tornasse Presidente, o que não quis aceitar.

seu apoio à minha candidatura a esta Academia foi fundamental. 
Nada mais natural, portanto, que o escolhesse para paraninfo, e a ele 
devo o discurso com o qual fui inserido neste convívio.

tenho, pois, sobradas razões para lamentar a perda do amigo.
Não quero terminar sem dizer que, ao longo desse largo convívio, foi 

fundamental sempre, e enormemente prazeroso para mim e minha mu-
lher, o convívio que tivemos com célia, sua esposa admirável, a quem 
quero deixar constância da amizade que lhe dedicamos perenemente.
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Zuenir  Ventura

Numa tarde de 1956, no 8.º andar da antiga Faculdade 
Nacional de Filosofia, Hélcio martins me convidou: 
“Você quer conhecer o mais brilhante crítico de sua 

geração?” Hélcio, todos sabiam, era o mais implacável, inteli-
gente e agudo crítico de críticos da época. Aqui nesta casa pelo 
menos três acadêmicos são testemunhas disso: cleonice Berar-
dinelli, Ana maria machado e domicio Proença Filho.

Nos corredores da FNFi, professores como Alceu Amoro-
so lima, manuel Bandeira, José carlos lisboa, celso cunha 
apontavam-no como um quase gênio, precoce e rebelde. Na sua 
lendária defesa de tese sobre Pedro salinas, deixara sem graça 
um dos examinadores, justamente o poeta de “libertinagem”.

Num raro acesso de formalismo purista, Bandeira resolvera 
provocar o jovem examinando. Hélcio, que morreu aos 36 anos, 
era um polemista imbatível e uma inteligência incontrolável, 
tanto quanto agressiva. Rápido, disparou na direção do exami-
nador uma flecha cheia de veneno: “saiba V. excia. que um dos 
maiores poetas brasileiros um dia escreveu (e disse de cor):

estou farto do lirismo comedido,
do lirismo bem-comportado,
do lirismo funcionário público, 
estou farto do lirismo que para
e vai averiguar no dicionário
O cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas!
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O autor desses versos e examinador perdeu a voz, mas não o sorriso, 
embora amarelo. Na crônica universitária da época, a resposta produ-
ziu mais efeito do que o esperado 10 que Hélcio recebeu da banca. era 
assim quem estava me fazendo o convite para conhecer o tal “brilhante 
crítico”. eu sabia apenas seu nome, eduardo Portella, e vagamente sua 
idade, menos de 30 anos.

À noite, fui levado por meu amigo a um prédio moderno construí-
do pelo arquiteto Afonso Reidy próximo ao campo do Fluminense. 
durante duas horas, testemunha silente e deslumbrada, presenciei uma 
espécie de desafio de erudição.

Alguns dos meus ídolos de aluno de letras Neolatinas – dámaso 
Alonso, carlos Bousoño, Vicente Aleixandre – foram despidos com a 
intimidade de quem, como Hélcio, conhecia tudo sobre literatura his-
pano-americana, e de quem, como Portella, vinha, em função de uma 
bolsa de estudos na espanha, de um convívio direto com todos aqueles 
monstros sagrados.

No dia seguinte, só consegui transmitir aos meus – sobretudo mi-
nhas – colegas uma impressão boba: “Além de tudo, ele é bonito”.

talvez por isso, por uma ponta de ciúme ou inveja daquele suces-
so, é que tempos depois permiti, com mesquinho prazer, que outro 
jovem crítico desancasse com fúria adolescente, no suplemento li-
terário da tribuna da imprensa, que eu dirigia, o livro Dimensões I. 
Portella ocupava um importante cargo na casa civil da Presidência 
da República e era um homem poderoso. Podia mobilizar quantos 
revides quisesse. Pois bem, não só não reclamou, como jamais tocou 
no assunto comigo.

mais de 20 anos depois, numa tarde ensolarada de 1978, fui de gra-
vador em punho registrar, para as Páginas Amarelas de VeJA, a sensação 
cultural daquele verão: o pensamento do novo ministro da educação do 
governo Figueiredo. como se sabia, mais do que um ministro, o general 
que prometia a abertura queria um aval. O quarto governo da revolução 
finalmente conseguia o que, em 14 anos, o movimento militar jamais 
sonhara: cooptar um intelectual legítimo e liberal.

Na entrevista, o novo ministro falou com entusiasmo de seus planos 
e não chegou a surpreender pelo conhecimento que tinha dos problemas 
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que iria enfrentar. Afinal, ao contrário dos candidatos àquele ministé-
rio, que tinham de se preparar às pressas como um vestibulando, Por-
tella passara parte de sua vida convivendo com os problemas que agora 
iria administrar.

Ao sair do apartamento da Praia do Flamengo, carregava, além de 
duas fitas gravadas, uma dúvida: daria certo tudo aquilo? terminada 
a entrevista, Portella, um sábio e generoso ouvinte, me perguntou:  
“e você, o que acha?”

Respondi que, do ponto de vista político, via muitas dificuldades. como 
é que ele, sem conhecer sequer um ministro e com apenas um crédito de 
confiança indireto do Presidente, como iria enfrentar aquela selva? como é 
que ele sobreviveria sem alianças políticas, tendo de um lado medeiros, de 
outro Golbery e no meio delfim e simonsen numa briga de foice?

“se não der pé”, respondeu o professor, “volto para a faculdade de 
letras”. me encarou e garantiu: “de uma coisa você pode estar certo: se 
tiver que fazer alguma coisa contra minha classe, me demito.”

A dúvida que carregava debaixo do sol daquela tarde era essa: “Quan-
tos já não haviam falado assim antes de subir ao poder? Falar agora é fá-
cil”, eu pensava. “Quero ver é na hora de sair”. Guardei essa promessa de 
Portella como quem guarda maliciosamente uma coisa para usar depois. 

A promessa foi cumprida e eduardo Portella saiu melhor do que en-
trou.

O segundo texto a que ele se referia no bilhete era uma entrevista 
para o Jornal do Brasil publicada em 20 de outubro de 1985, com o 
título: “Por uma cultura da tolerância”. Vou ler só alguns trechos, 
porque é muito longa. começa assim:

“Em 1979/80, num primeiro ensaio de abertura na área cultural, o professor Eduardo 
Portella foi ou esteve ministro da Educação e Cultura. Amanhã, ao tomar posse na vice-
-presidência do Conselho Federal de Cultura, ele volta ao poder, embora ‘setorialmente’, como 
avisa. Nesse espaço de tempo, Portella transformou-se numa espécie de reserva moral da cultura 
brasileira, um permanente ministeriável.”

Nesta entrevista, ele explica pela primeira vez como deixou o 
ministério, ao se recusar a cumprir ordem do governo de marcar 
falta ou demitir em 30 dias os professores em greve. ele contou: 
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“Aquela greve era justa. existem greves das quais posso duvidar 
– se são oportunas, se são legítimas ou se são corporativas. mas 
aquela não, aquela era uma greve com tudo a que tinha direito, não 
era um ato de subversão. Foi isso que disse à Presidência da Repú-
blica: era uma greve social, não era um ato de indisciplina.”

ele termina a entrevista analisando a “liquidação de nossa mo-
dernidade”. “Fala-se muito no deficit econômico, mas eu considero 
o deficit social mais grave.” Há uma análise mais atual?

saudades de eduardo Portella, hoje um espécime fora de uso: 
alguém que está ministro, não que é ministro, ou seja, que não se 
agarra aos cargos.

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   56 13/06/2017   18:46:41



irremediável solidão

Evaldo Cabral  de  Mello

conheci eduardo Portella há cerca de sessenta e quatro 
anos. 

É muito tempo. Geraldo Holanda cavalcanti e eu 
devemos ser neste recinto os seus amigos mais antigos. No 
Recife, onde ele não era chamado de Portella, como aqui 
no Rio, mas de eduardo, ele habitava com seu tio no bairro 
da casa Forte e estudava na Faculdade de direito, onde era 
colega de turma de um dos meus irmãos. conheci-o na fre-
quentação dos meios literários da nova geração, onde, como 
no bar savoy, na redação do Jornal do Commercio ou na esquina 
da sertã, despontavam, entre outros, um poeta do calibre de 
carlos Pena Filho, que a morte ceifou aos trinta anos num 
estúpido acidente de automóvel, e de Félix de Athayde, que, 
no Recife e depois no Rio, ingressou no jornalismo. Ainda 
estudante da Faculdade de direito e antes de enveredar pela 
crítica literária, eduardo sentiu a tentação do direito in-
ternacional público, mas provavelmente foi desencorajado  
pela mediocridade do professor que lecionava a matéria e que 
outrora arrebatara a cátedra a ninguém menos que a Barbo-
sa lima sobrinho graças a ser o filho do então governador 
do estado.

Ocupante da 
cadeira 34 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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seguindo depois para a espanha, creio que eduardo fez sua conver-
são definitiva à literatura nas aulas de teoria literária de carlos Bousoño. 
de regresso ao Recife, ele concluiu seu curso de direito e até abriu um 
gabinete de advocacia com dois dos seus colegas de Faculdade. em 1956, 
contudo, fixou-se definitivamente no Rio de Janeiro, trabalhando inicial-
mente no gabinete do presidente Kubitschek, antes de encetar sua carreira 
universitária, e de crítico literário com o brilho e a inteligência a que nos 
acostumamos. mas seus laços afetivos com Pernambuco não cessaram, 

graças inclusive ao casamento  
com célia.

Gilberto Freyre, que o tinha 
em enorme apreço, chamou-o de 
“baiano recifensizado”.

suspeito mesmo que em 
eduardo tais laços eram certa-
mente mais profundos que os 
que o ligavam a seu estado natal. 

em dois diferentes momentos, em 1955 e 2014, experimentei a ge-
nerosidade que caracterizava eduardo nas relações com seus amigos. 
em 1955, ele obteve para mim uma bolsa de estudos do instituto de 
cultura Hispânica, o que me permitiu aos vinte anos demorar-me 
primeiro na espanha e, depois, em londres. Quando retornei ao Re-
cife, ele já se mudara para o Rio. Nossos contatos sofreram um hiato 
prolongado com o meu ingresso na carreira diplomática, que me levou 
a passar cerca de trinta anos no exterior. infelizmente, por pouco não 
coincidimos em Paris, onde ele viveu como diretor da Unesco. mas 
quando fixei-me no Rio, em 1995, e fui visitá-lo no seu gabinete de di-
retor da Biblioteca Nacional, nossa conversa fluiu como se nos tivés-
semos falado no dia anterior. em 2014, foi dele a iniciativa de lançar 
minha candidatura à cadeira n.o 34, na vaga de João Ubaldo Ribeiro. 
tive a satisfação de vê-lo aceitar meu convite para que pronunciasse 
o discurso de recepção, peça que bem ilustra a notável longanimidade 
intelectual que era a sua.
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seu inesperado desaparecimento tocou-me enormemente. Ortega 
y Gasset, que era um dos seus autores preferidos, comentou certa vez 
que o verso do velho poeta espanhol (Que solos se quedan los muertos) 
devia ser invertido, pois a verdade era que solos se quedan los vivos.  
O falecimento de eduardo Portella representa para todos nós, os vi-
vos desta Academia, uma irremediável solidão.
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a  ac a d e m i a  e  a  l í n g ua  p o rt u g u e s a

de volta a(à) Gramática – i

Claudio Cezar Henriques *

expliquemos, de início, o título desta apresentação. Po-
demos fazer isso começando pela descrição da dife-
rença sintática entre duas possibilidades de leitura do 

sintagma cujo núcleo é o substantivo “Gramática”. em (1), De 
volta a Gramática, o sintagma nominal desempenha a função de 
sujeito de uma frase em ordem inversa, com o verbo situacio-
nal elíptico, ou seja, “A Gramática (está) de volta”. em (2) De 
volta à Gramática, não há ordem inversa, o sintagma desempenha 
a função de complemento nominal do substantivo abstrato 
“volta”, e há também um verbo elíptico (no imperativo), ou 
seja, “(Vamos) de volta à Gramática”.

essas reescrituras explicitam a opção por verbos elípticos 
nas duas leituras, embora outros pudessem ter sido os verbos 
sugeridos, sem prejuízo para o entendimento das sentenças: 
“Queremos/traga-se a Gramática de volta”, “sigamos de vol-
ta à Gramática”. com A ou com À, ambas porém convergem 
para o tema que nos move: a gramática, cuja definição e tipo-
logia são variadas, amplas – contraditórias às vezes.

O verbete Gramática do dicionário Houaiss abre com 
a seguinte definição: “gramática é o conjunto de prescrições 
e regras que determinam o uso considerado correto da lín-
gua escrita e falada.” somente a acepção 4 do mesmo verbete, 

* com a colaboração de José carlos de Azeredo.

Professor titular 
da UeRJ e 
membro da 
Academia 
Brasileira de 
Filologia, é autor 
de Atas da ABL: 
Presidência Machado 
de Assis (ABl), 
Nomenclatura 
Gramatical Brasileira 
(Parábola),  
A Nova Ortografia 
(edUeRJ) e 
Sintaxe (GeN). 
Recebeu o 
prêmio lucilo 
Varejão em 1998 
pelo romance 
Nictóbata Infesto.

conferência proferida na Academia Brasileira de letras, em 10 de novembro de 2015.
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todavia, conta com o referendo da linguística estrutural, inaugurada 
com a publicação, em 1916, do Curso de Linguística Geral de Ferdinand de 
saussure, que definia a gramática como o “estudo de uma língua exa-
minada como sistema dos meios de expressão” (1922, p. 185). A acepção 
4 do dicionário Houaiss, transcrita a seguir, coincide na essência com 
o conceito adotado por mattoso câmara (1995, p. 130), pois define a 
gramática como o “estudo objetivo e sistemático dos elementos (fo-
nemas, morfemas, palavras, frases etc.) e dos processos (de formação, 
construção, flexão e expressão) que constituem e caracterizam o sistema 
de uma língua.” A primeira acepção do dicionário é uma definição de 
Gramática Normativa (popularmente chamada de Gramática Tradi-
cional); a quarta, de Gramática Descritiva.

em seu estágio atual, a linguística brasileira vem dando notável con-
tribuição para uma análise abrangente do português “em uso” em nosso 
território. tal empreendimento envolveu mudanças profundas nos ins-
trumentos teóricos e no perfil dos objetos de análise. subsidiariamen-
te, esses pesquisadores estão empenhados em oferecer alternativas para 
que o ensino da língua entre no compasso desses avanços e transforma-
ções. O que, entretanto, nos preocupa é que, na maioria das publicações 
recentemente chegadas ao mercado, haja a insistência em desqualificar 
o enfoque normativo, acusado de opressor, discriminador e alienante.  
O argumento mais comum é que o padrão descrito e ensinado ainda 
reproduz a norma europeia e ignora as inovações brasileiras. 

A leitura que, infelizmente, muitos professores têm feito desse diag-
nóstico é que os conteúdos gramaticais estão diretamente associados a 
uma pedagogia opressora e precisam ser banidos dos programas. 

Não podemos ignorar que a prescrição linguística é um procedimen-
to pedagógico inerente a todo o processo de habilitação dos estudantes 
para o exercício pleno da cidadania. ela começa já na alfabetização e 
não tem hora para acabar. O domínio da língua padrão é a chave de 
acesso ao discurso em que estão escritos os grandes jornais e revistas 
circulantes nos meios urbanos, as leis do país, as obras em que se con-
solida e dissemina o saber científico. 

convém, além disso, frisar um ponto: não há qualquer incompati-
bilidade entre o conhecimento descritivo preconizado pela abordagem 
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científica e a orientação normativa inerente ao viés 
pedagógico. Pelo contrário, uma gramática do uso 
padrão, depreendida de um corpus escrito contempo-
râneo e socialmente prestigioso, é, de fato, antes de 
mais nada, conforme a metodologia de sua concep-
ção, uma obra descritiva (ou expositiva, como já foi cos-
tume classificá-la). É a relevância social do domínio 
da língua padrão que confere uma finalidade norma-
tiva à gramática que a descreve. só por má-fé alguém 
pode negar isso.

Não é possível aceitar impunemente a alegação de que há uma con-
tradição insuperável entre saber uma língua e falar essa língua. Por isso, 
não está correto o ponto de vista dos que dizem ser o estudo da língua 
uma espécie de antídoto para a corrupção que o uso da língua imporia 
ao saber linguístico.

O título desta apresentação – queremos deixar claro – não pretende 
parecer um exercício de saudosismo, mas ser um esforço de revaloriza-
ção de um conhecimento ou competência que, nas palavras do velho 
machado, constitui um “pecúlio comum”, que não se descarta sem sé-
rios prejuízos culturais. Apesar de falarmos da abordagem normativa, 
é preciso dizer também que nem mesmo a abordagem descritiva tem 
sido tratada como matéria escolar, haja vista a insistência por parte de 
muitos na ideia da “inutilidade” do conhecimento descritivo para o uso 
da língua. 

defendemos aqui a tese segundo a qual o uso da língua não é um 
mero exercício instintivo – como jogar futebol – mas uma técnica que 
se aperfeiçoa com a reflexão sobre o funcionamento do instrumen-
to. este é também o ponto de vista defendido pelo saudoso linguis-
ta carlos Franchi em um ensaio já célebre, intitulado “criatividade 
e gramática”.

Há hoje uma cada vez mais numerosa corrente de estudiosos que se 
dedica com denodo à pesquisa sociolinguística no Brasil. suas conclu-
sões têm sido levadas adiante nas instruções e decisões oficiais dos orga-
nismos governamentais quanto ao ensino de língua portuguesa na esco-
la. em decorrência dessas pesquisas, surge então uma série de acusações 
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ao chamado modo tradicional de apresentar os conhecimentos linguís-
ticos aos alunos brasileiros – desde sempre. misturam-se questões po-
líticas, históricas, urbanas, sociológicas, pedagógicas que falam em “es-
quizofrenia das gramáticas normativas brasileiras”, em “lusitanização 
da norma padrão do Brasil” e – expressão-síntese dessa corrente – em 
“preconceito linguístico”.

A gramática passa então a ser exibida como o agente que perpetra 
todos os pecados da sociedade, todos os vícios da espécie humana e é 
“aclamada” como a porta-voz do atraso. A bandeira dessa corrente se 
vale do estudo das mudanças linguísticas e se ocupa de registrar práticas 
que separariam duas normas principais, a chamada “norma-padrão” e 
a “linguagem urbana comum”. Fincada nessa convicção, não lhe basta 
apontar as falhas de uma metodologia de ensino superada, é preciso 
condenar irremediavelmente o ensino da língua:

A escola falha justamente ao não favorecer aos cidadãos a apropriação de uma 
mobilidade linguística que lhes permitiria tanto comunicar-se com as pessoas da sua 
família e com seus amigos, quanto defender-se de um padrão de língua que fatalmente 
será usado contra eles, em avaliações, entrevistas para emprego, além dos concursos e 
vestibulares; aliás, a escola faz muito menos que isso: por ser tão ruim, ela não consegue 
nem incutir nos alunos a norma padrão que impõe como verdade absoluta, embora seja 
eficiente em semear o preconceito linguístico. (Ana Flávia Gerhardt, “O erro de 
Português: entre a retórica e a dialética”, 2005)

some-se a isso a ressurreição da anacrônica proposta de indepen-
dência linguística do Brasil, baseada em “provas” tiradas sobretudo da 
linguagem oral e dos registros coloquiais de uso da língua. são então 
mostrados casos como o do objeto direto anafórico da P3, as estrutu-
ras relativas cortadoras e copiadoras, a variação na concordância verbal 
junto à P6, o uso do verbo “ter” no lugar de “haver”, o emprego de 
“ele(s)/ela(s)” como objeto direto, a regência de verbos como “assistir” 
e “preferir”, a morte da mesóclise (tmese) e da P5 e até o velho exemplo 
de frases começadas com pronomes oblíquos átonos.

curiosamente, nessas manifestações que procuram mostrar como a 
gramática dos livros e da escola é retrógrada e desvinculada da realidade 
da língua, não se vê nenhuma menção às mudanças fonéticas, como a 
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supressão do R final (que ocorre em todos os infinitivos verbais), a nova 
feição da preposição “para” em formas como “pra/pro/pras/pros”, a 
supremacia da pronúncia do l final de sílaba como semivogal etc., etc.

Por curiosidade vejamos um pequeno trecho do manual de Redação 
da Presidência da República, que diz no capítulo i, item 1,2, intitulado 
“A linguagem dos Atos e comunicações Oficiais”: 

As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo 
e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem 
restrita a determinados grupos. Não há dúvida que um texto marcado por expressões de 
circulação restrita, como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão técnico, tem sua 
compreensão dificultada. (manual de Redação da Presidência da República)

Porém... se a linguagem formal, padrão também está restrita a deter-
minados grupos (e cada vez menos numerosos), chegaremos por fim à 
irremediável pergunta: de que adianta escrever se nunca conseguiremos 
nos comunicar com todas as pessoas?

Não confundamos as coisas! Já dizia leite de Vasconcelos, em 1885, 
que “a linguagem popular obedece a regras e, portanto, não é indigna 
de investigação científica”, mas não se pode confundir a descrição da 
língua, em qualquer de seus estágios e estratos, com a forma que se pra-
tica por escrito em textos considerados exemplares numa determinada 
sociedade e época.

Nas aulas de língua Portuguesa do ensino fundamental e médio, 
deve-se ensinar o quê? Quais as contribuições e quais os prejuízos 
que a sociolinguística pode trazer ao ensino de língua Portuguesa 
na escola? Por que o combate ao preconceito linguístico virou, no 
discurso de alguns de seus agentes, uma prática de demagogia lin-
guística?

minha opinião coincide igualmente com a de muitos professores e 
pesquisadores de hoje. e aqui repito um trecho do capítulo que escrevi 
para o livro organizado por André Valente, Unidade e Variação na Língua 
Portuguesa: suas representações (2015, p. 78). meu pensamento e minha prá-
tica pedagógica se harmonizam com aqueles que reconhecem a impor-
tância de se estudar a linguagem de prestígio a ser praticada quando se 
quer ou se precisa escrever adequadamente um texto de gênero “mais 
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monitorado”. soma-se também à ideia de que “o pro-
fessor deve ser guia seguro, muito senhor da língua”.

A associação a ser feita no ensino precisa incluir: 
(a) o reconhecimento e a descrição das variedades lin-
guísticas, orais e escritas; (b) o foco mais apurado nas 
variedades cultas efetivamente praticadas no Brasil; (c) 

a revisão responsável da norma-padrão escrita. e é neste item (c) que 
reside o principal obstáculo para o professor.

como garantir, nas situações escritas formais, que regências são 
“permitidas”, que concordâncias são “aceitas”, que colocação prono-
minal não receberá um “veto”, que formas são regulamentares para uso 
dos pronomes retos e oblíquos?

“O povo quer saber” se, na hora do “vamos ver” do tal 
texto mais monitorado, também conhecido como texto em língua 
padrão, é possível e permitido, por exemplo:

 • iniciar frase com pronome oblíquo átono?
 • trocar o uso da mesóclise (tmese) dos futuros pela ênclise ou 

pela próclise?
 • praticar a ênclise com verbos no futuro de presente ou do pretérito?
 • dispensar o uso da preposição que precede o pronome “que” em 

frases interrogativas?
 • construir uma oração relativa “cortadora”?
 • trocar o relativo “cujo” pela combinação “que + dele/a(s)” equi-

valente?
 • fazer o relativo “cujo” acompanhar-se do artigo que coincide com 

a sua terminação?
 • colocar sempre no singular o verbo da frase com o se “ex-apas-

sivador”?
 • praticar a atualização da regência de verbos como “assistir”, “prefe-

rir”, “chegar”, “ir”, “obedecer”, “implicar”, “responder”, “visar”?
 • praticar a atualização da concordância de verbos (ex-impessoais) 

como “haver”, “fazer”, “ter”?
 • praticar a grafia variante “pra” da preposição “para”?
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 • adotar a grafia “porque” para os casos em que há/havia a separa-
ção “por que”?

 • praticar a permuta coerente e eufônica dos pronomes de segun-
da pessoa, átonos e tônicos, na função de objeto direto?

 • usar exclusivamente a série demonstrativa com ss (esse...) e des-
considerar a série com st (este...)?

 • usar o conectivo “onde” de modo genérico, sem antecedente 
de lugar?

 • flexionar a locução “trata-se de” quando acompanhada de ter-
mo no plural?

 • usar o verbo “possuir” em lugar do verbo “ter” quando núcleo 
do sintagma verbal?

 • empregar a forma “encontrar-se” em lugar de “estar”?
 • usar a série “o/a(s) mesmo/a(s)” como elemento anafórico?
 • usar a série relativa “o/a(s) qual(is)” no papel de sujeito, ainda 

que não haja risco de ambiguidade?
 • empregar particípios criados por analogia, como “trago” e 

“chego”?
 • abandonar as formas pronominais de 2.a p. plural em textos re-

ligiosos e jurídicos que contenham a obrigatoriedade de interlo-
cução?

 • omitir a preposição de expressões como “devido a” quando se-
guidas de masculino?

 • empregar a palavra “mediante” com valor de “diante”?
 • empregar o pronome “qualquer” com o valor de “nenhum”?
 • empregar a palavra “tipo” como preposição acidental e como 

conjunção comparativa?
 • empregar os pronomes “eu” e “tu” depois da preposição “en-

tre”?
 • empregar “mim” depois da preposição “para”, quando sujeito 

de infinitivo?
 • abandonar o uso dos pronomes átonos da série “o/a(s)”, subs-

tituídos pelas formas tônicas “ele/a(s)”?
 • apagar o objeto direto sob a forma pronominal quando o con-

texto permitir (Od nulo)?
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 • empregar a locução verbal com “ir+estar+gerúndio” em con-
textos em que não haja fatos ocorrendo simultaneamente?

 • regularizar as formas do futuro do subjuntivo dos verbos “ver” 
e “pôr” e dos derivados desses mesmos verbos e de “ter” e “vir”?

Para responder a essas perguntas, podemos pensar num corpus re-
presentativo que dê conta de boa parte dos casos em que a chamada 
norma-padrão escrita se apresenta. certa vez sugeri num congresso que 
os textos escritos por sociolinguistas poderiam ser reunidos numa espé-
cie de corpus preliminar. teríamos neles a base inicial para verificar uma 
“linha de corte” entre o que efetivamente se poderia estabelecer como 
norma-padrão contemporânea e o que continuaria sendo apenas formas 
variantes não prestigiadas, ainda que reconhecidas e elogiadas naqueles 
mesmos textos usados para formar o corpus.

A gramática necessária para o ensino e para a vida é “a gramática 
normativa, que, com todos os seus defeitos, tem boas razões para exis-
tir”, como dizem coseriu & lamas (2010, p. 143), com os quais também 
concordo quando afirmam que
o liberalismo linguístico é uma atitude não democrática e reacionária que obriga o 
falante a tornar-se ilhado e sem poder participar da cultura maior de uma comunidade: 
apresenta como liberdade o “fale como quiser, pois a cultura somos nós que fazemos”, 
mas eles mesmos, os que apresentam essa atitude como democrática, não falam como 
aqueles cujas liberdades pretendem defender.

são reflexões sobre estas perguntas e sobre estas respostas que espe-
ramos alcançar com este trabalho.
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conferência proferida na Academia Brasileira de letras, em 10 de novembro de 2015.

de volta à(a) Gramática – ii

José  Carlos  de  Azeredo*

Ao longo de uma tradição humanística iniciada há 22 
séculos em Alexandria, a gramática tem ocupado uma 
posição de relevo no campo da cultura, seja como 

tema filosófico, seja como componente da formação escolar 
e acadêmica de qualquer cidadão. Na idade média, ao lado 
da Retórica e da dialética, ela formava o trivium – nome dado 
à primeira parte das “sete artes liberais” que compunham o 
currículo universitário. O foco primordial dessa etapa era a 
funcionalidade da palavra: a Dialética cuidava da técnica de 
elaboração do raciocínio lógico e coerente; a Retórica tinha 
por objeto a arte de compor o discurso com o fim de con-
vencer e de persuadir, e a Gramática expunha o sistema de 
formas e de construções por meio das quais a língua espelha o 
pensamento coerentemente estruturado.

Os séculos reservariam para a dialética um lugar nobre no 
campo da Filosofia. A Retórica e a Gramática não tiveram, 
porém, a mesma sorte. Um certo fascínio pela terminologia 
preciosa contribuiu para que se pusesse em dúvida a relevância 
conceitual de ambas. muitas vezes empregada como “medida 
de excelência da escrita literária”, papel em que, no Brasil, ren-
deu reparos à prosa de Alencar e louvores ao estilo de Rui Bar-
bosa, a gramática também deu pretexto a impasses anedóticos, 
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como o da situação paradoxal testemunhada e relatada por um de nos-
sos mais queridos cronistas contemporâneos, Zuenir Ventura. eis o de-
poimento extraído de uma de suas crônicas: 

Um dia eu estava escrevendo uma matéria ao lado do fabuloso Apicius, a alcunha de 
crítico de gastronomia do fino Roberto Marinho de Azevedo, e fiquei impressionado com 
a quantidade de laudas que ele começava a escrever, arrancava da máquina, fazia uma 
bolinha e jogava na lata do lixo. No momento em que Apicius se levantou para um café, 
fui, curioso, recolher suas bolas de papel. Na primeira, ele abria com um “A gastronomia 
teria se transformado...”. Na segunda vinha “A gastronomia se teria transformado...”. 
Na terceira tentara “A gastronomia ter-se-ia transformado...”. Foi aí que Apicius 
deve ter pensado: “Que maldita língua!”. Jogou tudo para o alto e, com toda a minha 
solidariedade, partiu para o café. (Zuenir Ventura)

A gramática produziu inimigos por toda parte ao longo da histó-
ria, e foi objeto da ironia mordaz de erasmo de Rotterdam, no Elogio 
da Loucura:

Conheço um homem de sessenta anos que conhece perfeitamente o grego, o latim, 
as matemáticas, a filosofia, a medicina. Pois seríeis capazes de adivinhar com que se 
preocupa esse sábio universal, há uns vinte anos? Tendo abandonado todos os estudos, 
dedica-se exclusivamente à gramática, pondo o cérebro num tormento contínuo. Só ama 
a vida para ter tempo de dirimir algumas dificuldades dessa importante arte, e morreria 
satisfeito se descobrisse um método seguro de distinguir bem as oito partes do discur-
so, coisa que, a seu ver, não conseguiram com perfeição nem os gregos nem os latinos.  
(O elogio da loucura, 1984, p. 88)

esse tempo já vai longe, mas deixou vestígios na cultura contem-
porânea. Um traço inevitavelmente persistente é o viés normativo do 
trabalho com a gramática no espaço da escola, cujo produto a sociedade 
sempre assimilou como um “modelo de uso obrigatório”, destinado, 
em geral, a substituir muitas das formas e construções espontâneas da 
comunicação corrente. 

como todos sabemos, esse modelo de ensino tem sido alvo de mui-
tas críticas por parte dos especialistas. Uma delas, consensual entre seus 
críticos, diz respeito ao foco exclusivo na língua escrita, cujo modelo era 
a modalidade literária. 
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Nos anos 1960, o estudo científico da linguagem se desenvolveu 
no Brasil, em larga escala, sob a influência do pensamento de Fer-
dinand de saussure. dois postulados do autor do Curso de Linguística 
Geral causaram uma profunda reviravolta nos estudos realizados desde 
então e nas propostas de ensino da língua. O primeiro é que o objeto 
genuíno da nova ciência é a manifestação falada; a escrita deriva dela e 
é inerentemente artificial. O segundo é que não há línguas – ou varie-
dades de língua – estruturalmente mais perfeitas do que outras. Para a 
linguística, os conceitos de elegância, de beleza e de correção, ordina-
riamente associados pela tradição ao modo de escrever dos escritores 
considerados modelares, não têm fundamento científico, contaminam 
de subjetividade a descrição da língua e falseiam a formulação de suas 
regras gramaticais. 

estamos conscientes de que a defesa da gramática como conteúdo 
pedagógico parece muitas vezes uma tarefa para o engenhoso fidalgo 
criado por cervantes. com efeito, há na sociedade o grupo – numeroso, 
influente e disseminado pelo país – dos que, mesmo estando profis-
sionalmente envolvidos no fazer pedagógico, hostilizam a gramática, 
julgando-a inútil, quando não prejudicial. Nossa opinião é que o alvo 
dessa hostilidade não é a própria gramática como parte da língua, mas 
as imagens esquemáticas que a reduzem, seja a um rol de classificações, 
como pensava erasmo, seja ao papel de superego 
da expressão, como se surpreende na situação pa-
radoxal que gerou o suposto desabafo de Apicius, 
referendado por Zuenir Ventura. 

A língua constitui o mais poderoso “apara-
to simbólico” à disposição do ser humano para 
as demandas e as potencialidades da vida social. 
mais do que um utensílio óbvio e trivial para o 
desempenho das tarefas comunicativas rotineiras, 
esse aparato é a essência mesma do “modo hu-
mano” de existir, uma vez que fornece a matéria-
-prima tanto para a expressão de um previsível e 
elementar “está chovendo”, quanto para narrar 
uma eletrizante partida de futebol, escrever um 
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ensaio filosófico, ou compor uma elegia. da versatilidade desse aparato 
depende o pleno exercício da cidadania.

Para o senso comum, dizer o tempo ou narrar uma competição es-
portiva são formas de retratar, com razoável objetividade, os aconteci-
mentos. Aparentemente, esses textos são concebidos e elaborados para 
funcionar como meio de acesso a um mundo que existe por si, e que 
só precisa da palavra para ser compartilhado. O ensaio filosófico e o 
poema lírico, por sua vez, são formas de “significar” mais do que de 
“relatar”: a “realidade” de que falam não está no mundo, à espera de ser 
dita, mas precisa ser desentranhada, em todos os seus detalhes, do poder 
e da flexibilidade que a palavra confere ao pensamento. 

As características mais óbvias de uma língua são a materialidade sonora 
e a utilidade como instrumento das relações comunicativas entre as pessoas. 
Quando, entretanto, aceitamos o desafio de ir além das aparências, desco-
brimos que a materialidade sonora e a utilidade como instrumento, ainda 
que sejam óbvias, não resumem o que faz de uma língua o que de fato ela é. 
A função instrumental é a finalidade de qualquer linguagem, mas, no caso 
das línguas naturais, ela equivale apenas à ponta do iceberg. Não é bastante 
constatar que a língua serve para a comunicação; é preciso ir mais fundo, a 
fim de explicar o que a torna capaz de fazer isso do modo como o faz.

Nossa tarefa, como linguistas e como professores de língua, é promover 
a compreensão do papel comum da palavra na construção dos textos em 
geral, identificando e analisando os recursos, os mecanismos, os procedi-
mentos que dão as pistas do sentido, não importa se são textos opinativos 
ou ficcionais, ou se são produzidos para retratar e relatar o que se passa 
no mundo. Não importa se a palavra está a serviço das demandas mais 
espontâneas e rotineiras do quotidiano, ou se seu papel é dar expressão 
às formas mais elaboradas do intelecto e da sensibilidade humana. com 
efeito, a palavra é, em qualquer caso, uma forma de elaborar significado e 
de projetar uma imagem cultural e social daquele que fala. 

É à luz desse papel da língua como meio de elaborar sentidos que 
deparamos com a gramática. Não a gramática simplesmente concebi-
da como um rol de recomendações que discriminam formas corretas e 
formas erradas, não a gramática resumida a uma lista de classes e res-
pectivos rótulos, mas a gramática que é a própria essência da linguagem, 
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o sistema que responde pela organização inerente à língua e do qual 
dependem o exercício de suas infinitas possibilidades significativas e o 
cumprimento de suas variadas finalidades socioculturais. 

O conceito de gramática que valorizamos quando falamos em uma 
“volta” é, portanto, o que implica a consciência de seu lugar na organi-
zação estrutural e no funcionamento social da linguagem, o que equi-
vale a dizer: na sua relação direta com a multiplicidade de usos, com a 
flexibilidade das estruturas e com a possibilidade de moldar e orientar 
a significação a ser compartilhada, como decorrência dessa multiplici-
dade e dessa flexibilidade.

A gramática está na essência de qualquer língua, ou, mais precisa-
mente, de qualquer de seus usos e de qualquer de suas variedades, fala-
das e escritas, formais e informais, prestigiosas ou não. Não há língua 
sem gramática, nem, tampouco, variedade de uma língua em que se 
deixe de fazer uso de regras gramaticais.

O que se espera, então, do estudo da gramática? Que o estudante se 
torne capaz de identificar e descrever regularidades do funcionamento 
de sua língua materna como um sistema de unidades combinadas – ou 
combináveis – para a elaboração e o compartilhamento bem-sucedido 
de significados. esta capacidade é mais do que uma habilidade práti-
ca; ela implica um saber reflexivo, uma competência analítica ou des-
critiva, uma tomada de consciência, enfim, que estende a compreensão 
da linguagem para além de sua serventia trivialmente instrumental. 

A variedade padrão, que no imaginário social equivale à “língua cor-
reta”, não tem, à luz da visão de ensino em que acreditamos, a função de 
substituir qualquer variedade conhecida e empregada pelos estudantes; 
a variedade padrão constitui, de fato, um saber a mais, uma competência 
adicional, mas indiscutivelmente de alcance sociocultural mais amplo e 
mais fecundo, segundo a reflexão que passamos a fazer.

Vamos iniciá-la recordando um conto de machado de Assis intitula-
do Ideias de canário. É uma espécie de fábula sobre a verdade, construída 
em três atos curtos, que passo a resumir.

Para evitar o atropelamento por um veículo que vinha em dispara-
da, um homem salta para dentro de uma loja de objetos usados, onde 
encontra um canário numa gaiola. ele lamentava a sorte do bichinho, 
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quando teve uma surpresa: o canário falava. Por meio de trinados, é ver-
dade, mas trinados que ele, um estudioso de pássaros, era capaz de com-
preender. travaram então um curto diálogo de perguntas e respostas. 
O cientista concentrou-se em uma questão decisiva: o que é o mundo?  
A primeira resposta do canário é de um pragmatismo embaraçoso: o 
mundo é uma loja de objetos usados, como a gaiola que ele habita.  
O homem que cuida da loja não é seu dono, mas seu criado, pois dia-
riamente limpa seu abrigo e lhe dá água e comida. maravilhado e já 
fazendo projetos com a repercussão internacional de sua descoberta, o 
cientista adquire o canário e o instala em sua casa, mais especificamen-
te na varanda, de onde o pássaro podia avistar um pouco da natureza 
ambiente e uma nesga de céu azul. Ao pedir ao canário que repetisse a 
definição de mundo, outra surpresa: o canário achava agora que o mun-
do era uma varanda de onde se podia ver a natureza e um pouco do céu. 
dias depois, aproveitando-se de um descuido do empregado da casa, o 
canário fugiu. desesperado, o cientista procurou-o por toda parte, sem 
sucesso. Já tinha desistido de reencontrar o pássaro quando, em visita à 
chácara de um amigo, ouviu um trinado conhecido que vinha da copa 
de uma árvore. era o canário, que reagiu cinicamente aos apelos sedu-
tores do cientista com uma terceira definição de mundo: o mundo é a 
copa de uma árvore com um esplêndido céu azul por cima.

O velho e surrado tema da “crise do ensino da língua” está sempre 
na moda, com alguns vilões que não saem de cena (o foco na gramática 
é considerado um deles) e um ou outro que estreia segundo a onda 
política do momento (como o conceito de “violência simbólica”, for-
mulado por Pierre Bourdieu e claude Passeron, e que inspira a maioria 
dos discursos contrários à gramática normativa). 

Polêmicas à parte, recorde-se aqui um pensamento emprestado do 
filósofo austríaco-britânico ludwig Wittgenstein: “os limites de nossa lín-
gua traçam os limites de nosso mundo”. esta formulação dá respaldo a um 
importante princípio norteador da ação pedagógica: a língua em que 
balbuciamos as primeiras palavras e que nos acompanha ao longo da 
vida não é um mero instrumento de interação social; ela é, sobretudo, o 
espaço em que o ser humano armazena, como conhecimento e signifi-
cação passíveis de compartilhamento, o universo que traz dentro de si.
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esse espaço pode ser comparado, metaforicamente, à modesta gaiola 
de taquara no interior sombrio de um brechó, mas também pode se as-
semelhar à copa de uma árvore frondosa, limitado apenas pelo imenso 
céu azul. A extensão, a complexidade e a versatilidade das habilidades 
verbais de uma pessoa têm relação direta com a composição e o alcance 
de seu universo sociocultural. entre a gaiola de taquara e o espaço azul, 
há uma escala infinita. É aí, portanto, que entra a escola. seu papel 
fundamental é estimular o estudante, de forma cumulativa e planejada, 
a descobrir um universo que se expande continuamente e em múltiplas 
direções, à medida que esse estudante é municiado com recursos que 
viabilizam aquela expansão e aos poucos lhe inspiram um projeto de 
vida. As habilidades de leitura/compreensão e expressão constituem os 
mais decisivos desses instrumentos.

A língua pode fazer de nós repetidores de um discurso memorizado 
e irrefletidamente praticado por comodidade; ou pode se oferecer a 
seus usuários como um território de surpresas. Falo a uma plateia que 
conhece bem exemplos das duas situações. Os estudantes têm todo o 
direito de saber como isso acontece. Para tanto, é preciso sensibilizá-los 
para os mecanismos estruturadores da linguagem, a fim de que possam 
estabelecer conscientemente a correlação entre escolhas – de palavras, 
de construções etc. – e respectivos efeitos de significação. esta alterna-
tiva é, a nosso juízo, a que oferece uma real perspectiva de alargamento 
dos horizontes intelectuais e culturais dos estudantes. Por esse caminho, 
chega-se a uma concepção de língua que redimensiona e dilata seu papel 
como instrumento, na medida em que a torna apta ao desempenho das 
duas ordens de tarefas discriminadas acima e que associamos, metafori-
camente, aos conceitos de mundo do canário machadiano.
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e n s a i o

O macaco gramático 
e o sábio alquimista
Algumas reflexões em torno da poética 
de Octavio Paz no Macaco Gramático

Òscar Pujol

A expressão o macaco gramático expressa metonimicamente 
o próprio Octavio Paz, enquanto o sábio alquimista se 
refere diretamente à figura de Abhinavagupta e figu-

radamente a toda a tradição poética sânscrita. estas linhas se 
propõem, pois, a mostrar como o ponto de vista de Octavio 
Paz, pelo menos em O macaco gramático, se aproxima do de Abhi-
navagupta, em particular, e, em geral, de certos pressupostos 
do tantrismo. Não pretendemos com isto, pelo menos aqui, 
buscar possíveis influências, mas antes ressaltar a universali-
dade de certos conceitos independentemente de seu contá-
gio histórico.

devo fazer um pequeno parêntese para introduzir rapida-
mente Abhinavagupta. Abhinavagupta é sem dúvida alguma 
uma das personalidades mais interessantes do medievo india-
no (século Xi). Nele se combinam felizmente a erudição e 
uma visão criativa capaz de renovar a bagagem cultural her-
dada. sua personalidade é, ademais, multifacetada. A tradição 
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indiana registrou em primeiro lugar seu trabalho de crítico literário e re-
centemente está redescobrindo com grande admiração sua contribuição 
filosófica como representante da escola trika do shivaísmo de caxe-
mira. Abhinavagupta foi, ademais, um sacerdote e um mestre espiritual 
com consideráveis responsabilidades religiosas.

seu interesse pela poesia – e dizer aqui poesia equivale quase a dizer 
teatro, pois para Abhinavagupta a poesia assume sua plenitude na forma 
dramática – não é, por assim dizer, desinteressado, pois concebe o teatro 
como um “ritual estético que purifica as emoções mundanas”.1 Quali-
fico-o aqui como “sábio alquimista” para indicar uma concepção muito 
química, ou quase deveria dizer culinária, do mecanismo poético. Poetizar 
consiste em “dar sabor” ao ingrediente básico (a emoção) de um prato (a 
poesia) mediante a mistura acertada de seus componentes: as causas, os 
efeitos e as circunstâncias que acompanham a emoção. Abhinavagupta sa-
bia muito bem que a emoção, precisamente por causa de sua emotividade, 
não é apta para o consumo estético. As emoções ordinárias são eficazmen-
te prazerosas ou dolorosas e provocam reações de aceitação ou de rejei-
ção, enquanto a “emoção estética”, ainda quando se cubra com o manto 
das lágrimas, é sempre “deleitável”. Abhinavagupta respondeu de forma 
muito estruturada a uma pregunta-chave da estética ocidental: como se 
suscita a emoção (estética)? Não podemos entrar aqui nos detalhes desta 
resposta, mas uma das conclusões de Abhinavagupta nos concerne di-
retamente. como já dissemos, a função poética da linguagem converte 
uma emoção ordinária, uma paixão, em uma emoção estética, e a emoção 
estética é, para dizê-lo de algum modo, o reverso da paixão. O nome des-
ta emoção estética em sânscrito é rasa, que significa literalmente “sabor, 
sumo, essência”. O alambique da poesia destila a emoção ordinária e no-la 
devolve convertida em seu sumo ou essência: o licor do rasa. A ingestão 
deste licor produz o assombro estético (camatkāra). Para Abhinavagupta, a 
natureza desta delectatio é extraordinária, e a palavra que ele utiliza é alaukika 
(lit. não mundana), já que a percepção do rasa não transita pelos caminhos 
ordinários do conhecimento (a percepção, a inferência, a autoridade ver-
bal etc.), mas através de um caminho epistemológico exclusivo. e, dado 

1 Rajasekhara, El nacimiento del hombre poesía, Benarés, los libros de Benarés, 1991, p. 60
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que para Abhinavagupta, como para a maioria dos 
pensadores indianos, a quinta-essência da realidade é 
precisamente o Gozo Absoluto, a experiência estética 
é gozosa porque nos revela momentaneamente a natu-
reza desta realidade última.

 A ideia básica que subjaz a esta proposição é tão 
conhecida no contexto indiano como no ocidental, 
ainda que no primeiro sua presença se faça mais cons-
pícua. O mundo em que vivemos é a representação 
de uma realidade com maiúsculas e encontra-se, por-
tanto, a certa distância daquela realidade inefável. O mundo é reflexo, o 
mundo é linguagem e, portanto, engano, enquanto não pode reproduzir 
com absoluta fidelidade o original, essa transcendência inabarcável. O 
discurso poético é enganoso e torto, faz uso constante do exagero e das 
semelhanças contraditórias, e é, portanto, o engano de um engano que pa-
radoxalmente nos faz vislumbrar o esplendor de uma realidade sem nome.

diz Octavio Paz em O macaco gramático: “O poeta não é o que nomeia 
as coisas, mas o que dissolve seus nomes, o que descobre que as coisas 
não têm nome e que os nomes com que as chamamos não são seus. A 
crítica do paraíso se chama linguagem: abolição dos nomes próprios; 
a crítica da linguagem se chama poesia: os nomes se adelgaçam até à 
transparência, à evaporação. No primeiro caso, o mundo torna-se lin-
guagem; no segundo, a linguagem converte-se em mundo. Graças ao 
poeta, o mundo fica sem nomes. então, por um instante, podemos vê-lo 
tal qual é – em azul adorável”.2 e mais adiante: “... o caminho da escrita 
poética resolve-se na abolição da escrita: ao final nos defronta com uma 
realidade indizível. A realidade que revela a poesia e aparece atrás da 
linguagem – essa realidade visível tão somente pela anulação da lingua-
gem em que consiste a operação poética – é literalmente insuportável e 
enlouquecedora. Ao mesmo tempo, sem a visão dessa realidade nem o 
homem é homem nem a linguagem é linguagem. A poesia alimenta-nos 
e aniquila-nos, dá-nos a palavra e condena-nos ao silêncio”.3

2 Octavio Paz, El mono gramático, Barcelona, seix Barral, 1988, pp. 96-97. todas as traduções de passagens 
de El mono gramático são de carlos Nougué.
3 Octavio Paz, op. cit., pp. 113-114.
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A partir do capítulo 18, abundam em O macaco gramático as reflexões 
sobre a poesia e a linguagem. A seguir tento recolher e esquematizar al-
gumas das ideias principais esboçadas por Octavio Paz nesses capítulos:

1) “O paraíso é regido por uma gramática ontológica: as coisas e os 
seres são seus nomes, e cada nome é próprio”.4 A gramática ontológica 
equivale à natureza inocente antes da expulsão do paraíso terreno: o 
reino dos nomes próprios. A esta gramática ontológica, contrapõe-se a 
gramática propriamente linguística, que corresponde à natureza caída: 
o reino onde impera a arbitrariedade do signo. A convenção humana 
se tornou agora a medida do mundo, e o mundo se confunde com sua 
percepção humana.

2) A dupla natureza da linguagem: a) linguagem linguística ou sim-
plesmente linguagem, que é por sua vez a crítica do paraíso; e b) lingua-
gem poética: a crítica da linguagem se chama poesia, que não é senão 
uma forma de linguagem – “a poesia é número, proporção, medida: 
linguagem – mas é linguagem voltada sobre si mesma e que se devora e 
se anula para que apareça o outro, o sem-medida, o embasamento ver-
tiginoso, o fundamento abismal da medida. O reverso da linguagem”.5

A esta dupla natureza corresponde um duplo movimento. a) A lin-
guagem é distância, “mergulha suas raízes nesse mundo, mas transforma 
seus sucos e reações em signos e símbolos”.6 É escrita em busca de seu 
significado. A linguagem expele sentido e em seguida corre atrás dele. 
A linguagem está em contínuo fluir. A linguagem é movimento. b) A 
linguagem é também o recurso contra essa distância, já que a linguagem 
pode devorar-se a si mesma. trata-se neste caso de uma linguagem que 
não flui, senão que está presente. linguagem imóvel que não vai a parte 
alguma. também é equiparada à leitura, à dissolução do texto, à expul-
são do sentido pela escrita.

A este duplo movimento correspondem respectivos destinos. Por ser 
um movimento de evolução e de involução, é natural que o ponto de par-
tida de um seja o ponto de chegada do outro e vice-versa. Para o primeiro 
tipo de movimento, que é caminho, que é escrita, o destino é a captação 

4 Octavio Paz, op. cit., p. 96.
5 Octavio Paz, op. cit., p. 114.
6 Octavio Paz, op. cit., p. 114.
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do sentido. mas a linguagem poética não é caminho, e sim tempo cristali-
zado. “A poesia não quer saber o que há no final do caminho; concebe o 
texto como uma série de estratos translúcidos em cujo interior as distintas 
partes – as distintas correntes verbais e semânticas –, ao se entrelaçarem 
ou se desenlaçarem, ao se refletirem ou se anularem, produzem momen-
tâneas configurações. A poesia busca, contempla-se, funde-se e anula-se 
nas cristalizações da linguagem.”7 O fim do caminho é a busca do sentido. 
mas a linguagem poética não busca o fim, o sentido.

Finalmente, temos também a dupla perspectiva da linguagem. A 
perspectiva da poesia é simultânea ou convergente, em contraposição 
à perspectiva linear ou divergente, centrífuga, da linguagem ordinária. 
“ditas ou escritas, as palavras avançam e inscrevem-se uma atrás da 
outra em seu espaço próprio: a folha de papel, o muro de ar. Vão daqui 
para ali, traçam um caminho: transcorrem, são tempo. Ainda que não 
cessem de mover-se de um ponto a outro e assim desenhem uma linha 
horizontal ou vertical (segundo a índole da escrita), de outra perspec-
tiva, a simultânea ou convergente, que é a da poesia, as frases que com-
põem o texto aparecem como grandes blocos imóveis e transparentes: o 
texto não transcorre, a linguagem cessa de fluir.”8

3) O poeta, ao dissolver os nomes, mostra o mundo tal qual é.
4) A visão poética é, no entanto, fugaz.
5) A visão da realidade que a poesia revela é aterradora porque carece 

de medida. mas ao mesmo tempo é fascinante.
6) equivalência ontológica entre a identidade que a poesia revela e 

o mundo fenomênico expresso pela linguagem ordinária. “O corpo é 
sempre um para além do corpo.”9 diz Octavio Paz: “A poesia busca, 
contempla-se, funde-se e anula-se nas cristalizações da linguagem. Apari-
ções, metamorfoses, volatizações, precipitações de presenças. essas con-
figurações são tempo cristalizado: ainda que estejam em perpétuo movi-
mento, dão sempre a mesma hora – a hora da mudança. cada uma delas 
contém as outras, cada uma está nas outras: a mudança é só a repetida e 

7 Octavio Paz, op. cit., p. 134.
8 Octavio Paz, op. cit., p. 133.
9 Octavio Paz, op. cit., p. 123.
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sempre diferente metáfora da identidade”.10 e mais 
adiante: “ilusão da imobilidade, miragem do uno: a 
identidade está vazia; é uma cristalização, e em suas 
entranhas transparentes recomeça o movimento da 
analogia”.11

Falando de cristalizações, gostaria de destacar 
o modo significativo como Octavio Paz escolhe 
suas metáforas. em O macaco gramático, Octavio Paz 
contempla amiúde a linguagem como a uma vege-
tação em crescimento. Neste sentido, o oposto da 
linguagem como vegetação não é o deserto ou o 

páramo estéril, mas o cristal de quartzo. certamente o cristal é tão ermo 
como um terreno baldio; a única diferença é que o cristal é translúcido, 
luminoso, e contém, portanto, a semente de todo o desenvolvimento 
posterior: a clorofila ainda está ausente, mas não a luz.

de todos esses pontos que destacamos, todos, menos um, cor-
respondem muito de perto às ideias sustentadas por Abhinavagupta 
e pela escola trika do shivaísmo de caxemira. daremos uma rápi-
da olhada.

1) A gramática ontológica corresponde ao terceiro nível da palavra, a 
linguagem que vê (pasyántī) ou a voz da intuição que internamente revela 
o significado das palavras e externamente o dos objetos denotados.12 
Ainda que utilize a palavra linguagem, encontramo-nos evidentemente 
além do âmbito linguístico. Nesta linguagem natural, tal como des-
crita por A. Avalon em seu livro The Garland of Letters, as palavras são as 
coisas e as coisas são as palavras, já que a palavra é o som sutil emitido 
pelas distintas energias do objeto no momento de sua formação. Não é 
uma linguagem onomatopeica, pois a onomatopeia é o som externo que 
um objeto produz em contato com outro objeto. O nome natural, em 
contrapartida, reproduz a estrutura interna do nomeado. Pronunciar 
o nome equivale a convocar as energias que entram na formação de tal 
objeto e, portanto, a manifestá-lo. Para a tradição indiana, a linguagem 

10 Octavio Paz, op. cit., p. 134.
11 Octavio Paz, op. cit., p. 135.
12 dyczkowski m., The Doctrine of Vibration, delhi, motilal Banarsidass, 1989, p. 196.
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natural se desenvolve na esfera causal do universo, não é composta de 
sons toscos como os da linguagem articulada e não pode ser ouvida 
pelo ouvido humano ordinário.

É muito interessante analisar o percurso associativo que culmina na 
formulação dessa gramática ontológica por parte de Octavio Paz. O 
ponto de partida é a realidade exterior, concretamente a percepção in-
diferenciada do arvoredo no crepúsculo. essa percepção indiferenciada 
(nirvikalpa-pratyakṣa) foi convenientemente classificada pelos filósofos in-
dianos pertencentes à escola do nyāya e representa a primeira etapa da 
percepção no sentido ordinário do termo. Quando os sentidos entram 
em contato com o objeto, apreendem em primeiro lugar sua categoria 
como substância, quer dizer, sua “existencialidade pura e livre de atribu-
tos”. Não só não se percebem suas qualidades como objeto individual 
pertencente a uma espécie, senão que tampouco se percebe o universal 
que determina sua espécie. Ou seja, o cântaro aparece simplesmente 
como “algo que é” sem a noção genérica do cântaro. diz Octavio Paz: 
“O arvoredo enegreceu-se e tornou-se um gigantesco amontoado de 
sacos de carvão abandonados não se sabe por quem nem por que no 
meio do campo. Uma realidade bruta que não diz nada além de que é 
(mas que és?) e que com nada se parece...”13 em seguida, Octavio Paz se 
dá conta de que a comparação de uma percepção indiferenciada é sim-
plesmente uma contradição em razão de sua carência de qualidades, e 
imediatamente o retifica dando como escusa para sua metáfora a relação 
entre a improbabilidade dos sacos de carvão e a ininteligibilidade do ar-
voredo; sua ininteligibilidade lhe vem de seu excesso de realidade, quer 
dizer, do fato de que neste tipo de percepção se perceba tão somente o 
ser do objeto, mas não os atributos entendidos como imposições limi-
tativas sobre essa existência ou realidade bruta. essa realidade excessiva a 
faz irredutível a outras realidades, o que o leva a afirmar a particularida-
de irreconciliável do objeto. Quando esta particularidade irreconciliável 
se translada do eixo espacial ao temporal, o resultado é que o objeto 
muda a cada instante, já que esta particularidade se aplica a cada um dos 
momentos sucessivos. isso faz que Octavio Paz caia circunstancialmente 

13 Octavio Paz, op. cit., p. 134.
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na tentação budista do “tudo é momentâneo”. mas Octavio Paz não 
se satisfaz com esta postura e recorre às impressões da percepção  
ordinária para rebatê-la. Octavio Paz considera que o objeto não pode 
ser só momentâneo, pois em instantes sucessivos o arvoredo conserva 
sempre sua “arvoreidade”. isto o põe diante de um dilema: o arvoredo 
possui realidade própria e ao mesmo tempo é englobado no universal 
“arvoredo”. sua existência única lhe dá direito a um nome próprio, mas 
o pertencer a uma espécie lhe arrebata esse mesmo direito. A primeira 
opção corresponde ao paraíso ou ao mundo platônico das ideias ou, 
segundo o caso, ao mundo terreno ou aos universais encarnados em seus 
objetos. Assim, ainda que o ponto de partida seja plenamente platônico, 
o ponto de chegada, como veremos mais adiante, aproxima-se muito 
do shivaísmo de caxemira, o qual reclama para si a realidade efetiva de 
esses objetos individuais.

A dupla direção da linguagem é conhecida na Índia desde a época 
do Ṛgveda. No caso do shivaísmo de caxemira e do ponto de vista da 
prática espiritual, a linguagem revertida capaz de desfazer o imbroglio 
linguístico identifica-se com o mantra. Abhinavagupta é mais preciso e 
atribui essas propriedades à linguagem poética. Aqui assinalaremos tão 
só que tanto o mantra como a poesia são formas de linguagem revertida, 
porque em ambos os casos os significantes não têm denotação fixa, quer 
dizer, são plurissignificativos. em ambos os casos, seu poder de conota-
ção se expande enormemente, o que permite ir além da literalidade dos 
fenômenos descritos e nadar contra a corrente.14

 Para Abhinavagupta, a inspiração (pratibhā) que permite ao poeta o 
desmascaramento das argúcias da linguagem está diretamente relaciona-
da à Parā Vāc ou palavra suprema, que não é senão a luminosa e vibrante 
consciência do ser puro.15 O salmodiar primordial antes da criação. 
esse rumor do verbo é a essência de todas as coisas. mas para Abhi-
navagupta a ligação direta entre o poeta inspirado e a Palavra suprema 
faz que o primeiro se converta em uma espécie de demiurgo paralelo 
capaz de recriar mundos inusitados que fascinem sua audiência. esta 

14 cf. dyczkowski, op. cit., p. 200.
15 J. l. masson & m. V. Patwardhan, Santarasa and Abhinavagupta’s Philosophy of Aesthetics, Poona, Bandarkar 
Oriental Research institute, 1985, p. 13.
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fascinação é ao mesmo tempo libertadora, porque está enraizada na 
consciência pura do ser. de fato, trata-se de uma noção muito antiga: na 
idade do Ouro, o poeta, o bardo é sempre um visionário.

Não pude encontrar referências explícitas à brevidade da experiência 
estética em Abhinavagupta, mas tudo faz supor que para Abhinavagup-
ta essa fugacidade está subentendida como uma das distinções entre 
a experiência estética e o transe místico. Para Octavio Paz, a visão da 
realidade sem medida fruto desta experiência estética há de ser neces-
sariamente momentânea para que seja tolerável para o homem. creio 
que Abhinavagupta opinaria que somente o iogue é capaz de suportar 
a visão prolongada dessa realidade sem medida, e que para o homem 
ordinário que não se libertou de suas paixões a visão da realidade há de 
ser necessariamente momentânea. 

A equivalência ontológica entre a realidade transcendental e o mundo 
fenomênico é uma das coincidências mais interessantes entre os dois au-
tores. Para o shivaísmo de caxemira, a não dualidade é entendida como 
uma coextensão da diversidade e da identidade. Ambas estão igualmente 
compreendidas no seio do absoluto. A ignorância do espírito não é 
senão a ignorância da verdadeira natureza da matéria.16 No entanto, e 
encontramo-nos aqui diante de uma discrepância fundamental, Octavio 
Paz mostra também uma clara tendência a identificar, tal como o fazem 
algumas escolas budistas, essa realidade transcendente com o vazio.17 

Finalmente, para Octavio Paz “a realidade que revela a poesia e que apa-
rece atrás da linguagem... é literalmente insuportável e enlouquecedora”:18 
nada mais distante dos pressupostos de Abhinavagupta, que concebe essa 
realidade como uma massa gozosa e radiante de consciência pura. de fato, 
creio que esta é a divergência mais notável entre os dois, e Octavio Paz 
insiste nela: “e essa visão nos abate, nos enlouquece; se as coisas são mas 
não têm nome: sobre a terra não há medida alguma”.19 e mais adiante: “a noite 

16 cf. dyczkowski, op. cit., pp. 37-40.
17 Vide m. Bhattacharya, “la noción del tiempo en ladera este”, in Estudios de hispanismo contemporáneo. 
Actas do primeiro seminario internacional sobre hispanismo no século XX, Nueva delhi, ed. miguel 
Zugasti, embajada de españa, 1990, pp. 19-24.
18 Octavio Paz, op. cit., p. 113.
19 Octavio Paz, op. cit., p. 97.
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me salva. Não podemos ver sem perigo de enlouquecer”.20 de fato, essa 
realidade insuportável e enlouquecedora que a poesia revela se equipara a 
esse recinto vazio que simboliza o claro do bosque no quadro de dadd: 
o lugar da aparição que é, simultaneamente, o lugar da desaparição, um 
templo do nada erigido em honra da inquietude obsessiva de uma eterna 
espera: “entre o nunca e o sempre, aninha-se a angústia com suas mil 
patas e seu olho único”.21 A mim me parece que essa diferença entre os 
dois é sintomaticamente cultural. Por um lado, a tradição indiana corteja 
e adora essa realidade inominável. Por outro lado, a tradição ocidental 
desconfiou sempre do absoluto imensurável, compartilhando o temor 
de perder a medida das coisas e, portanto, o lugar no mundo, a noção 
ética e a eficácia da ação. Neste sentido, Octavio Paz exemplifica bem o 
dilema do homem moderno: angústia diante dessa realidade anterior à 
linguagem, mas também fascinação que nem sempre encontra o modo 
de expressar-se. “e, à medida que a noite se acumula em minha janela, eu 
sinto que não sou daqui, mas de lá, desse mundo que acaba de apagar-se 
e aguarda a ressurreição da alva. de lá venho, de lá vimos todos e para lá 
havemos de voltar. Fascinação pelo outro lado, sedução pela vertente não 
humana do universo: perder o nome, perder a medida”.22

em O macaco gramático, combinam-se, com muito acerto e em uma 
prosa poética notavelmente fluente, descrições muito luminosas da re-
alidade exterior e reflexões igualmente cristalinas que esmiúçam a ati-
vidade mental do próprio autor. Neste sentido, o texto se encontra em 
ondulação contínua entre estas duas formas de compor. A paisagem 
externa proporciona o estímulo para que a escrita se interne no domínio 
mental do autor, e ao mesmo tempo a paisagem interna se transforma, 
as ideias se tornam árvores, as frases cipós, até que a consciência emerge 
de novo à objetividade do mundo exterior em estado de vigília. esse 
vaivém entre o dentro e o fora é próprio da consciência, mas Octavio 
Paz consegue algo mais ao converter a oscilação em recurso estilístico: 
esse contínuo ir e vir consegue apagar ou pelo menos atenuar a fronteira 
que separa os dois mundos. dir-se-ia que o texto busca, como o asceta 

20 Octavio Paz, op. cit., p. 100.
21 Octavio Paz, op. cit., p. 106.
22 Octavio Paz, op. cit., p. 100.
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da página 69, “a equanimidade, o ponto onde cessa a oposição entre a 
visão interior e a exterior, entre o que vemos e o que imaginamos”.23 
em O macaco gramático, Octavio Paz converte a especulação poética em 
poesia e a descrição lírica em filosofia, unindo com grande acerto suas 
duas vertentes mais conhecidas: a de poeta e a de ensaísta. Penso que 
a Abhinavagupta teria comprazido enormemente esta síntese, que en-
carna efetivamente uma de suas grandes preocupações: a reconciliação 
entre a figura do poeta e a do filósofo.

23 Octavio Paz, op. cit., p. 69.
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“tupi or not tupi” – 
A identidade indígena do Brasil

Eduardo de  Almeida Navar ro

 � introdução
O descobrimento do Brasil pelos europeus ocorreu no bojo 

de um processo civilizatório dos mais significativos para a his-
tória da humanidade, que foram as Grandes Navegações. Fo-
ram Portugal e a espanha “que uniram, para o melhor e para o 
pior, os ramos enormemente diversificados da grande família 
humana. Foram eles, ainda que vagamente, os primeiros a tor-
nar a humanidade consciente de sua unidade essencial”1. 

A existência da América, com efeito, foi ignorada pela euro-
pa, pela África e pela Ásia durante milhares de anos. encontrar 
o caminho marítimo para a Índia e descobrir o Brasil foram, 
sem dúvida, os maiores feitos dos portugueses em sua história.

O Brasil foi a única colônia portuguesa em que três conti-
nentes se encontraram. com efeito, as colônias africanas não 
conheceram os ameríndios, as da Ásia não conheceram os afri-
canos. O ameríndio, o africano e o europeu somente se encon-
trariam significativamente no Brasil. A população dos índios 
era de mais de um milhão e meio de indivíduos em 1500. mais 
de quatro milhões de africanos foram trazidos em migração 
forçada até 1850 para o Brasil. enfim, o elemento europeu es-
teve aqui presente em grande número. As consequências disso 

1 Boxer, charles R. O Império Marítimo Português. são Paulo: companhia das letras, 2002.
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foram mostradas por uma pesquisa feita em 2000 pelo geneticista sérgio 
Pena, da Universidade Federal de minas Gerais, com uma amostragem 
de 200 pessoas que se assumiam como brancas. tal investigação revelou 
que o dNA indígena por via materna aparecia em 33% desses “brancos” 
e o africano em 28%2.

A miscigenação no Brasil começou muito cedo, logo com as primei-
ras expedições dos europeus. Náufragos, degredados e gente de baixa 
extração social tornaram-se os patriarcas do país: João Ramalho, diogo 
Álvares correia, o Bacharel de cananeia etc. esses foram pais dos pri-
meiros brasileiros, dos primeiros mamelucos da terra, os intermediários 
na comunicação entre o mundo europeu e o mundo indígena. Para cá 
acorreu toda a sorte de aventureiros, quase todos homens, dispostos a 
enriquecer rapidamente. A pouca imigração de mulheres brancas fez 
com que as primeiras famílias brasileiras tivessem necessariamente de 
ser mestiças.

O encontro entre o capitalismo mercantil da europa e o modo pri-
mitivo de produção dos índios brasileiros representava, porém, um em-
bate violento demais, que aniquilaria os mais fracos. Já a forte presença 
indígena em alguns países da América espanhola, expressa pela existên-
cia de línguas ameríndias faladas até hoje neles por milhões de pessoas, 
até mesmo em ambientes urbanos, teve, como uma das suas causas, a 
existência de sociedades pré-colombianas que já viviam sob estados. 
A colonização europeia significava mudar de senhores, pois já os havia 
entre os índios. No Brasil, porém, não havia expressão de poder po-
lítico entre nossos primitivos habitantes e foi-lhes mais difícil resistir 
fisicamente aos dominadores. centenas de línguas e culturas indígenas 
desapareceram, assim, ao longo destes últimos séculos.

No entanto, não era possível colonizar o Brasil sem os índios. co-
nhecedores sem igual da natureza do país, eles e os seus descendentes 
mamelucos eram elementos indispensáveis nas expedições que devassa-
ram o interior. Ninguém ousava entrar na floresta sem eles, pois seria 
ruína certa. As feras, os ataques de índios hostis, o desconhecimento 
do sertão levaram muitas expedições incautas a nunca mais retornarem. 

2 Revista FAPesP. são Paulo, abril de 2000, p. 13.
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dado o fato de os portugueses serem numericamente 
muito inferiores aos índios, era inevitável o uso de língua 
indígena no trato com a população autóctone. Para isso, 
foi fundamental o fato de que, em toda a costa brasileira, 
desde a foz do Amazonas até 27 graus de latitude sul, 
falava-se praticamente uma mesma língua indígena. ela 
foi chamada de língua brasílica pelos primeiros colonizado-
res lusos e foi mais falada que a língua portuguesa durante 
o século XVi. No ano de 1595 seria publicada sua primeira gramática 
pelo jesuíta José de Anchieta, que a intitulou Arte de Gramática da Língua 
mais Usada na Costa do Brasil. tal língua é chamada hoje de tupi antigo, tupi 
da costa ou tupi clássico. ela foi falada até o final do século XVii e foi a 
língua indígena que mais participação teve na formação do léxico do 
português do Brasil e do sistema toponímico brasileiro. 

Já as inúmeras línguas do nosso vasto interior ficaram, em grande 
parte, desconhecidas. eram essas as chamadas línguas travadas, de pouco 
prestígio entre os portugueses porque, individualmente, eram de pequena 
expressão territorial, o que tornava inviável sua aprendizagem sistemática 
e contínua. Os índios que as falavam eram chamados indistintamente de 
tapuias, os quais eram considerados inimigos dos tupis da costa.

A colonização limitou-se no século XVi à costa leste, indo de cana-
neia, ao sul do atual estado de são Paulo, até o Forte dos Reis magos, 
em Natal, no Rio Grande do Norte. A segunda invasão francesa, em 
1612, no maranhão, levou os portugueses a ocupar a costa norte do 
Brasil e, a partir de 1616, a iniciar a colonização da Amazônia, com a 
fundação de Belém do Pará. No sul, a interiorização da colonização 
portuguesa já se iniciara antes. Os habitantes da capitania de são Vi-
cente, conhecidos também como piratininganos, vicentinos ou paulistas, já 
havia muito se aventuravam pelo interior em busca de escravos índios, 
de pedras e metais preciosos. 

A interiorização da colonização levou à formação de duas línguas 
gerais mais importantes: a língua geral amazônica e a língua geral paulista. A 
primeira surgiu do tupi antigo falado no maranhão e foi fruto do aldea-
mento de índios de diferentes etnias (e havia centenas delas na Ama-
zônia) que, ao tomarem contato com a língua brasílica (o tupi antigo), 
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foram gradativamente tornando-o uma língua geral, supraétnica, que 
possibilitava a comunicação entre índios e entre estes e os brancos e 
os negros africanos. A segunda língua geral de grande importância, a 
paulista, desenvolveu-se do tupi antigo falado na capitania de são Vi-
cente, onde estava a primeira vila fundada no planalto, são Paulo de 
Piratininga. esta segunda língua geral foi resultado da escravização do 
indígena, que passava a trabalhar nas fazendas e vilas dos vicentinos e, 
principalmente, da escravização dos guaranis, retirados das missões do 
Paraguai pelos bandeirantes da capitania de são Vicente.

Assim, no século XVii, a língua brasílica ia desaparecendo da costa, 
mas, no vasto interior do Brasil, aquelas duas línguas gerais passavam a 
dominar. Filhas ambas do tupi antigo, grande parte de seu léxico era desta 
origem. Até meados do século XiX seriam predominantes no interior 
do país. A língua geral amazônica foi falada em quase toda a Amazônia 
brasileira (e até mesmo na colômbia e Venezuela) até o ciclo da Borracha 
e, no século XiX, desenvolveu-se o chamado nheengatu (a língua boa, isto é, 
a que todos entendem), falada até hoje no Vale do Rio Negro, afluente 
do Rio solimões. Já a língua geral paulista desapareceu no século XiX. 
essas duas línguas foram vitimadas pelas migrações (para a Amazônia, a 
migração dos nordestinos em busca de trabalho nos seringais e, no sul e 
sudeste, a migração italiana, alemã, espanhola etc.).

Assim, o Brasil sofreria um processo de “desindianização” bem maior 
que outros países da América do sul, como o Peru, a Bolívia e o Para-
guai, que mantiveram muito mais fortes as tradições e as línguas gerais, 
como o Quíchua e o Guarani, falados por milhões de pessoas até os 
dias de hoje.

 � O guarani no contexto das línguas indígenas 
brasileiras

Uma antiga lenda narrada por Frei Vicente do salvador, no segundo 
capítulo de sua História, dá-nos conta do parentesco existente entre os 
tupis e os guaranis:
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“D. Diogo de Avalos, vizinho de Chuquiabue no Peru, na sua Miscelânea Austral, 
diz que, nas serras de Altamira em Espanha, havia uma gente bárbara, que tinha ordinária 
guerra com os espanhóis e que comia carne humana, do que, enfadados os espanhóis, 
juntaram suas forças e lhes deram batalha na Andaluzia, em que os desbarataram e 
mataram muitos. Os poucos que ficaram, não se podendo sustentar em terra, a 
desampararam e se embarcaram para onde a fortuna os guiasse e, assim, deram consigo 
nas Ilhas Fortunadas, que agora se chamam Canárias, tocaram as de Cabo Verde e 
aportaram no Brasil. Saíram dois irmãos por cabos desta gente, um chamado Tupi e 
outro Guarani; este último deixando o Brasil, passou ao Paraguai com sua gente e 
povoou o Peru.” 3 

com efeito, o tupi antigo e o guarani antigo provêm de uma mes-
ma língua pré-histórica chamada prototupi-guarani. suas semelhanças são 
evidentes, o que as fez ser confundidas, e até por muita gente ilustre. 
com efeito, o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, ao reeditar a 
Arte de la Lengua Guarani, de montoya, em 1876, deu-lhe o título de Arte 
de la Lengua Guarani, o mas bien Tupi. José de Alencar intitulou seu romance 
maior, publicado em 1857, de O Guarani, como se esta etnia simbolizasse 
o Brasil ancestral que o Romantismo queria exaltar.

essa confusão persiste até os dias de hoje, quando muitas pessoas 
ainda pensam que vários índios do Brasil falam o tupi-guarani.

O guarani antigo teve sua primeira gramática publicada no século 
XVii e foi a língua que originou o guarani paraguaio, uma língua geral 
falada hoje por mais de quatro milhões de pessoas no Paraguai. A in-
fluência daquelas línguas, contudo, ultrapassou as fronteiras deste país 
e chegou à Bolívia, à Argentina e ao Brasil, e de duas maneiras:

Em primeiro lugar, pelo tráfico de escravos guaranis que, desde o século XVII, 
as bandeiras de apresamento paulistas mantiveram, atacando as missões jesuíticas 
estabelecidas no sul-sudeste do continente. O guarani antigo, com efeito, influenciou, ao 
lado do tupi antigo, a formação da língua geral paulista, que os bandeirantes usavam e 
com a qual nomearam lugares no Brasil centro-meridional. Por exemplo, nomes como 
Curitiba (PR) e Congonhas (MG) têm nítida influência guarani. No caso do nome 

3 salvador, Vicente do. História do Brasil: 1500-1625. Fundação Biblioteca Nacional (disponível em http://
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000138.pdf).
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Curitiba (uma composição de kuriý, pinheiro, em guarani antigo, e tyba, ajuntamento, 
ocorrência, em tupi antigo, significando ajuntamento de pinheiros, pinheiral), temos 
aí um hibridismo. Para ser puramente guarani, tal nome deveria ser Curity e não 
Curityba, pois é ty o termo guarani que designa ajuntamento, ocorrência, correspondente 
ao tyba do tupi antigo4.

 Em segundo lugar, o guarani influenciou, pela contiguidade territorial do Paraguai, 
o português falado nos territórios sulinos do Brasil, desde a época em que os limites 
entre a América Espanhola e a Portuguesa não eram bem vigiados. Só a partir do 
Tratado de Madrid, de 1750, é que o território das províncias sulinas assumiram 
contornos parecidos aos de hoje, o dos atuais estados do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A influência do guarani na formação do 
sistema toponímico de certas áreas desses estados também é evidente.

No entanto, a influência guarani no Brasil é localizada e não tão abran-
gente como a da língua geral paulista, que o guarani ajudou a formar.

 �  A influência indígena espontânea e a artificial.  
O prestígio do tupi e o desprestígio das outras 
línguas indígenas

A língua tupi e as línguas gerais dela oriundas, banidas das vilas e 
das fazendas, cederam seu lugar à língua portuguesa, que triunfou em 
todo o país no final do século XiX. A língua geral amazônica ficou 
confinada, como já dissemos, ao Alto Rio Negro, no atual estado do 
Amazonas. No entanto, a influência que tiveram sobre a formação da 
civilização brasileira foi grande. As outras línguas indígenas não exer-
ceram tal influência, senão em âmbito local. centenas delas desapa-
receram ainda no período colonial e as 180 que subsistem atualmente 
têm poucos falantes: não chegam a duzentas mil as pessoas que as 
usam hoje. muitas dessas línguas são de etnias que tomaram contato 
com a civilização há poucas décadas, tendo já recebido fortemente o 
impacto dos meios de comunicação de massa que se vulgarizaram no 

4 Navarro, eduardo de A. Dicionário de tupi antigo, a Língua Indígena Clássica do Brasil. são Paulo: editora 
Global, 2015.
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Pós-Guerra na maior parte do mundo e num Bra-
sil embalado pelo projeto desenvolvimentista que, 
desde a década de 1950, traduziu-se na forte in-
dustrialização, na construção de grandes estradas 
em meio às florestas, na expansão do agronegócio 
e do capitalismo no campo. Nesse contexto, as 
línguas indígenas encontraram condições pouco 
favoráveis à sua preservação. 

do tupi antigo e das línguas gerais provieram 
milhares de nomes de lugares, estando sua contri-
buição, neste particular, em segundo lugar, depois da língua portuguesa. 
delas provieram também milhares de palavras para o léxico do portu-
guês do Brasil, notadamente no campo semântico da flora, da fauna, da 
alimentação, em expressões populares, no folclore etc. A língua geral 
paulista influenciou a formação do dialeto caipira do sul-sudeste e 
centro-Oeste do Brasil. Finalmente, foi muito importante o influxo 
do tupi antigo e das línguas gerais sobre a literatura brasileira, desde os 
tempos coloniais até o século XX. Grandes escritores buscaram nessas 
línguas temas e conteúdos para suas criações. Além disso, textos em 
línguas indígenas passaram a fazer parte da literatura brasileira. como 
exemplos deles, estão os autos teatrais de José de Anchieta e as lendas e 
mitos amazônicos coletados por autores do século XiX, como Barbosa 
Rodrigues, couto de magalhães e Brandão de Amorim.

das línguas gerais, só a amazônica, que passou a ser chamada de  
nheengatu no século XiX, foi bem documentada e estudada. A língua 
geral paulista foi pouco documentada e é mal conhecida. 

Podemos classificar a influência do tupi antigo e das línguas gerais 
dele provenientes em duas categorias: 

a) A influência espontânea, exercida desde o século XVi e enquanto 
tais línguas foram faladas.

b) A influência artificial, exercida desde o século XiX. com efeito, 
apesar de o tupi antigo não ser mais falado desde o início do século 
XViii e, apesar de o nheengatu perder seu domínio em grande parte 
da Amazônia na segunda metade do século XiX, essas duas línguas, 
dada sua expressividade no tempo e no espaço, foram referência para 
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a construção de uma identidade brasileira num momento histórico em 
que o Brasil buscava evidenciar suas diferenças culturais em relação a 
Portugal. Ademais, a independência do Brasil aconteceu em 1822, já es-
tando, então, em pleno fulgor, o Romantismo, que glorificava o passado 
das nacionalidades, idealizando-o e exaltando-o.

Assim, à influência que o tupi antigo e a língua geral da Amazônia 
já haviam tido por longo tempo na língua, na toponímia e na litera-
tura do Brasil, veio juntar-se uma influência produzida artificialmen-
te, que, no entanto, passou a fazer parte do repertório linguístico e 
literário do nosso país. Os índios ainda vivos no século XiX pouco 
interessaram à geração de poetas, escritores, compositores e filólogos 
daquela época. Foram sim, os índios do passado os que as elites in-
telectuais valorizaram. com efeito, esse ideal romântico empolgava 
muitos espíritos na europa. O Sturm und Drang da Alemanha setecen-
tista, que representava retorno às raízes culturais daquele país, teria 
também seu correspondente brasileiro, com o advento de escritores e 
poetas como Gonçalves de magalhães, Gonçalves dias, José de Alen-
car, entre outros. 

esse ideal nacionalista afetaria por muito tempo a onomástica 
brasileira, levando à criação artificial de nomes em tupi antigo e em 
línguas gerais por todo o território do Brasil. isso já se verificava no 
século XiX, mas foi na primeira metade do século XX que se tornou 
um verdadeiro modismo nomear municípios e distritos recém-criados 
com termos de origem tupi, num momento histórico em que a frente 
agrícola do Brasil avançava pelo Oeste do país. Ocorreu, assim, nessa 
época, o contrário do que sucedeu após a proibição do uso da língua 
geral amazônica, em 1758, pelo marquês do Pombal, por meio de seu 
Diretório dos Índios. com efeito, o meio-irmão do marquês, Francisco 
Xavier de mendonça Furtado, subiu o Rio Amazonas e alguns de 
seus afluentes, atribuindo artificialmente nomes portugueses a vilas 
amazônicas que tinham nomes indígenas e onde ainda se falava a lín-
gua geral. Assim, a Amazônia ganhou nomes como Barcelos, Santarém, 
Guimarães, Óbidos, Bragança, uma verdadeira transplantação da toponí-
mia portuguesa para o meio da floresta equatorial. No século XX, 
como dissemos, ocorreria o inverso: nomes como Votuporanga, Ibaté, 
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Nhandeara, Abaiara foram atribuídos também artificialmente a lugares 
que já tinham nomes em português e onde só a língua portuguesa era  
falada... 

com efeito, os índios vivos sempre despertaram suspeitas. diziam 
os colonizadores dos estados Unidos que “índio bom é índio mor-
to”. isso é repetido à exaustão, no Brasil, por aqueles que mais contato 
têm com comunidades indígenas, como, por exemplo, os empreende-
dores do agronegócio e os garimpeiros. A visão romântica do índio 
surge nos meios urbanos, que não têm contato com o índio de carne 
e osso, tendo dele representações idealizadas. A própria ciência da 
cultura, a Antropologia, nascida nas últimas décadas do século XiX, 
referendava aquela visão de inferioridade do aborígine. essa ciência 
foi inquinada já em sua origem por seu estreito comprometimento 
com o neocolonialismo, levado a efeito pelas potências europeias. ela 
justificou a partilha da África e da Ásia pelas potências da europa por 
considerar que esta teria um papel civilizador, retirando comunidades 
insertas na selvageria e na barbárie dessa condição. só após a década 
de cinquenta do século XX é que tal concepção de preeminência do 
civilizado sobre o selvagem mudaria, notadamente com o nascimento 
da Antropologia estrutural, que recusou completamente o evolucio-
nismo social. Pela primeira vez a ciência passava a prestigiar línguas 
minoritárias e conceber as culturas indígenas como tendo valores in-
trínsecos. mas tais ideias pouca guarida tiveram na sociedade brasi-
leira como um todo. O desprezo aos índios vivos persistiu e pouco 
interesse despertou o estudo de suas línguas. tais línguas indígenas 
que os colonizadores não aprenderam, chamadas de línguas travadas no 
período colonial, foram relegadas a um segundo plano e esquecidas. 
Hoje muitas delas desaparecem ou contam poucos falantes, muitos 
dos quais de idade avançada. 

Finalmente, é preciso dizer que 80% dos que se assumem como 
índios no Brasil atual falam somente o português. esses sofrem duplo 
preconceito: dos civilizados, que não gostam de índios vivos, e dos 
índios falantes de línguas indígenas, que suspeitam daqueles índios 
que só falam português...
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 � A criação das cadeiras universitárias de tupi no 
Brasil e o surgimento da tupinologia: a nomeação 
artificial torna-se mais intensa

 em 1901, o engenheiro baiano teodoro sampaio publicou O Tupi na 
Geografia Nacional, primeira obra importante sobre tal assunto no século 
XX. essa obra incentivou sobremaneira o uso do tupi na denominação 
de lugares no Brasil. O próprio autor admitiu-o, no prefácio de sua 
terceira edição, de 1928:

“A predileção dos brasileiros pelos nomes indígenas na denominação dos lugares é hoje tão 
acentuada que a toponímia primitiva vai aos poucos se restaurando e às localidades novas dão-
-se, de preferência, nomes tirados da língua dos ameríndios tupis.”  5

No ano de 1922, a independência do Brasil de Portugal fazia cem 
anos. tivemos nele o início do modernismo no país, com a famosa 
Semana de Arte Moderna, no teatro municipal de são Paulo. Um dos seus 
idealizadores, o escritor Oswald de Andrade, em seu Manifesto Antropofá-
gico, de 1928, sugeriu que o dilema do Brasil era Tupi or not tupi, parafra-
seando o dilema humano, formulado por shakespeare, To be or not to be.6 

É preciso lembrar que as décadas de 1920 e 1930 foram marcadas 
pela ascensão da ideologia nazifascista. O nacionalismo político calaria 
fundo na alma de milhões de pessoas, tanto na europa como em ou-
tros continentes, principalmente após a depressão econômica dos anos 
30, que se sucedeu à crise de 1929. isso já era bem perceptível no Brasil 
também. teodoro sampaio admitiu-o quando afirmou a predileção do 
brasileiro pelos nomes indígenas na denominação dos lugares, no final 
da década de 1920: 

“Há aqui um sentimento nacionalista, que se quer integrado e vívido, como que a dizer que, 
da raça americana, vencida, nem tudo se perdeu e que se, no sangue dos descendentes, a dosagem 
diminui a se apagar, a memória dos primitivos íncolas perdurará com os nomes dos lugares onde 
a civilização ostenta seus triunfos.”7 

5 sampaio, teodoro. O Tupi na Geografia Nacional. são Paulo, companhia editora Nacional, 1987.
6 Andrade, Oswald de. “manifesto Antropofágico”. in Revista de Antropofagia: são Paulo, 1928.
7 sampaio, teodoro. O Tupi na Geografia Nacional. são Paulo, companhia editora Nacional, 1987.
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O forte nacionalismo político da primeira fase do governo de Var-
gas, iniciada em 1930, foi propício ao surgimento da primeira cadeira de 
tupi na novel universidade brasileira, esta última sendo uma iniciativa 
das elites paulistas, derrotadas na Revolução (ou Guerra civil) de 1932 
e inconformadas com a perda de seu poder político após a ascensão de 
Vargas ao governo do Brasil. tais elites fundaram, em 1934, a Universi-
dade de são Paulo, atualmente a maior da América latina, como um 
desagravo da humilhação representada por sua derrota em 1932. 

Um ano após ter sido criada a Universidade de são Paulo, foi con-
vidado para reger a Cadeira de Língua Tupi-Guarani o engenheiro Plínio 
Ayrosa, que já ministrava cursos no centro do Professorado Paulista, 
em são Paulo. em 1938, Plínio Ayrosa publicou o Vocabulário na Língua 
Brasílica, um manuscrito do século XVii que portava o léxico do tupi 
antigo. com isso, pôde-se saber a diferença entre o que era a língua in-
dígena da costa nos dois primeiros séculos do Brasil e aquilo em que ela 
se transformou nos séculos seguintes, no interior do país. Assim, surgia 
a tupinologia.

com a criação da Cadeira de Língua “Tupi-Guarani”, buscava-se enal-
tecer o passado de são Paulo, a Paulistania, isto é, o vasto território 
que foi desbravado pelos bandeirantes, incluindo partes dos atuais 
estados de são Paulo, Paraná, mato Grosso do sul, mato Grosso, 
Goiás e minas Gerais. As elites paulistas orgulham-se desse passado. 
muitos de seus membros pretendem descender de patriarcas índios 
que ajudaram a colonização portuguesa da porção sul-sudeste do 
Brasil, como, por exemplo, o cacique tibiriçá. ter sangue de índios do 
passado colonial é, em são Paulo, fator de nobilitação. Ao contrário, 
descender de índios ainda existentes, de per si coloca uma pessoa numa 
categoria social inferior. 

À iniciativa paulista seguiram-se outras: a criação do curso de tupi 
na PUc do Rio de Janeiro e na Faculdade de Filosofia da Bahia, ambas 
na década de 1940. Na década seguinte, em 1954, tornou-se obrigatório, 
por lei federal, o ensino de tupi em todas as faculdades de letras do 
Brasil (lei 2.311, de 3 de setembro de 1954).

Na década de 1940, houve intensa criação de nomes tupis em vá-
rias partes do Brasil, principalmente para municípios, distritos e ruas. 
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Plínio Ayrosa e silveira Bueno, ambos professores da Universidade de 
são Paulo, foram responsáveis por muitos deles. também lemos Bar-
bosa, da PUc do Rio de Janeiro, participou desse processo de nomea-
ção artificial.

curiosamente, sempre houve, desde o século XiX, muito amadoris-
mo em estudos sobre o tupi, justamente pelo caráter de referência da 
identidade brasileira que ele tem, fazendo dele um campo de estudos 
onde todos se julgam no direito de dizer algo. Assim, alguns daqueles 
topônimos artificialmente criados foram formados inadequadamente. 
com efeito, há composições que ferem as regras da língua tupi (p.ex., 
Jaguariúna, cujo artífice queria que significasse rio da onça preta, quando, na 
verdade, significa rio preto das onças). Há nomes em nheengatu da Ama-

zônia atribuídos a localidades do sul do Brasil 
(p.ex., Miracatu, sP, que significa gente boa, naquela 
língua, porém atribuído de forma incoerente a 
uma localidade que dista milhares de quilôme-
tros da região onde o nheengatu ainda é falado). 
Há nomes incorretos do ponto de vista morfo-
lógico, atestando mau conhecimento gramatical 
do tupinista consultado. entre estes estão Poti-

rendaba (que deveria ser escrito Ibotirendaba para ser legítimo nome do 
tupi antigo), Umuarama, nome de uma cidade do Paraná, criado por 
silveira Bueno, e que, para ser nheengatu, língua da Amazônia e não do 
Paraná, deveria ser Sumuararama. tal como foi idealizado, não significa 
nada... 

muitos desses nomes, porém, mesmo quando atribuídos artificial-
mente, eram de origem colonial, sendo termos corretamente retirados do 
léxico do tupi antigo ou das línguas gerais, como, por exemplo, Rua An-
gaturama (do tupi antigo), Votuporanga (da língua geral paulista) e muitos 
outros. com efeito, os nomes de rios, morros, campos, formações vegetais 
etc. diferem dos nomes de cidades, distritos e logradouros públicos, como 
ruas, praças e avenidas, pela espontaneidade e naturalidade de criação da-
queles. são nomes geralmente formados dentro de um contexto de língua 
ainda falada. Já isso não ocorre com relação a estes últimos, atribuídos 
muitas vezes quando a língua indígena já desaparecera.
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também a antroponímia brasileira enriqueceu-se nos séculos XiX, 
XX e XXi com nomes do tupi antigo ou das línguas gerais: Maiara 
(de ma’e îara, senhora das riquezas, do tupi antigo), Tainá (originário do  
nheengatu taína, criança) são nomes em moda nos dias de hoje no Brasil. 
Por outro lado, pululam no país os nomes de origem tupi atribuídos a 
Shopping Centers, a estabelecimentos comerciais de toda natureza, a marcas 
de produtos industriais e até a animais domésticos. existe, com, efeito, 
uma mística em torno do índio, principalmente nos grandes centros ur-
banos, como já sugerimos anteriormente. A idealização romântica deles 
ainda não morreu. isso tem várias causas: a deterioração da qualidade 
da vida nas cidades, produzindo solidão e neuroses; o fortalecimento do 
“ecologismo”, que vislumbra na vida indígena tradicional uma relação 
equilibrada entre o homem e o meio ambiente e busca um retorno a 
estilos de vida mais simples.

 � mudanças recentes
somente nas décadas de 1970 e 1980, com o surgimento de cadeiras 

de linguística nas universidades brasileiras, foi que outras línguas in-
dígenas do país passaram a ser estudadas, ao menos em sua estrutura.  
Os índios do presente, os poucos que restam e que falam suas línguas 
originais, não mais estão ausentes da literatura, principalmente da in-
fantil. No entanto, suas línguas continuam a não ter quase nenhuma 
produtividade lexical no português do Brasil. muitas investigações pas-
saram a ser feitas sobre línguas das mais diferentes famílias, estudos ge-
ralmente de aspectos de sua morfossintaxe ou de sua fonêmica. muitas 
de tais investigações ocorreram com o apoio de instituições religiosas, 
como o Summer Institute of Linguistics, dos estados Unidos.

Outro fenômeno social importante no século XX no Brasil e tam-
bém em muitos outros países foi o surgimento de movimentos reviva-
listas, cujos membros buscam assumir uma identidade étnico-cultural 
semelhante à de seus antepassados. esse fenômeno é recente e suas 
consequências ainda não podem ser previstas. espera-se daí, talvez, a 
revitalização de algumas línguas indígenas ainda faladas, inclusive do 
nheengatu, a atual fase de desenvolvimento histórico do tupi antigo. tal 
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fenômeno levou milhares de pessoas a se assumirem como indígenas 
no censo demográfico de 2010, o que fez alçar a porcentagem destes no 
conjunto da população brasileira e fazer sua população absoluta subir a 
mais de um milhão de pessoas. 

 � conclusão
Houve, sem dúvida, mudanças recentes na maneira de considerar 

as línguas indígenas ainda hoje faladas no Brasil. No entanto, não há 
negar a diminuta influência que essas línguas ainda vivas tiveram na 
formação da civilização brasileira. No Brasil contemporâneo do agrobu-
siness, do neopentecostalismo, das telenovelas não se pode esperar que 
ainda possam tais línguas ter alguma influência na formação cultural do 
povo brasileiro.

sem dúvida alguma, é do passado que o Brasil continua a colher re-
presentações para contrapor a uma pós-modernidade que muitos recu-
sam. O mito do tupi ainda subsiste. Ao índio que anda em motocicleta, 
que usa computador, que bebe coca-cola o imaginário popular contrapõe 
o índio puro, bravio, desnudo, antropófago dos livros de História. As 
línguas indígenas ainda faladas não foram popularizadas em manuais, 
dicionários e gramáticas didáticas como ocorreu com o tupi antigo no 
século XX, tendo permanecido em teses ou em obras altamente espe-
cializadas que poucos leem. 

se muitas etnias indígenas estão na origem do dNA do povo brasi-
leiro, o rosto índio do Brasil somente é perceptível, do ponto de vista 
linguístico, por meio do tupi antigo e das línguas gerais. elas são as úni-
cas línguas indígenas que expressam, de algum modo, a participação que 
o sangue índio teve na formação do povo brasileiro. daí a importância 
de seu estudo e de seu resgate nos dias de hoje.
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O homem natural e o novo 
éden: A busca da felicidade na França 
Antártica

Danilo Marcondes

A felicidade está sempre apenas onde nós a pomos
E nós nunca a pomos onde nós estamos

Vicente de Carvalho, “Velho Tema”

 � O significado da descoberta do Novo mundo
A descoberta do Novo mundo, com seus habitantes com 

costumes completamente diversos, estranhos e mesmo surpreen-
dentes e cuja existência os povos europeus simplesmente ignora-
vam, colocou em questão a visão tradicional da universalidade 
da natureza humana. se, como disse Jacob Burckhardt em seu 
elogio a colombo, “a verdadeira descoberta é aquela daquilo 
que se buscava”, como compreender precisamente o que não se 
buscava, mas que foi encontrado, isto é, o continente e os povos 
até então desconhecidos? Uma questão central emerge do conta-
to entre os povos europeus e os povos do Novo mundo, a saber 
o questionamento sobre a universalidade da natureza humana, 
conceito herdado da tradição cristã e greco-romana. 

surge com isso a necessidade de discutir o que significa a 
existência desses povos e a diversidade radical de seus costumes 
em relação ao que até então se conhecia. teriam eles a mesma 

doutor em 
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e professor 
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origem dos seres humanos europeus? seria possível que deus tivesse 
feito uma outra criação independente da de Adão? essa hipótese já se 
encontra nessa época, mas será desenvolvida mais tarde na França do 
século XVii por isaac de la Peyrère. sua justificativa parece devida não 
só à diversidade dos costumes dos povos do Novo mundo, mas também 
de um ponto de vista da geografia pela separação física do continente 
americano em relação a europa, Ásia e África. como esses povos que 
não possuíam grandes barcos nem técnicas de navegação poderiam ter 
chegado ao continente recém-descoberto? A única alternativa possível é 
que seriam autóctones, os célebres antípodas de que a tradição antiga já 
falava, porém enquanto seres míticos. 

esse fato histórico representou para alguns autores do século XVi 
na França a verdadeira descoberta de um Novo Éden, de um paraíso 
terrestre que para o imaginário europeu da época significava exatamente 
um lugar alternativo onde se poderia viver como os imaginários antí-
podas uma vida diferente e mesmo oposta à que se vivia na europa, so-
bretudo uma vida mais feliz. Pensadores, poetas, políticos, aventureiros 
dessa época colocaram a felicidade no Novo mundo.

Já se encontra na Utopia (1516) de thomas morus essa visão idealiza-
da do Novo mundo, e essa obra teve por sua vez uma grande influência 
em sua época. A principal fonte de morus parecem ter sido os escritos 
de Américo Vespúcio, muito populares, sobretudo dentre os intelectuais 
humanistas. Na narrativa de morus, o personagem central é um navega-
dor português que havia pertencido a uma expedição de Vespúcio. Per-
manecendo no Novo mundo, empreendeu novas expedições, chegando 
a uma ilha onde os seres humanos pareciam “ser cristãos independen-
temente da revelação”. A Utopia é sobretudo um lugar onde os seres 
humanos poderiam ser felizes, mas que serve também de espelho para o 
mundo europeu, de crítica a seus valores e seus costumes, uma forma de 
colocar em questão a civilização. 

 � A busca da felicidade e a procura da sabedoria
Os filósofos antigos consideraram a busca da felicidade, talvez mais 

do que a busca da verdade como a mais autêntica ambição humana. Já 
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o diziam os filósofos do período helenístico que 
sabedoria seria importante apenas na medida em 
que pudesse apontar o caminho para a felicidade. 
A origem da aproximação entre sabedoria, se assim 
podemos traduzir o termo grego sophia, e a felici-
dade, se assim podemos traduzir o termo grego 
eudaimonia, parece ser o livro X da Ética a Nicômaco, 
de Aristóteles, que define a felicidade como a rea-
lização plena e mais elevada da natureza humana, 
ou seja, a razão.

O cristianismo alterou significativamente o 
conceito grego de eudaimonia e, segundo a visão cristã, a verdadeira fe-
licidade só seria possível após a redenção, na vida eterna. O pecado 
original, a imperfeição humana impediriam a felicidade plena na vida 
terrena. 

O contexto da descoberta do Novo mundo e a visão utópica e idíli-
ca que os europeus formaram de grande parte de seus habitantes como 
seres felizes supõem a ideia renascentista de uma sabedoria (sapientia) 
que difere da ciência (scientia), ou seja, do conhecimento científico, en-
quanto pretensão de explicar a natureza das coisas pelo conhecimento 
de suas causas (causarum cognitio) de uma maneira sistemática. As tribos 
do Novo mundo não possuíam ciência, mas pareciam ser capazes de 
uma sabedoria prática, de uma forma intuitiva e espontânea de viver de 
uma maneira feliz independente do conhecimento. mas é essa sabedo-
ria natural, que pode ser aperfeiçoada de forma intuitiva, que tornaria 
possível a vida feliz, segundo a natureza.

são Paulo em sua Epístola aos Coríntios (1:18-25) fala sobre uma sophia 
que não é a sabedoria dos sábios, mas que vem do espírito santo, a 
sabedoria divina. O que pensar quando esses povos do Novo mundo, 
que ignoravam a Revelação, pareciam felizes, mesmo desconhecendo a 
verdades do cristianismo e mesmo aparentemente sem ter qualquer re-
ligião (aqueles que escreveram sobre o Novo mundo, começando com 
colombo, repetiam à exaustão que se tratava de povos sem nenhuma 
fé). são Paulo referia-se ao “homem natural” (Epístola aos Coríntios 2:14), 
uma possível tradução para psychicos anthropos (por oposição ao pneumatikos 
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anthropos, o homem espiritual). mas trata-se aqui do homem que desco-
nhece a revelação. 

 � Visões do Novo mundo
são particularmente relevantes para nós os autores franceses que 

escreveram sobre suas experiências no Brasil do século XVi e as visões 
que formaram desse novo território e de seus habitantes. essas visões 
funcionaram como um contraponto, em vários sentidos, à França da 
época, ao período turbulento das guerras religiosas, devendo ser in-
terpretadas no contexto do projeto político e mesmo utopista desses  
autores. essa discussão inclui questões como o livre-arbítrio e, por-
tanto, a possibilidade da felicidade em consequência de nossas esco-
lhas. As guerras religiosas representaram concretamente a impossibili-
dade da felicidade em um mundo instável e conturbado por conflitos 
sangrentos. 

A visão de que os franceses dispunham nas primeiras décadas do 
século XVi sobre as terras recentemente descobertas foram principal-
mente resultado da imensa influência dos escritos de Américo Vespúcio, 
com várias edições em vários idiomas nesta época, sobretudo o texto co-
nhecido como Novus Mundus (1503), originalmente um relato em forma 
de carta a lorenzo di Pier Francesco de médici e, em seguida, a carta a 
Piero soderini, gonfaloniere de Florença. 

do ponto de vista da análise do discurso podemos dizer que esses 
escritos, sob forma de carta, são na verdade relatos e testemunhos 
descrevendo essa nova realidade, sublinhando seus aspectos exóticos e 
dando conta dessas experiências, mas possuindo também um objetivo 
adicional e muitas vezes indireto de provocar no leitor um deslum-
bramento sobre essa realidade exótica. Valorizavam aqueles que teriam 
passado por uma experiência única, o que lhes dava o privilégio de 
um conhecimento até então inexistente na europa. Apresentavam-se 
também como homens extremamente corajosos, capazes de enfrentar 
perigos comparáveis aos heróis da Antiguidade, como Odisseus, Jasão 
e enéas.
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tomamos como ponto de partida para discussão os escritos dos 
franceses que vieram com o vice-almirante Nicolau durand de Ville-
gagnon ao Brasil, em 1555, para fundar na baía de Guanabara o que 
ele próprio denominou “França Antártica”. esse projeto político foi 
uma iniciativa de Gaspar de coligny, conde de chatillon, grande al-
mirante da França, futuro líder dos calvinistas franceses, assassinado 
no célebre massacre da Noite de são Bartolomeu, em 24 de agosto de 
1572. Villegagnon foi encarregado de viajar para essa região já conheci-
da de comerciantes franceses de pau-brasil, devendo fundar aqui uma 
colônia onde católicos e protestantes pudessem conviver sem confli-
to. Na visão de coligny essa colônia deveria ser um refúgio para que 
os calvinistas que desejassem imigrar pudessem praticar livremente sua 
religião na companhia dos católicos. esse projeto, parecia pressupor 
que fora do contexto político conturbado da França, onde as posições 
religiosas eram inconciliáveis, seria possível superar essas diferenças e 
construir uma nova sociedade onde católicos e calvinistas desfrutariam 
de liberdade religiosa. esse projeto, fadado ao fracasso, jamais chegou a 
se consolidar e Villegnanon retornou à França menos de três anos após 
sua chegada, tendo fundado uma pequena povoação no continente que 
denominou de Henriville, onde hoje se encontra o Rio de Janeiro, e 
também um forte em uma pequena ilha para a proteção da entrada da 
baía, o forte de coligny. 

Apesar de fracassado, o projeto da França Antártica deu origem a di-
versos escritos que se tornaram de importância capital para a formação 
da visão que os franceses viriam a ter da América, sobretudo do Brasil e 
de seus habitantes no século XVi. 

Para os poetas franceses dessa época a América representava uma 
utopia, uma região onde se poderia encontrar a paz e ter uma vida feliz, 
um “paraíso terrestre”.

Um dos melhores exemplos disso é o poeta Pierre de Ronsard 
(1524-15850), membro do famoso grupo literário La Pléiade. em um poe-
ma de 1559 dedicado ao cardeal Odet de coligny, irmão do almirante, 
intitulado “discurso contra a fortuna”, encontramos a seguinte referên-
cia à França Antártica:
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Je veux aucunne fois abandonner ce monde,
Et hazarder ma vie aux fortunes de l’onde
Pour arriver au bord, auquel Villegagnon
Sous le Pole Antartique a semé son nom.
[...]
Docte Villegagnon, tu fais une grande faute
De vouloir render fine une gent si peu caute,
Comme ton Amérique, ou le peuple incognu
Erre innocement tout farouche et tout nu.

e em outro poema um pouco posterior (1563), Remonstrance au peuple de 
France, há uma referência direta à questão religiosa:

Si la religion et si la foi chrétienne
Apportent de tels fruits, j’aime mieux la quitter
Et bani m’en aller les Indes habiter,
Sous le pôle Antartique, où les sauvages vivent
Et la loi de la nature heureusement ensuivent.

temos aí o tropo do “lugar de sonho”, desejado, mas quase inatin-
gível, exceto talvez por indivíduos ousados e aventureiros, de coragem 
excepcional e capazes de romper com as tradições. Os relatos dos 
navegadores enfatizavam esse caráter heroico de homens que arrisca-
ram tudo para chegar ao “paraíso”, mas que logo descobriram estar 
longe do que sonhavam. O fracasso desse projeto utopista não foi 
tanto consequência das características desse mundo “novo e inocen-
te”, mas, sobretudo, dos homens que trouxeram consigo suas crenças, 
rivalidades e ambições a essa região idílica e desta forma acabaram 
por transformá-la em algo similar à realidade europeia de que preten-
diam escapar.

encontramos essa imagem em um texto pouco valorizado, as cartas 
de Nicolas Barré, piloto da expedição de Villegagnon. Por exemplo, 
a carta de 1º de fevereiro de 1556 revela essa visão, “O clima tropical 
é o melhor de todo o mundo”, e continua “encontramos nesse país 
rios muito bonitos, de águas doces, com as águas mais límpidas que já 
bebi, as frutas são abundantes, a baía espaçosa”. segundo Barré, “os 
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habitantes acreditavam que os franceses tinham vindo para defendê-
-los contra os portugueses e outros inimigos mortais”. isso mostra 
que houve um olhar dos habitantes do Novo mundo sobre os euro-
peus do qual restaram poucos traços.

 � O “gentil canibal”
diferentemente dos citas da Antiguidade descritos como ferozes 

antropófagos, os habitantes do Brasil o foram de uma maneira mais 
ambígua e nuançada, quase que como “gentis canibais”.

Não se trata mais da oposição entre “bom selvagem” e canibais fe-
rozes e ameaçadores, que já encontramos nos relatos de colombo a 
propósito das tribos do caribe. No caso do Brasil, o “bom selvagem” é 
também o canibal. são duas características, não de todo incompatíveis, 
dos mesmos povos. efetivamente, com frequência eram “gentis” com os 
prisioneiros de outras tribos que capturavam para devorar. Fazia parte 
do ritual alimentá-los, tratá-los bem, fazê-los participar das festividades 
antes do sacrifício. Os mesmos nativos que eram muito amigáveis e re-
cebiam muito bem os europeus, segundo os relatos de colombo e dos 
franceses, é claro que com algumas exceções, eram também capazes de 
atos de barbárie como o canibalismo. 

mesmo montaigne, que, no ensaio Os canibais, afirma que o cani-
balismo deveria ser condenado em todas as circunstância como um 
ato de crueldade, mantém que é preciso distinguir os diferentes mo-
tivos pelos quais é praticado, dizendo que deve ser condenado pela 
razão, mas compreendido de acordo com os costumes. “devemos 
portanto considerá-los bárbaros segundo as regras da razão, mas 
não em relação a nós que os superamos em barbárie”. e na Apologia 
de Raimond Sebond afirma em uma descrição ambivalente que “os ca-
nibais desfrutam de uma vida longa, tranquila e aprazível, sem os 
preceitos de Aristóteles”.

diante das diferenças profundas entre os habitantes do Brasil e os 
europeus, encontramos nesses primeiros escritos as seguintes hipóteses: 
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1. são povos que possuem outra natureza, resultado talvez de uma 
outra criação. A diferença radical de costumes deve indicar uma nature-
za inteiramente diversa.

2. são seres humanos, mas, como crianças, pertencendo a um estágio 
primário, ou pouco desenvolvido da humanidade, que possivelmente 
tiveram seu desenvolvimento interrompido por suas condições geográ-
ficas ou físicas.

3. são seres malditos, descendentes de Ham, amaldiçoados por Noé 
(Gênesis, 9:18-10:32).

4. são seres que, devido a um ambiente muito diverso, têm costu-
mes totalmente diferentes, mas não necessariamente melhores ou piores. 
Não constituem um estágio inferior da humanidade, mas uma forma de 
vida alternativa.

A hipótese (1) e as (2) e (4) são excludentes. Porém, a hipótese (1) 
não é muito frequente. A hipótese (2) se encontra nos primeiros relatos 
ou cartas de colombo e Américo Vespúcio, e parece se inspirar no mito 
antigo da idade do Ouro ou na concepção aristotélica dos estágios da 
humanidade. A hipótese (3) é uma explicação possível para (2). A hi-
pótese (4) se encontra em autores como Jean de léry (Voyage à la terre du 
Brésil, 1575) e em montaigne (Os canibais), que possivelmente leu léry.  
É a hipótese que explica a diferença por causas sociais, geográficas, his-
tóricas, mas se exime de julgar se se tratam de povos inferiores ou não. 
Para montaigne, trata-se de uma outra humanidade em toda sua pleni-
tude. lévi-strauss vê nesses relatos os precursores da etnografia. 

 � considerações finais: natureza ou costumes?
segundo o comentário de Pierre Villey sobre montaigne e o Novo 

mundo, temos aí uma nova questão moral: se há diferenças profundas 
entre os costumes humanos e com isso a ideia “simples e cômoda” que 
temos da natureza humana é colocada em xeque devido à descoberta 
dos povos do Novo mundo, pode-se dizer que há diferentes maneiras 
de ser feliz, diferentes tipos de felicidade? 

seriam essas diferentes maneiras cada uma delas restrita à sociedade 
a que correspondem ou podem representar possibilidades de diferentes 
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modos de vida mesmo para indivíduos de outras culturas? A questão 
nesse momento, para esses autores, parece ser: o homem europeu pode 
ser feliz como os selvagens do Novo mundo? será que eles fornecem 
um modelo, um ideal de forma de vida simples e feliz? seria possível 
imitar o selvagem? será que eles possuem um tipo de felicidade e mesmo 
de sabedoria naturais que podem ser aprendidas? será possível passar 
por uma transformação, uma nova experiência, um tipo de conversão, 
tonando-se como um nativo, um “bom selvagem”? A inocência perdida 
pode ser recuperada?

Refletindo sobre os escritos dos viajantes a lição moral que alguns 
pensadores como montaigne extraíram parece ser: “viver conforme a 
natureza”. trata-se da visão do nativo que foi capaz de conservar suas 
virtudes originais graças à vida natural.

É este o sentido da descrição dos selvagens que encontramos na carta 
Mundus Novus de Américo Vespúcio (1503):

Não usam vestimentas, nem de lã, nem de linho, nem de algodão, porque não necessitam 
disso; e não possuem nenhum patrimônio, todos os bens são comuns a todos. Vivem sem rei, nem 
governador e cada um é senhor de si. Têm tantas esposas quanto quiserem e não possuem tem-
plos, nem religião e tampouco são idólatras. Que mais posso dizer? Vivem segundo a natureza e 
podem ser considerados mais epicuristas que estóicos.

Parece assim que, segundo essa concepção, “viver segundo a nature-
za” é viver livre de dois grandes obstáculos à felicidade que existem no 
mundo europeu: a igreja e o estado. como dirá Barré mais tarde, “não 
têm nem rei nem lei”.

A busca da felicidade no Novo mundo parece ter sido a busca de 
uma nova identidade, e de uma felicidade que resultaria dessa nova iden-
tidade, dessa transformação que os europeus experimentariam com essa 
mudança radical. mas, viver “conforme a natureza” pode depender ape-
nas de uma decisão política ou existencial?

se, como dizia montaigne na Apologia de Raimond Sebond, “somos cris-
tãos do mesmo modo que somos perigordianos ou alemães”, o que 
poderíamos ser no Novo mundo onde as possibilidades de busca da 
felicidade pareciam em aberto?
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O segredo

Giovanni  Rotirot i

O segredo. Qualidade sedutora, de iniciação, do que não pode ser dito pos 
não tem sentido, de algo que não é dito e que contudo circula. Assim conheço o 
segredo do outro mas não o digo, e ele sabe que eu sei mas não levanto o véu: 
a intensidade entre nós nada mais é que este segredo. Uma cumplicidade que 
nada tem a ver com uma informação tida escondida. Afinal, mesmo que os 
dois cúmplices quisessem desvelar o segredo, não o poderiam fazer, pois não há 
nada a dizer... tudo o que pode ser revelado passa ao lado do segredo. Não é um 
significado escondido, não é a chave de algo que circula e passa por tudo o que pode 
ser dito [...] – é o contrário da comunicação, e ainda assim é compartilhado. 
Detém seu poder apenas ao preço de não ser dito [...]. O escondido ou o 
removido têm a vocação a se manifestar, enquanto o segredo absolutamente não 
a tem. É uma forma de iniciação, de imploção: entra-se nela, mas não se saberia 
sair dela. Jamais revelação, jamais comunicação, jamais nem “secreção” do  
segredo [...]; daí provém sua força, potência do intercâmbio alusivo e ritual.1

O segredo é o que não se diz, é o que não precisa nem 
se pode dizer. O fascínio do segredo é o seu ser im-
possível de se dizer. e é por isso que não precisa nem 

se pode dizer. O fascínio do segredo é o seu impossível de ser 
dito. e é por isso que a literatura não faz outra coisa que o 
dizer, como sua intrínseca possibilidade do impossível. A literatura 
é o lugar do segredo, ou seja, o lugar privilegiado do even-
to em que, a partir do próprio segredo, separa-se, analisa-se, 

1 Baudrillard, J. Della Seduzione, tr. it. P. lalli, se, milano 1997, pp. 84-85.
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interpreta-se e depois decide-se. É o lugar em que se começa realmente 
a aprender e exercer a liberdade. 

A literatura é o único lugar que oferece guarida ao segredo, como um 
abrigo, uma cripta, um espaço sem fundo que o acolhe no meio de to-
dos os outros discursos. trata-se de penetrar no fundo mais misterioso 
e estranho do segredo e de privilegiar a cena literária por suas afinidades 
à ficção, à fantasia, ao virtual, ao espectral.

O segredo toca muitos aspectos de nossa existência e de nossa expe-
riência: segredo político, segredo profissional, segredo de estado, segre-
do da confissão, segredo da fé. Há uma onipotência do segredo que tem a 
ver com a vida cotidiana, privada, mas com a pública e a política também.  
É um segredo que não aparece, não se toca, não é perceptível, sem ori-
gem nem Gênesis, mas que se define em nome de sua intrínseca negatividade.

É quase impossível encontrar uma definição compartilhada do segre-
do. O segredo é um objeto quase que evanescente que pertence à esfera 
do conhecimento mas também da ignorância. O segredo se oferece e se 
esconde, abrange as ligações e as des-ligações nas coisas do amor e da 
morte. O segredo tanto pode deixar mais rico como pode deixar pobre. 
trata-se de um dos conceitos-limite que o saber da psicanálise sempre 
investigou, pois a existência do segredo mal se deixa supor.2 Os temas 
privilegiados do segredo são a demanda da origem, o fim da vida, o sexo 
e a morte. O segredo participa da ligação e da verdade, do prazer e do 
fantasma, da esfera íntima e daquilo que pode ser inimaginável. Quando 
o segredo expõe-se é amável e cria prazer; quando se fecha dentro de si 
ele é maligno e bloqueia qualquer atividade de pensamento e de palavra. 
Os segredos alimentam os fantasmas, funcionam como apoio dos so-
nhos e representam o dote da herança da vida psíquica. Possuem o dom 
de serem transmissíveis através das pessoas, das comunidades, das famí-
lias, da tradição cultural e das gerações como um legado, uma herança 
que pode ser trocada. Por meio do segredo transitam os conhecimentos, 

2 como escreve Paul-claude Racamier: “O mesmo vale para a remoção: nada saberíamos do removido 
se o fosse completamente. mesma coisa para o paradoxo, pois o mais perfeito dos paradoxos não deixa 
a menor pista [...]. diferentemente de uma coleção de objetos mentais mais ou menos heteróclitos, o 
segredo é um registro original da vida psíquica, tanto individual, como familiar, tanto grupal como 
social”. P.-c. Racamier, Incesto e incestuale, presentazione di s. taccani, Franco Angeli, milano 2003, p. 108. 
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as cumplicidades, as afinidades, as mensagens, os fantasmas e os desejos. 
Ao redor do segredo estabelece-se o vínculo social e também sua que-
bra, não porque o segredo necessariameente contenha a verdade, mas 
porque o segredo é demanda e representa o trabalho inesgotável da 
vida psíquica.

Antigamente, o segredo tinha a ver apenas com a reserva, o íntimo, a 
intimidade, o profundo, mas a partir da ferida provocada no Ocidente 
pelo horror da shoah, ele não é reconduzível a nada que seja identifi-
cável, não reenvia a nada, a nenhum arquivo, mas ao invés, melhor, à 
“cinza”.3 escrevendo assim, derrida pense talvez na cinza do poema de 
Paul celan, Todesfuge, em particular nos cabelos de sulamith4. em toda 
sua produção lírica, celan chama a “cinza”, indica na cinza o “segre-
do absoluto, não provisório, heterogêneo a toda manifestação”.5 este 
segredo alude a uma latência da verdade não reconduzível ao jogo do 
velamento e do desvelamento, de algo ainda indecifrável, pois pertence 
a uma ordem diferente do da decifração ou do indecifrável, assim como 
ao da presença e da ausência. O “segredo absoluto”, segundo derri-
da, subverte qualquer lógica da verdade conhecida pelo pensamento do 
Ocidente (verdade como ajuste, fato, revelação, hierofania etc.). Ficando 
segredo, sob todos os nomes que procuram dizer, é a sua irredutibili-

3 “– Por minha parte, havia primeiro imaginado que cinza fosse ali, não aqui, mas ali, como uma história 
a ser desembaraçada. A cinza, esta velha palavra cinza, este tema poeirento da humanidade, imagem 
imemorial que se havia desfeito por si mesma, metáfora ou metonímia de si mesma. e este o destino de 
toda cinza, cinza separada, consumida, como cinza de cinza. Quem ousaria enfrentar o poema da cinza?  
e com relação à palavra “cinza”, gosto de imaginar que ela mesma seja realmente uma cinza, no sentido 
de algo que foi, ali, no fundo, muito distante no passado, perdida para tudo o que já não pertence ao aqui. 
consequentemente, sua frase teria entendido significar, sem mais: a cinza já não está aqui. mas esteve aqui 
alguma vez?” (J. derrida, Ciò che resta del fuoco, tradução de s. Agosti, se, milano 2000, pp. 12-13).
4 em relação ao relacionamento entre Jacques derrida e Paul celan, edmond Jabès oferece uma testemu-
nha que relatamos nas palavras de mario Ajazzi mancini: “Jabés conta do dia em que derrida e celan se 
conheceram[...]: no departamento [...] o reitor queria eliminar o leitorado de alemão por ter poucos estu-
dantes. derrida se opôs à eliminação, revelando que o leitor era o maior poeta alemão de língua moderna. 
e o tal reitor nem sabia quem era celan. A coisa interessante é que, no mesmo período, o leitor de inglês 
era um tal samuel Beckett. [...] No espaço desta vigorosa defesa – pois derrida era belicoso, enquanto 
celan retraía-se, encontraram-se num jantar na casa de Jabés, sentaram e não disseram nenhuma palavra. 
depois se despediram, trocando um grande abraço: este é o selo de sua amizade” cfr. Derrida, Blanchot, 
Kafka tra psicanalisi e filosofia, aos cuidados de m. Bellumori, A. sartini, A. Zino, ets, Pisa 2016, pp. 39-40.
5 cfr. derrida, J. Il segreto del nome. Tre saggi, aos cuidados de G. dalmasso e F. Garritano, Jaca Book, 
milano 1997, p. 152.
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dade ao próprio nome que o faz segredo”6. estrangeiro e estranho à 
palavra discursiva, não corresponde a nada, nem responde, é “a não 
resposta absoluta à qual nem se saberia pedir conta”,7 não por não ha-
ver palavras para dizê-lo, mas por este segredo ser a própria estranheza, 
a impossibilidade de uma apropriação que possibilite a determinação 
de uma identidade; ou seja, a impossibilidade de se re-compreender 
discursivamente numa unidade do pensamento e do ser. logo, por este 
segredo ser absoluto, portanto real e impossível, este mesmo segredo 
somente tem no impossível a própria possibilidade de se abrir àquela 
potência do dizer, sem poder dizer justamente esta impossibilidade.  
Ao redor desta (im)possibilidade de dizer o segredo absoluto, há con-
tudo para derrida tradução, pois, como declara, “a tradução traduz 
sempre e apenas o intraduzível”.8

como Freud – que genealogicamente o antecedeu na experiência da 
tradução impossível (e que, devido a isso, eticamente deve poder ser de 
qualquer forma traduzida em forma de palavra), derrida era realmente 
um pensador crítico. As palavras que ele mais amava eram: diferença, 
pista, evento, hospitalidade, prazer do segredo. ele, aproveitando a lín-
gua e as palavras, trabalhava corajosamente nos limiares, entre os limi-
tes, as fronteiras, ao longo das bordas indefinidas do desejo e das grande 
paixões. O “segredo absoluto”, para derrida, acontece entreabrindo 
o espaço para a paixão, outro nome para dizer o segredo que está no 
coração “daquele insensato jogo de escrever”9 que é a literatura, mas 
também outro nome para dizer a democracia. Não há literatura, não há 
democracia sem esta paixão, sem este “gosto do segredo”, sem poder de 
qualquer forma, segundo ele, dar testemunho.10

É por esta razão que os segredos são os fiadores, as testemunhas se-
jam pessoais, sejam coletivas da intimidade psíquica de todo sujeito de-
sejante: “Fiadores da nossa intimidade, testemunhas dos nossos limites, 

6 derrida, J. citado em G. dalmasso, Jacques Derrida e l’avvenire del significato, in A partire da Jacques Derrida. 
Scrittura Decostruzione Ospitalità Responsabilità, aos cuidados de G. dalmasso, Jaca Book, milano 2007, p. 37.
7 derrida, J. Il segreto del nome, cit., p. 121.
8 derrida, J. Hélène Cixous, per la vita, aos cuidados de m. Fiorini, marietti, Genova-milano 2012, p. 29
9 cfr. m. Blanchot, L’infinito intrattenimento. Scritti sull’ “Insensato gioco di scrivere”, tradução de R. Ferrara, 
einaudi, torino 1981.
10 cfr. J. derrida e m. Ferraris, “il gusto del segreto”, laterza, Roma-Bari 1997.
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escreve Racamier, são da substância do eu. Pois não há Eu que resista sem 
prezar seus segredos. Nada surpreendente então o fato de que o direito ao 
segredo seja uma condição para pensar [...] Há segredos que cultivamos sobretudo por 
eles nos pertencerem. Mas os amamos também porque foram, são e serão os de todos e 
de cada um”.11

mas há também segredos que fecham a rua aos fantasmas, segre-
dos indecentes, indiscretos, muitas vezes obscenos, que bloqueiam, 
obstruem, pregoam, paralisam frente à dura projeção do Real. eles, 
mais do que fazer pensar, impedem o desenvol-
vimento do pensamento e obstaculam a saída 
da palavra. estes segredos atingem as fontes da 
não vida, ou seja, logo aquela vida expropriada 
de tudo, até da própria morte.

contudo, apesar de tudo, até em frente ao 
“segredo absoluto” de Auschwitz, o poeta en-
contra aqui, no impossível, algo que leva o poe-
ma “solitário e a caminho” em direção ao Outro, 
talvez mesmo “dentro do segredo do encontro”:

O poema é solitário. Solitário e em caminho. Quem o escreve 
fica inerente a ele. Mas então o poema não se coloca, logo por esta razão, portanto já a esta 
altura, dentro do encontro – dentro do mistério do encontro? O Poema tende para um Outro, 
necessita dele, precisa de um interlocutor. Vai em busca dele e a ele se dedica. Cada objeto, cada 
ser humano, para o poema que está protendido em direção do Outro, é figura deste Outro. A 
atenção que o poema procura pôr no que vai ao encontro dele, seu agudíssimo senso do detalhe, 
do perfil, da estrutura, da cor, mas também das “palpitações” e das alusões, tudo isso acredito 
eu não ser a conquista de um olho em competição (ou em concomitância) com aparelhagens a 
cada dia mais perfeitas: melhor, é um se concentrar tendo bem à vista todas as nossas datas.12

Paul celan, nascido em cernăuţi, em Bucovina, durante sua breve 
mas intensa existência, estabeleceu relações de amizade com muitos in-
telectuais de grande prestígio, mas tal amizade, segundo ele, mostrou-
-se, a longo prazo, apenas literária. este aspecto digno de nota – que se 
lê numa carta de 12 de setembro de 1962 enviada ao amigo distante Petre 

11 Racamier, P.-c. Incesto e incestuale, cit., pp. 110-111.
12 celan, P. Il meridiano em La verità della poesia, aos cuidados de G. Bevilacqua, einaudi, torino 1993, p. 15-16.
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solomon – comprova não só a particular solidão do poeta em Paris, 
onde ele se sentia exilado – apesar de todos os reconhecimentos e as pro-
vas de fidelidade que havia recebido de diversas partes no mundo – mas 
comprova sobretudo aquela profunda nostalgia típica de quem é funda-
mentalmente desenraizado13. esta peculiar nostalgia – quase intraduzível 
nas outras línguas – em rumeno se diz dor. como escreve cioran – que 
conheceu celan logo em Paris na ocasião da tradução para a língua 
alemã de seu primeiro livro escrito em francês Précis de décomposition – dor 
não expressa apenas uma tensão desejante ou uma aspiração secreta para 
a distância – como a palavra Sehnsucht quer expressar no idioma alemão – 
mas significa “ultrapassar o afastamento no lugar no qual nos sentimos 
demasiado distantes, onde quer que estejamos”.14

A nostalgia celaniana também é dor, é um se sentir eternamente longe 
de casa. Um desejo de retorno para o finito, para o imediato, para a 
conquista daquilo que se possuía antes de ser só. Um apelo terrestre e 
materno, uma diserção do distante. como se a alma do poeta já não se 
sentisse consubstancial com o mundo, então sonha secretamente com 
tudo o que perdeu.

Paul celan – que havia endereçado suas coordenadas poéticas para 
o norte do futuro –, nos últimos anos de sua vida, confessa ao amigo 
Petre que “seu meridiano está se dirigindo cada vez mais para este”, ou 
seja, em direção daqueles amigos seus, poetas romenos, que foram os 
primeiros a serem testemunhas não só dos amores deles e de sua grande 
paixão pela vida, mas que haviam presenciado a publicação de uma das 
maiores obras-primas da segunda metade do Novecentos europeu, a 
tradução romena de Todestango15 ou Tangoul Mortii. esta tradução foi feita 
a quatro mãos com Petre solomon e apareceu em avant-premiére em Bu-
careste a 2 de maio de 1947, na revista marxista “contemporanul”, antes 
da publicação, em 1952, do poema em língua original, dentro do volume 

13 sobre as mudanças particulares da Todesfuge, entendidos como volta espectral do que foi removido, ve-
ja-se G. Rotiroti, “Mon espoir est à l’Est”. L’equivoco epistolare tra Paul Celan e Petre Solomon sullo scenario dell’amicizia, 
in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius constanţa”, 19/2008, pp. 95-102. 
14 Ver o ensaio de e. cioran, Les secrets de l’âmeroumaine. Le “dor” ou la nostalgie, in Exercicesnégatifs, a cura di i. 
Astier, Gallimard, Paris 2005, pp. 115-120.
15 Todestango ou Tangoul Mortii (Fuga da morte).
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Mohn und Gedächtnis, com o título definitivo Todesfuge. esta tradução de 
Todestango, assinada por Petre solomon, marca, de fato, na Romênia, a 
estreia poética de Paul celan nas letras mundiais. O título do poema 
em romeno – como foi dito – é A Fuga da Morte, quase a testemunhar, na 
cifra desta composição, uma “toccata” e “fuga” musical, entre as duas lín-
guas, nas bordas mortais, mas também eróticas do abismo. A tradução 
de Tangoul Morţii não se limita à transposição de uma língua para outra, 
mas tem a ver, antes de tudo, com os trânsitos secretos e desconheci-
dos dentro de uma mesma língua, ao longo de suas comissuras inter e 
intralinguísticas. Nesta tradução romena de Tangoul Morţii está em jogo 
a identidade de uma língua, a qual somente pode-se afirmar como iden-
tidade a si, se se abre para a hospedagem da diferença estrangeira em seu 
interior. este evento somente acontece uma vez.16

Petre solomon teve a sorte de ser a vizinha testemunha, o ator, mas 
sobretudo, o cúmplice desta secreta experiência de se fazer tradução.

Não é possível destruir totalmente o humano, sempre fica algo, fica 
um resto, e o que fica – depois de Auschwitz – o edificam os poetas a 
partir da cinza. em Tangoul Morţii o que fica é, de fato, a cinza do último 
verso, “a cinza de teus cabelos sulamith”17. esta cinza é um nome, é 
como a sobrevivência de um nome que continua a morrer, mas que se 
recusa a morrer uma vez por todas, pois a melancolia amorosa do poe-
ma a convida para uma espécie de sobrevivência espectral, como objeto 
perdido do desejo e, contudo, preservado como resto de cinza, como 
potência do poema, pronta para incendiar novamente o desejo do sujei-
to entre a necessidade do dizer e a impossibilidade da palavra.

16 sobre este aspecto, ver o estudo de m. Ajazzi mancini, A nord del futuro. Scritture intorno a Paul Celan, 
clinamen, Firenze 2009.
17 sobre a figura da sulamita in Fondane e in celan cfr. i. carannante, “Forte come la morte è l’amore”: 
Amurgul sulamitei tra Paul Celan e Benjamin Fondane, in Études romanes. Hommages offerts à Florica Dimitrescu 
et Alexandru Niculescu, 2 voll., coordinate de d. O. cepraga, c. lupu, l. Renzi, editura Universităţii din 
Bucureşti, 2013, pp. 152-167. 
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euclides da cunha e a 
Academia Brasileira de letras

Alberto Venancio  F ilho

este ano se comemora o sesquicentenário do nascimen-
to de euclides da cunha. No ano de 1909, centená-
rio do falecimento, a Academia organizou um ciclo 

de conferências, reeditou seus livros e organizou um prêmio. 
Não caberia, pois, repetir essas comemorações, mas a data não 
poderia passar em branco.

muito se tem escrito sobre euclides da cunha e creio que 
poucas novidades haveria a revelar. Por isso preferi examinar 
aspectos de meu conhecimento ainda não estudados, como 
euclides da cunha e a Academia Brasileira de letras.

A publicação de Os Sertões colocou logo em evidência a figu-
ra do autor até então desconhecida. Alguns poucos se lembra-
riam do jovem cadete que, em 1988, na escola militar, tentara 
quebrar o sabre diante do ministro da Guerra em manifesta-
ção de caráter republicano.

O livro teve grande sucesso e mereceu logo os elogios dos 
críticos da época, Araripe Jr. e José Veríssimo. euclides logo 
respondeu a este último sobre o uso de termos técnicos.

Respondendo ao envio de “Os sertões” a Joaquim Nabuco 
escreve a euclides:

 “Agradeço-lhe o seu livro, que já se tem lido com admiração em roda de mim, 
mas no qual não pude ainda tocar. Estou neste momento no mais aceso da luta, 
como se diz, entrevendo, porém, à distância que já se pode medir, o fim dela. Então, 

Ocupante da 
cadeira 25 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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isto é, com mais cinco meses, terei acabado os meus trabalhos, que há três anos me mantém 
afastado de tudo que é literatura. Poderei então ler e escrever outra coisa que não seja Tacutu 
e Rupununi, se não ficar enterrado antes nos campos do Rio Branco. Não pretendo, porém, 
esperar até lá para ler o seu livro. Vou ter agora um intervalo de um mês, e essa será a mi-
nha primeira, e confio forte, distração intelectual. O Graça Aranha admirou-o muito, e isto me  
faz levá-lo com confiança em meu sado de viagem”. 

Apenas mais tarde surgiria uma objeção. em carta a Graça Aranha, 
incluída no diário, diria Joaquim Nabuco:

“Quanto aos Sertões não pude. Não é o caso somente de empregar a expressão tão 
expressiva “Les arbres empêchent de voir la forêt”; aqui a floresta impede também de ver as 
árvores. É um imenso cipoal; a pena do escritor parece-me mesmo um cipó dos mais rijos e 
dos mais enroscados. Tudo isso precisa ser arranjado por outro, ou de outra forma. Eu nun-
ca pude me afeiçoar a Carlyle, e este tinha o gênio por si! Esse livro caberia em poucas boas 
páginas. Não fico esperando nada do que se anuncia. Decerto, talento há nele, e muito, mas 
o talento, quando não é acompanhado da ordem necessária para o desenvolver e apresentar, 
há alguma coisa em mim que me faz fugir dele. Como lhe digo, falta-me a compreensão  
do cipoal.”

euclides se candidata à vaga de Valentim magalhães por instâncias 
de José Veríssimo. escreve euclides da cunha a este: “Ao sr. devo o 
favor da apresentação de meu nome então obscuro, à sociedade inte-
ligente de nossa terra, amparando-a com extraordinária generosidade.

escreve a seu pai em julho de 1903: “infelizmente me obrigaram a ser 
candidato à Academia Brasileira de letras com a felicidade de ter entre 
outros antagonistas o velho autor dos mineiros da desgraça. Quintino 
Bocaiuva que me derrotará pela certa, porque leva para a ação a própria 
influência política e levantou-lhe a candidatura o primus inter pares de 
nossa gente, o Barão do Rio Branco. Os poucos votos que eu terei, po-
rém valerão pela qualidade.”

essa candidatura não se confirma e euclides recebe o apoio de ma-
chado de Assis e Rio Branco. Respondendo à carta de apoio de Rio 
Branco, afirma euclides:

“É com a mais completa franqueza declaro a V. Excia. que se por acaso eu desejasse qualquer 
recompensa pelos serviços que tentei prestar à nossa terra, escrevendo “Os Sertões”, não poderia 
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tê-la maior, mais valiosa e mais digna do que aquela carta, que hei de sempre guardar como 
um verdadeiro prêmio”.

euclides, temperamento nervoso, se preocupa com a eleição, uma vez 
que morava fora do Rio. e numa expressão de pessimismo: “creio que 
a Academia não ganhará grande coisa com a minha presença.”

A escobar: “se não triunfar tenho em compensação a elite dos nos-
sos homens de talento ao meu lado. Não tenho outra vitória.” Para 
coelho Neto mostra o temor de que alguns acadêmicos não votassem 
distraídos pelos acontecimentos: “estou longe a braço com esta profis-
são e a minha candidatura ainda pode sossobrar”.

A votação foi expressiva, 22 votos contra seis votos recebidos por 
domingos Olimpio, dois votos de Gurgel do Amaral e um voto para 
Xavier marques. Nabuco e Graça Aranha tentaram dissuadir Gurgel do 
Amaral a se candidatar. É curioso que, votando em Gurgel do Amaral, 
domício da Gama se revelaria um dos maiores amigos de euclides.

escreve ao pai:
“Apresso-me em comunicar-lhe que fui eleito ontem para a Academia de Letras – para a 

cadeira do seu grande patrício Castro Alves. Assim, o desvio que abri nesta minha engenharia 
obscura, alongou-se mais do que eu julgava. É ao menos um consolo nestes tempos de filhotismo ab-
soluto, verdadeira idade de ouro dos medíocres. Tive eleitores como Rio Branco e Machado de Assis. 
Mas não tenho vaidades: tudo isto me revela a boa linha reta que o Sr. me ensinou desde pequeno”.

e a machado de Assis: “Que no novo posto a que fui elevado (e não 
sei de outro mais elevado neste país), me encontrará sempre assistido 
de uma boa vontade, sem limite para obedecer à lúcida direção que está 
imprimindo o movimento intelectual da nossa Pátria”.

eleito na mesma época sócio correspondente do instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, em 4 de abril de 1903, toma posse em 20 de no-
vembro do mesmo ano. euclides vivia em grandes dificuldades pessoais, 
e desde há muito na correspondência manifestava o seu desencanto com 
a República em discurso pessimista.

dizia: “Prefiro não deixar a atitude de curioso contemplativo, protegido 
pela obscuridade enobrecedora, mercê da qual passo por aí perfeitamente 
desconhecido, como um grego antigo transviado nas ruas de Bizâncio...”
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esta frase, numa síntese perfeita “um grego antigo transviado nas 
ruas de Bizâncio”, revela o retrato do desajustamento de euclides no 
seu meio e na sociedade, a que aditou a cultura clássica, quando ele se 
intitulou “misto de celta, de tapuia e grego”.

eleito para Academia em 21 de setembro de 1903, exonerado da se-
cretaria de Obras do estado de são Paulo e após um período curto de 
chefe de seção da comissão de saneamento de santos, encontra-se de-
sempregado.

Os amigos Oliveira lima e José Veríssimo põem-no em contato com 
o Barão do Rio Branco, que o nomeia chefe da comissão de Reconhe-
cimento do Alto Purus.

É o período de preparação para a missão. segue para manaus em 
dezembro de 1904, fica retido em manaus por três meses. Afinal segue a 
expedição de 1.850 quilômetros até a nascente do Rio Purus, retornando 
ao Rio em início de 1906, dedica-se então à preparação do relatório.

de manaus, se interessava pela Academia e enviava votos para as 
eleições. Responde a José Veríssimo: 

“Penso como o senhor, voto no Dr. Souza Bandeira que sempre considerei um belo espírito 
e robusto. Nos tempos desfalecidos que vivemos, precisamos de tais companheiros. Mandei meu 
voto pelo vapor passado.”

e para machado de Assis:
“Em carta registrada que lhe mandei por intermédio de José Veríssimo, tive o prazer de 

enviar meu voto ao Dr. J. C. de Souza Bandeira para a vaga de José do Patrocínio”. e acres-
centa: “obedecendo o que me recomendou por telegrama o Barão do Rio Branco”.

Ao voltar da Amazônia, toma posse em 18 de dezembro de 1906. 
Nesse ano só se realizam quatro sessões, e euclides está presente em 
três delas. em 1907, mais frequente às sessões, comparece a todas elas, o 
mesmo ocorrendo em 1908, mas no ano de 1909 só comparece à sessão 
de 1.o de maio, provavelmente ocupado com o concurso de lógica do 
colégio Pedro ii.

No discurso de posse, falando do patrono castro Alves, diz:
“Avalia o meu embaraço ao ocupar a cadeira de Castro Alves. Estou, mais uma vez, ante uma 

grandeza que à primeira vista não admiro, porque não a compreendo, dobrando os joelhos diante 
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de todas as virtudes e aformoseando todos os pecados. Recito-lhe os 
versos; e o breve trecho, sobretudo se insisto na maneira que tanto 
o extrema dos demais cantores, o meu espírito fatiga-se, sem essa 
intensa afinidade de estímulos que forma o parentesco virtual entre o 
pensador e os que o leem”.

e do antecessor Valentim magalhães, enqua-
drando-o em sua época:

“De 1860, ao levantar-se o preamar democrático, simbolizado 
em Teófilo Ottoni e rugindo na “Mentira de bronze” de Pedro Luiz, 
a 1870 e 1875, quando a monarquia perdeu, uma após outra, as muletas da aristocracia terri-
torial e da Igreja – foi tão intensiva a decomposição do antigo regime que o simples enfeixar as 
frases acerbas dos maiores chefes de seus partidos é uma missão de Tácito, e não se compreende 
que se perdesse tanto tempo para realizar-se o passeio marcial de 15 de novembro de 1889.

A geração de que ele foi a figura mais representativa, devia ser o que foi: fecunda, inquieta, 
brilhantemente anárquica, tonteando no desequilíbrio de um progresso mental precipitado a destoar 
de um estado emocional que não poderia mudar com a mesma rapidez; e a sua vida, a sua carreira 
literária vertiginosa, toda disposta a nobilíssimas tentativas reduzidas a belíssimos preâmbulos, a 
nossa própria vida literária, impaciente e doidejante, brilhando fugazmente à superfície das coisas, 
inapta às análises fecundas pelo muito ofuscar-se com as lantejoulas das generalizações precipitadas.”

sempre voltado para as sínteses históricas, poder-se-ia aplicar a ele o 
que definiu sobre Azeredo coutinho: 

“O vosso espírito vazado as generalizações brilhantes em detrimento das especializações fáceis.”

silvio Romero, ao receber euclides da cunha na Academia, em lon-
go discurso, teceu considerações sobre a situação social e política. de-
clara que: 

“a Academia recebe em seu seio um poderoso escritor, mas que pode colocar ideias além de 
pronomes, porque estuda e realiza, porque sabe ver e inquirir.”

e afirma:
“Vós, Sr. Euclides da Cunha, em vosso discurso, aludindo célebre de raspão aos nossos des-

varios e aos nossos desengonçados a tumultuar esforços e planos de reforma, dizer que sofremos 
da vesânia de reformar pelas cimalhas.” e mais adiante: “É o caso de concluir convosco, Sr. 
Euclides da Cunha; ou nos transformamos pela base ou sucumbiremos.”

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   127 13/06/2017   18:46:48



128  Alberto Venancio Filho

da posse há um depoimento expressivo, característico do seu tempe-
ramento, em carta a Assis Brasil:

“Demorei esta resposta porque tive de cumprir a penosa formalidade da recepção na Acade-
mia – que foi, como eu desejava, uma solenidade incolor, graças à minha voz abafada e à oração 
infindável do Silvio. O Sr. já leu o meu discurso e, certamente, viu como ali se mostrou o meu 
pensamento torturado, sem espontaneidade e preso às convenções e à meia liberdade de tais reuniões.

Lá fui apenas para não contrariar uma praxe. Creia que nunca me vi mais fora do 
meu tempo. Ao Sr. – e a ninguém mais – explico a voz imperceptível e a gesticulação tolhida 
que toda a gente notou: é que me senti numa posição condenada pela própria altitude do 
pensamento moderno, tão grandioso na serenidade que o alevanta a cavaleiro de todas essas 
velhas formalidades.

A linha reta, que traçara a minha carreira de escritor, parecia-me acabar, repentinamente, 
numa curva. O discurso que eu ia ler, tinha-o remendado e dilacerado em todas as frases, 
aveludando-o, e ajeitando-o às sensitivas irritáveis das conveniências. Devia repudiá-lo. Não 
era, realmente, meu. Mas foi um esforço heroico, e li-o, a correr, na ânsia de quem atira fora um 
fardo insuportável. Discursos de tal molde, só nos dão um prazer, o de terminá-los.

Agora, resta-me a esperança de reatar o traçado retilíneo depois daquela curva do ca-
minho.”

Por ocasião da morte de machado de Assis, euclides da cunha tem 
um texto comovente – A Última Visita – em que descreve episódio de um 
jovem que visita machado de Assis na agonia:

“E o anônimo juvenil – vindo da noite – foi conduzido ao quarto do doente. Chegou. 
Não disse uma palavra. Ajoelhou-se. Tomou a mão do Mestre; beijou-a num belo gesto de 
carinho filial. Aconchegou-a depois por algum tempo ao peito. Levantou-se e, sem dizer 
palavra, saiu.”

À porta, José Veríssimo perguntou-lhe o nome. disse-lhe:
“Mas deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino desta criança, ela nunca subirá 

tanto na vida. Naquele momento o seu coração bateu sozinho pela alma de uma nacionalidade. 
Naquele meio segundo – no meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado 
de Assis – aquele menino foi o maior homem de sua terra”.

euclides da cunha, primeiro-secretário quando da morte de ma-
chado de Assis, assumiu a Presidência e diligenciou a eleição do novo 
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Presidente. em 3 de outubro de 1908. eleito Rui Barbosa por unanimi-
dade dos acadêmicos presentes. euclides imediatamente comunicou o 
resultado a Rui Barbosa, ansioso por passar-lhe a presidência da casa.

mas no dia seguinte Rui Barbosa lhe escreve, alegando que somente 
13 acadêmicos haviam votado e considerava que deveria fazer nova elei-
ção com o voto dos ausentes.

euclides envia carta a Rui Barbosa, mostrando que a eleição fora 
absolutamente legal, alegando duas circunstâncias: a de que na nova 
eleição certamente ocorreria unanimidade e a situação da Academia 
tornava prejudicial qualquer delonga.

Rui Barbosa treplicou em nova carta, considerando que, entre dois 
inconvenientes, deveria se evitar o maior. e bastaria determinar a nova 
eleição com a notificação dos ausentes e, certamente, muitos dos que 
não compareceram não sufragariam o seu nome e assim quebraria 
essa unanimidade.

euclides da cunha então recorreu ao Barão do Rio Branco, na pre-
sença de mário de Alencar e Rodrigo Otávio. O Barão escreve uma carta 
a Batista Pereira, genro de Rui Barbosa, e que certamente seria mostrada 
a ele, alegando que nas eleições da Academia o comparecimento vinha 
sendo muito limitado. terminava dizendo que machado de Assis fora 
eleito Presidente em 1.º de janeiro por 13 votos, em dezembro de 1897 por 
dez votos e em novembro de 1907 por dez votos. À sessão inaugural de 
20 de julho de 1897 só compareceram 17 acadêmicos. e conclui: 

“Rogo, pois o favor de ver, em representação minha, se consegue com nosso Conselheiro e 
amigo que faça o favor de modificar a resolução anunciada.”

Após a morte de machado de Assis, somente no dia 3 de outubro a 
Academia se reúne sob a presidência de euclides da cunha.

este manifesta a grande perda que acabara de sofrer não só a Acade-
mia, como as letras e a cultura brasileira, sente-se profundamente emo-
cionado e não deseja ofuscar as magníficas palavras pronunciadas por 
Rui Barbosa junto ao velório, ao interpretar o sentimento da Academia, 
e comenta as várias manifestações recebidas.

O acadêmico Rodrigo Octávio pede a palavra para comunicar que 
machado de Assis, em declaração verbal, legou à Academia seus livros, 
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papéis e textos literários, e como a declaração foi feita em presença de 
testemunhas, cabe reduzi-la a escrito. Pede a palavra José Veríssimo para 
que a Academia reúna com título o volume “machado de Assis in me-
moriam”, artigos e textos elaborados após a sua morte e que se promova 
um movimento a machado de Assis nesta capital.

Na sessão de 6 de outubro, o Acadêmico euclides da cunha declara 
que, ao fim da presente sessão, seria empossado o Presidente eleito, Rui 
Barbosa, e depois de algumas palavras relativas ao fato, convida o novo 
Presidente a assumir o cargo.

disse Rui Barbosa que se felicitaria com a simplicidade com que a elei-
ção foi feita, e declara que depois de eleito declinaria da homenagem. A 
sua presença na advocacia e na política o haviam afastado das boas letras. 
era quase um estranho no seio da Academia. mas após as ponderações 
que lhe fizeram e os termos das disposições do Regimento, que não con-
sente a vacância do cargo, declara que promete desempenhar a função.

A sucessão de euclides da cunha nesta casa coube a Afrânio Peixo-
to, médico baiano, que se destacara em seu estado como médico-legista, 
discípulo de Nina Rodrigues e que granjeara prestígio no meio, com 
uma tese Epilepsia e Crime. transferindo-se para o Rio não exercia ainda 
atividade literária.

O discurso de posse foi uma página de exaltação à figura de euclides, 
examinando com profundidade a vida e a obra, examinando o homem, a 
glória literária e a obra de euclides como retrato do Brasil.

e conclui:
“Foi o guieiro de uma bandeira gloriosa de intelectuais que o hão de seguir na mesma faina 

civilizadora... a de integrar a pátria pela conquista política, social e moral dos sertões brasileiros, 
acrescidos a este litoral, em que há três séculos vivemos, contentando a ambição vazia apenas 
como a vaidosa contemplação das cartas geográficas que mostram a distensão de nossos domínios, 
como se não devêssemos correr de vergonha por nos crescerem as terras, à medida que nos vai 
minguando o mérito de possuí-las...

Euclides da Cunha foi o primeiro bandeirante dessa entrada nova pela alma da nacionali-
dade brasileira. Seu nome ficará até lá onde foi ter o seu arrojo e a sua ambição.”

estes são alguns traços da passagem de euclides da cunha pela Aca-
demia.
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Universidade aberta: um 
projeto do tamanho do Brasil

Ar naldo Nisk ier

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, 
muda-se a confiança; todo mundo é composto de mudança, 
tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos 
novidades, diferentes em tudo da esperança (...)

SonEto, Luís de Camões

mesmo com os nossos índices demográficos dimi-
nuídos, em relação ao passado recente, avançamos 
para ultrapassar à marca dos 200 milhões de habi-

tantes, o que não é pouca coisa. À medida que cresce a popula-
ção mais se agrava um problema crônico da nossa realidade: a 
falta de mão de obra qualificada (em todos os níveis).

isso provoca certos disparates, como a contratação de 
600 técnicos chineses para trabalhar na construção de uma 
siderúrgica brasileira ou a ameaça de importação de seis 
mil médicos cubanos, portugueses e espanhóis, como foi 
o desejo de alguns ministros do governo dilma Rousseff.  
A desculpa é até razoável: faltam médicos no interior do País e 
os nossos profissionais de saúde, em geral, se recusam a ir para 
cidades longínquas. sobram vagas e as razões não são obscu-
ras: os salários são baixos e as condições de trabalho, péssimas. 
Qual o milagre que se espera dessa invasão estrangeira?

Ocupante da 
cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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Há pouco mais de 20 anos, tínhamos 1,5 milhão de estudantes uni-
versitários em nossas escolas superiores. Hoje, são 6,7 milhões, aí já 
incluídos cerca de 900 mil que frequentam a recém-criada Universidade 
Aberta (nasceu em 2005) e os cursos à distância autorizados pelo Conse-
lho Nacional de Educação. com a nossa extensão territorial, ainda é muito 
pouco para atender à demanda crescente.

O que parece a estratégia mais razoável é deixar expandir, com qua-
lidade, o ensino à distância (EAD), como acontece hoje em diversas 
nações como inglaterra, canadá, África do sul, espanha, china (com 
mais de 1,5 milhão de alunos), israel, Índia, Portugal e até egito, Bolívia 
e indonésia. modalidade que cresce extraordinariamente, a EAD apre-
senta grandes possibilidades, dada a explosão da internet no mundo.

Quando visitamos a Open University, pela primeira vez, há 25 anos, no 
campus inglês de Milton Keynes, os seus dirigentes estavam felizes por ter 
alcançado, a partir da sua criação em 1968, a marca de 100 mil estudantes 
no Reino Unido. Os principais cursos à distância eram os de formação 
de professores e de administradores. Há pouco, quando voltamos à OU, 
eles se vangloriavam de estar perto de 300 mil alunos e garantiam de que 
ninguém se queixava do nível da instituição. A qualidade dos trabalhos 
e a sua seriedade estão acima de qualquer suspeita.

Voltamos à realidade brasileira para enfrentar certos temores ridí-
culos de que a EAD pode significar a substituição de professores e es-
pecialistas pela máquina. O mestre, na verdade, está sendo liberado de 
funções menores para se transformar, graças ao avanço da tecnologia 
educacional, no grande e insubstituível orientador e conselheiro. Não 
se perderá o contato com os alunos, mas ele se fará de outra forma. 
Pessoalmente, através dos milhares de tutores necessários ou à distân-
cia, com o emprego dos computadores cada vez mais personalizados. 
É o que veremos a seguir, relatando uma experiência que vem desde 
1953, quando trabalhamos na Rádio ministério da educação do Rio 
de Janeiro. depois, na década de 70, a convite da professora marlene 
Blois, voltamos à Rádio mec para realizar programas de matemá-
tica e estudos de Problemas Brasileiros. era o famoso Projeto Minerva, 
quando tivemos o privilégio de conviver com mestres do porte de 
Aurélio Buarque de Holanda.
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 � iniciativa de Passarinho
Ao tomar conhecimento do nascimento da Universidade Aberta da 

Grã-Bretanha, o então ministro da educação, Jarbas Passarinho, em 1971, 
entendeu que deveria criar um Grupo de trabalho, no Brasil, para estu-
dar a viabilidade desse empreendimento. Nomeou o grande educador 
pernambucano Newton sucupira para coordenar o Gt e este nos indi-
cou para colaborar na tarefa. Foi uma experiência notável, graças ao seu 
pioneirismo. daí nasceu o interesse do ministro em transformar o canal 
2 do Rio de Janeiro (então, a tV excelsior) numa tV educativa, o que 
acabou acontecendo. A direção foi entregue a Gilson Amado, que, na 
época, era presidente da Fundação centro Brasileiro de tV educativa, 
primitivamente encarregada somente da produção de programas, con-
forme o protocolo assinado com a Fundação Konrad Adenauer, que 
havia cedido equipamentos para essa finalidade. Nasceu assim a tV 
educativa do Rio de Janeiro, subordinada ao MEC, hoje com o nome 
de tV Brasil, ligada diretamente à presidência da República. Produz 
diversos programas educativos, mas sua imagem não alcança todos os 
nossos estados. exemplo de sucesso é o seu antigo “Projeto João da 
silva”, uma novela didática.

sobre o Gt de 1971, depois de 12 reuniões no Rio de Janeiro, com 
a participação de diversas personalidades e especialistas, nada resultou 
de concreto. Foi proposta a criação de uma Universidade Aberta, mas com 
uma gigantesca estrutura. É claro que não havia recursos para isso, e a 
ideia hibernou.

O tema retornou quando foi criado o Prontel (Programa Nacio-
nal de teleducação), em 1972. O objetivo era claro: “trata-se de um 
organismo de natureza transitória, visando à integração, em âmbito 
nacional, das atividades didáticas e educativas através do rádio, da tele-
visão e de outros meios, de forma articulada com a Política Nacional 
de educação.” era vinculado ao mec, com representantes de diversos 
ministérios. O Prontel realizou em oito anos um bom trabalho de co-
ordenação (fizemos parte da sua comissão de Administração), mas não 
trouxe resultados objetivos porque o programa deveria se vincular a uma 
Política Nacional de educação, inexistente. mesmo assim, estimulou 
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a produção de diversos programas por intermédio da tV educativa, 
liberando recursos apreciáveis.

Num dado momento, quando surgiu a oportunidade de operar o 
canal 2 (tV Aberta), com o fechamento da tV excelsior, surgiu a 
ideia de entregar a condução desse projeto ao Prontel, inclusive porque 
ele envolvia a participação dos ministérios da educação, do Planeja-
mento e das comunicações. Havia também a possibilidade (e o interes-
se) de conceder o canal ao governo do estado do Rio de Janeiro, mas 
essa hipótese foi afastada porque o governador chagas Freitas era de 
oposição ao governo central e não ficaria bem dar-lhe esse “presente”. 
cogitou-se muito, também, de federalizar o canal, entregando-o direta-
mente ao mec, para a sua gestão. mas prevaleceu a ideia, capitaneada 
por Gilson Amado, de que o melhor seria mesmo conceder o canal à 
Fundação centro Brasileiro de tV educativa – e assim foi feito.

 � A passagem pelo iNeP
devemos lembrar outra iniciativa pioneira nesta matéria. Foi o i 

curso de tV educativa, realizado pela Faculdade de educação da Uni-
versidade do estado do Rio de Janeiro, em 1971. Na época, era Universi-
dade do estado da Guanabara. coordenado pela professora maria eu-
gênia stein, contou com cerca de 30 especialistas, que se formaram nos 
conhecimentos do que se chamavam tecnologias educacionais. As aulas 
foram dadas na antiga sede da rua Hadock lobo, de saudosa memória.

em diferentes etapas, dependendo do ocupante da Pasta, o mec 
interessou-se pela criação de uma Política de educação Aberta e à dis-
tância. No ano de 1988, por exemplo, foi criada uma comissão composta 
de representantes de diferentes segmentos sociais (governo, professores, 
trabalhadores, empresários, estudantes) para estudar o assunto, apresen-
tando proposta de criação da Universidade Aberta do Brasil.

Fiz parte dos Gts, que trabalharam na matéria junto ao iNeP (co-
ordenadoria de educação Aberta e à distância, ocupada pela professora 
terezinha Félix cardoso). como representante do então conselho Fe-
deral de educação, gerenciei os Grupos, que ouviram diversas persona-
lidades brasileiras. A justificativa era ampliar a oferta e democratização 
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do acesso ao ensino superior a custos reduzidos e tam-
bém (faço questão de enfatizar) recuperar o tempo 
perdido pelo país quanto à adoção da metodologia 
alternativa de EAD, já praticada em escala mundial.

Para a implantação de um sistema Nacional de en-
sino superior Aberto e à distância, no Brasil, como 
se disse no relatório final, contribuía decisivamente a 
existência de um amplo parque editorial, de inúmeras 
emissoras de rádio (mais de mil) e de televisão, além 
de uma excelente rede de comunicação postal, telefô-
nica e via satélite. Não foi por outra razão que o congresso Nacional 
recebeu, em 1972, o primeiro Projeto de lei, criando a Universidade Aberta, 
o que se repetiu em 1987, sem sucesso.

Os ministros Hugo Napoleão (de 28-2-1988 a 17-1-1989) e carlos 
sant’Anna (17-1-1989 a 15-3-1990) criaram Grupos de trabalho para es-
tudar a educação aberta e à distância, entendida como uma moderna 
metodologia, capaz de revolucionar a nossa política de recursos hu-
manos. O objetivo seria a realização de cursos à distância para o ma-
gistério, além de criar no iNeP a coordenadoria Nacional de ensino 
à distância, embrião do que deveria se tornar o instituto Nacional de 
educação à distância (iNeAd).

como sempre acontece, não houve continuidade, embora dos Gru-
pos de trabalho fizessem parte um representante do conselho Fede-
ral de educação e outro do iNeP, instituições aparentemente não pe-
recíveis (o cFe trocou de nome). tudo isso deu origem à indicação  
n.o 18/86, de minha autoria, no conselho Federal de educação.

Um dos Grupos de trabalho, por mim coordenado, concluiu docu-
mento intitulado Por uma Política Nacional de Educação Aberta e à Distância, em 
fevereiro de 1989, em que foram estabelecidas estratégias de implantação, 
acompanhamento e avaliação, de que se pode extrair o seguinte elenco:

 • Proceder ao levantamento da demanda real de necessidades, no 
âmbito da educação formal e não-formal, a ser atendida pela me-
todologia de EAD.

 • Assegurar a formação de recursos humanos para planejamento, 
gerenciamento, acompanhamento e avaliação de programas e 
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projetos de EAD em instituições de ensino nacionais e interna-
cionais.

 • Promover a formação de equipes multidisciplinares para a produ-
ção de programas teleducativos e de equipes técnicas para opera-
ção e manutenção de equipamentos.

 • cadastrar instituições que executam com êxito programas e pro-
jetos de EAD no Brasil e no exterior.

 • Reunir, em um centro de documentação, títulos e materiais de 
teleducação produzidos em nível nacional e internacional.

 • Ampliar o acervo das bibliotecas escolares, de modo a incorporar, 
entre outros materiais didáticos, vídeos e demais equipamentos 
necessários a sua utilização.

 • Promover a articulação MEC/MINICOM, com vista à adoção de 
providências que viabilizem a liberação do acesso ao Brasilsat, 
para interiorizar emissoras de tV educativas.

 • estabelecer um tempo mínimo e faixas de horário compatíveis 
com a disponibilidade da clientela a ser atendida, na programação 
diária da rede de tV governamental, para programas educacio-
nais locais ou nacionais.

 • Assegurar que o ingresso das emissoras educativas no sistema do 
satélite seja decisão da comunidade diretamente atingida, repre-
sentada pelos órgãos de planejamento e execução da política edu-
cacional local.

 • incentivar a produção de programas locais nas rádios e tV edu-
cativas ou redes privadas, objetivando a preservação e divulgação 
da cultura brasileira.

 • estabelecer negociações com os setores produtivos públicos e 
privados para possibilitar a presença do processo educativo nos 
locais de trabalho.

 • Apoiar e financiar estudos e pesquisas tecnológicas e pedagógicas 
que favoreçam a implantação e implementação de programas e 
projetos de EAD.

 • Apoiar, técnica e financeiramente, programas e projetos de EAD 
promovidos por instituições públicas de ensino e organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos.
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 • Promover a articulação entre os sistemas federal, estadual e mu-
nicipal de ensino, no sentido de garantir a descentralização da 
execução de programas e projetos de EAD.

 • estabelecer mecanismos de integração entre escolas de formação 
de professores de nível médio e instituições de nível superior, a 
fim de assegurar execução de projetos de EAD destinados a pro-
fessores leigos.

 • Realizar estudos no sentido de identificar as necessidades admi-
nistrativas, técnicas, de equipamento e de pessoal especializado 
para implantação de centros de EAD.

 • incluir a metodologia da EAD nos currículos dos cursos de edu-
cação e de comunicação.

 • Oferecer, nas universidades, cursos de especialização em metodo-
logia de educação à distância.

 • Realizar estudos que visem, a médio ou longo prazo, a implanta-
ção da Universidade Aberta brasileira.

 • Oferecer cursos de especialização para professores e outros pro-
fissionais de ensino superior, em face da carência de recursos hu-
manos com titulação adequada e formalmente exigida, etc.

 • Utilizar a metodologia de EAD, em caráter complementar, nos 
cursos de nível fundamental, médio e superior.

 • Organizar encontros, mesas-redondas e grupos de estudos, com 
participação de representantes do MEC, de instituições que fazem 
EAD e de segmentos da sociedade, a fim de priorizar programas e 
projetos a serem desencadeados.

O que se lamenta é o “embargo de gaveta” sofrido pelo estudo men-
cionado, que custou muitas horas de reuniões e experiência transmitida, 
sem que na prática fosse colocado em execução. mas, quem sabe, criou 
um clima favorável ao seu desencadeamento, mais tarde?

Antes, o Grupo de Assessoramento para eAd recomendou a pro-
dução de um curso de alfabetização de jovens e adultos, usando as tec-
nologias de vídeo e audiotapes, trabalhado para ser executado em 1990 
pela Funtevê, o que na verdade foi feito pela Fundação educar, mesmo 
de forma precária, sem que tivesse sido possível realizar a avaliação re-
comendada.
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Há uma repetição enfadonha de projetos, na educação brasileira. O 
Gt do iNeP, em novembro de 1989, já recomendava a produção de 
uma série de programas educativos sobre o mundo do trabalho (origem 
e desenvolvimento do trabalho através da história, contribuição do mo-
vimento sindical para o aperfeiçoamento do processo social, aporte de 
novas tecnologias etc).

A justificativa baseava-se na necessidade de levar mensagem pedagó-
gica a contingentes desfavorecidos da sociedade brasileira, devendo os 
programas nascer da criatividade de equipes multidisciplinares. tudo 
foi feito pela Funtevê de modo extremamente precário.

Hoje, com a existência do canal Futura e de entidades como seNAc, 
sesc, seNAi e sesi, recursos do Fundo de Amparo ao trabalhador 
(FAt) estão sendo utilizados de forma adequada para promover o men-
cionado treinamento, previsto há cerca de dez anos.

Voltando ao Gt, de 1989, repara-se que há uma clara recorrência em 
relação à matéria. As mesmas coisas são ditas, repetidas vezes, com o in-
tervalo de muitos anos, como se a educação brasileira pudesse se dar ao 
luxo de jogar fora um tempo precioso (além dos seus escassos recursos).

No relatório final, o ensino superior também é focalizado: “Faz-se 
necessário fomentar a criação de sistemas de eAd nas universidades 
brasileiras que permitam ampliar as oportunidades de acesso ao ensino 
superior no âmbito do ensino técnico de 3.o grau, da graduação e da 
pós-graduação, conforme Art. 60 do Ato das disposições constitucio-
nais transitórias, principalmente nas áreas mais requeridas pela comu-
nidade/sociedade.

Apoiando-se na eficiente e eficaz modalidade de eAd, a universidade 
brasileira poderá responder à necessidade de ampla, sólida e continuada 
capacitação de recursos humanos, exigência crucial para a nação fazer 
face aos desafios colocados em nossa época pelo progresso científico 
e tecnológico.

Ênfase especial deveria ser dada à sistemática capacitação de profis-
sionais da educação, de forma a suprir a demanda necessária à definitiva 
erradicação do analfabetismo, a capacitação do atual professorado leigo, 
bem como a permanente atualização dos professores habilitados dos 
ensinos fundamental e médio. Por outro lado, competiria também à 
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universidade capacitar recursos humanos para a educação continuada 
e para a formação de quadros técnicos especializados na área de eAd.

linhas de ação
1. Assegurar, através da criação da Universidade Aberta, o acesso ao 

ensino superior e ao ensino técnico de 3.o grau àqueles que não 
puderam frequentar os estudos superiores por diversos motivos, 
dando também oportunidade aos residentes longe dos centros 
onde se encontram as universidades.

2. Apoiar e estimular, em caráter emergencial, através da eAd, a 
criação nas universidades de programas de atualização e aperfei-
çoamento da força de trabalho (educação continuada) para capa-
citação tecnológica e nos diferentes empregos com ênfase especial 
para a força de ensino fundamental e médio e professorado leigo.

3. estimular e apoiar financeiramente, nas Faculdades de educação, 
a realização de pesquisas e a formação de especialistas na área 
de eAd.

Por outro lado, é necessário preparar também profissionais para 
prestar atendimento especializado, no ensino fundamental, a portado-
res de deficiências ou a superdotados, dos quais se almeja um desenvol-
vimento pleno.

No que se refere à pré-escola, agora com a existência do decreto 
n.o 12.796/13, verifica-se que os serviços educacionais vêm sendo pres-
tados por grande número de profissionais técnica e pedagogicamente 
despreparados, portanto, sem condições de atender às especificidades 
dessa clientela. O mesmo vem ocorrendo com o atendimento ao adulto 
que exige do educador uma prática pedagógica fundamentada nas suas 
condições de aprendizagem e na sua experiência de 
vida e trabalho.

Outra vertente que merece ser destacada é a 
que se relaciona com a formação de docentes para 
o ensino médio, em particular para o ensino técni-
co, uma vez que o ritmo acelerado das mudanças 
tecnológicas requer atualização constante.
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A utilização da eAd, modalidade que possibilita a conjugação 
de multimeios tecnológicos, constitui-se uma alternativa que pode-
rá oferecer grande contribuição para reverter o quadro presente. Por 
suas características, a eAd permite ao cursista realizar estudos de 
capacitação ou habilitação sem abandonar a sala de aula, a qual pode-
rá tornar-se laboratório de aprendizagem imediata dos conhecimen-
tos adquiridos.

Vieram, em seguida, as questões da alfabetização de jovens e adultos 
e a educação popular:

Ao se pensar na educação de jovens e adultos, verifica-se que a escola 
hoje existente não atende aos interesses das camadas populares, por não 
ter reformulado seus conteúdos, métodos e organização.

enfrentar o desafio de erradicar o analfabetismo exige a busca de 
soluções em que a educação de adultos não fique apenas no plano da 
aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo.

No momento histórico atual, na educação do adulto brasileiro preci-
sa-se levar em conta outros aspectos imprescindíveis à tomada de cons-
ciência da necessidade do estabelecimento de uma sociedade mais justa, 
onde a preservação da natureza, a defesa de nossas raízes culturais e a 
solidariedade humana sejam os suportes do desenvolvimento científico, 
tecnológico e econômico.

essa educação deve, pois, estar voltada para a formação de indiví-
duos autodeterminados, com consciência de si próprios, e competentes 
para exercer efetivamente a cidadania.

Assim, a educação popular, que há muito aparece em nossos meios 
educacionais com nomes como “educação pelo povo”, “educação par-
ticipativa” ou “educação comunitária”, para exercer seu real papel, deve 
continuar o conjunto de aspectos que caracterizam o povo a que se des-
tina, como sua história, sua arte, seus costumes, seus valores, em suma, 
a sua cultura.

essa proposta somente se fará concreta na medida em que o conhe-
cimento popular for considerado e respeitado, pois a educação popular 
significa, basicamente, aprender com o povo o que ele pode ensinar 
enquanto se ensina o que ele quer e precisa aprender.
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linhas de ação
1. Apoiar propostas de alfabetização de jovens e adultos, feitas por 

movimentos sociais, instituições públicas e da sociedade civil, 
concebidas a partir das necessidades específicas culturais e de 
produção econômica dos grupos sociais a serem atendidos.

2. Aproveitar as experiências de educação de adultos realizadas por 
educadores populares.

3. Apoiar o desenvolvimento de propostas diferenciadas de educa-
ção, a partir de necessidades culturais e sociais, de produção eco-
nômica, de interesses imediatos e/ou históricos da sociedade.

4. Ampliar as possibilidades de educação comunitária com a oferta 
de programas e projetos voltados para saúde, saneamento, nutri-
ção, condições habitacionais e de organização social.

5. desenvolver ações destinadas a mobilizar os meios comunitários 
e os recursos locais, com vistas ao aproveitamento de matérias-
-primas em atividades de manifestações comunitárias e culturais.

6. Apoiar programas e projetos que visem resgatar e preservar as 
nossas raízes históricas e culturais.

Abre-se, pois, com a eAd, uma perspectiva de ampliação da oferta 
de oportunidades de formação de jovens e adultos para o trabalho, de 
conformidade com as necessidades da população em sua concreta situ-
ação de vida.

linhas de ação
1. Assegurar o desenvolvimento de propostas educativas diferencia-

das para as classes trabalhadoras que visem a formação para o 
trabalho nos setores primário, secundário e terciário da econo-
mia e que conjuguem interesses pessoais e exigências do mundo 
do trabalho.

2. Apoiar e divulgar experiências de formação para o trabalho, reali-
zadas com êxito por particulares ou instituições públicas e priva-
das, como as do sistema s, junto às classes trabalhadoras.

3. Assegurar ao trabalhador o acesso ao conhecimento prático-teó-
rico-metododológico das diversas áreas de produção, possibilitando  
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o aperfeiçoamento de sua prática e proporcionando novas opções 
de trabalho.

4. Garantir ao trabalhador o acesso a programas de educação conti-
nuada que propiciem a sua compreensão e participação das rela-
ções inerentes ao mundo do trabalho e na organização político-
-social da comunidade que integra.

estudamos os tipos de cursos, a seleção de meios, a amplitude da 
clientela, a preparação de profissionais de eAd em diferentes modali-
dades, com os seguintes resultados que se objetivava alcançar:

1. aplicação dos parâmetros às determinações legais dos currículos;
2. desempenho dos alunos no processo dos cursos, cujo nível deve 

ser estabelecido no plano de avaliação dos cursos;
3. compatibilidade entre oferta e expectativa da demanda;
4. competência para utilização do aprendido em diferentes momen-

tos e ações.
Houve, então, uma forte preocupação com as propostas curriculares, 

condições de credenciamento dos egressos (idem), requisitos para par-
ticipar do processo de capacitação e indicação de formas de testagem 
prévia dos cursos.

Não se pode proclamar que tudo tenha sido perdido, mas houve a 
lamentável descontinuidade, a partir de 1990, deixando o tema correr 
solto. só com a ldB/96 voltou à tona, com a força que lhe deu o 
então senador darcy Ribeiro e os estudos a ele levados por membros 
do cFe, inclusive muitos de minha autoria.

 � eAd na prática
O que houve de notável, no trabalho do Gt do iNeP, com apoio 

do conselho Federal de educação, é que o mec liberou recursos do 
Fundo Nacional de desenvolvimento de educação (FNde) para o fi-
nanciamento de dez primeiros projetos aprovados pelo Gt.

Vale a pena, até pelo sabor histórico de que se reveste a matéria, co-
nhecer os pormenores desses projetos, todos realizados sob fiscalização 
rigorosa do próprio mec:
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1. Programa de educação continuada para professores do 1.o grau 
com atuação nas áreas de matemática e ciências. Responsável: 
Fundação Brasileira para o desenvolvimento do ensino de ciên-
cias (FUNBec).

2. Programa de formação de especialistas em educação à distância, 
Universidade de Brasília.

3. criação do centro de educação à distância da Universidade do 
estado do Rio de Janeiro. Responsável: UeRJ.

4. desenvolvimento de recursos humanos através do ensino à dis-
tância na Universidade Federal da Paraíba. Responsável: UFPB.

5. Projeto Vitória-Régia. instituto de educação Rural do estado do 
Amazonas/secretaria de educação e cultura do Amazonas.

6. educação Ambiental à distância (PeAd). Associação Paulista de 
ensino superior, Pesquisa e tecnologia.

7. ensino da língua portuguesa com auxílio do computador. Acade-
mia Brasileira de letras.

8. material impresso para estudo individualizado em eAd. Funda-
ção Nacional para educação de Jovens e Adultos (educar).

9. Produção de materiais impressos, rádio e televisão, para o 1.o grau 
e supletivo (três projetos independentes). instituto de Radiodifu-
são da Bahia (iRdeB).

10. O lixo e suas riquezas – a coleta seletiva do lixo. Universidade 
Federal Fluminense/PAtAe/iseR.

O que há de lamentável, nisso tudo, é o desperdício. muitos desses 
projetos poderiam ter tido sequência e hoje, seguramente, estaríamos 
muito mais avançados em matéria de eAd.

No caso do PeAd, por exemplo, em material elaborado pela pro-
fessora lia silva mendes, da secretaria de educação do Rio de Janei-
ro, buscou-se a capacitação de recursos humanos para professores de 
ensino fundamental, num projeto de educação ambiental à distância 
(pioneiro). 

Foram elaborados módulos instrucionais, com fitas de vídeo e de 
áudio, para permitir que o professor, onde quer que estivesse, com ab-
soluta liberdade, desenvolvesse o seu trabalho em ritmo próprio e de 
acordo com o tempo disponível.
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Quando a educação ambiental tornou-se obrigatória nas escolas, por 
força de um inédito dispositivo constitucional, esse projeto pioneiro 
poderia ser ampliado a todo o país – e não limitado aos 15 mil exempla-
res da sua versão única.

 � diretrizes para uma ação efetiva
Assim que se constituiu o conselho Nacional de educação, em feve-

reiro de 1996, preparei uma indicação sobre a eAd, que deu origem à Por-
taria n.o 04/96, quando foi identificada uma série de pontos essenciais.  
O cNe, por nosso intermédio, enviou ao ministro da educação reco-
mendações objetivas, que somente em parte foram consideradas:

1. Os pedidos de credenciamento deverão ser encaminhados às 
demecs ou à sesu/mec, onde devem ser protocolados, para 
posterior encaminhamento ao cNe.

2. No exame da solicitação, deverão ser considerados os seguin-
tes aspectos:
a) tradição no emprego da metodologia da educação à distância;
b) corpo docente qualificado;
c) garantia de avaliação permanente;
d) instalações adequadas, onde fique clara a possibilidade de uti-

lização da interatividade para responder a dúvidas dos matri-
culados;

e) emprego de tecnologias educacionais, com o uso do rádio e da 
televisão para aulas de reforço.

3. O registro de diplomas será feito nas Universidades.
4. O cNe deverá credenciar Universidades que se encarregarão de 

promover os exames e conferir a certificação, depois de, no edi-
tal, identificar os pré-requisitos. No nível da sua competência, 
facultar-se-á às secretarias estaduais de educação a realização 
dos mesmos exames, seguindo critérios a serem definidos pelos 
respectivos conselhos estaduais de educação, a elas cabendo a 
certificação devida.
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5. Os calendários serão definidos anualmen-
te pelas Universidades e secretarias esta-
duais de educação e divulgados no míni-
mo com seis meses de antecedência.

6. É recomendável que, nessa etapa, seja 
dada preferência aos cursos que não de-
pendem de laboratórios, hospitais e ins-
tituições similares.

7. Os cursos à distância devem ser entendi-
dos como os que disponham de material 
de apoio impresso, com elementos auxiliares como rádio, televi-
são, emprego de fitas, computadores (internet) etc. sempre que 
possível, tais cursos deverão ser interativos e propiciar formas 
periódicas de autoavaliação.

Foi um primeiro e decisivo passo para que o mec objetivasse algo 
em termos da eAd, antes só considerada do ponto de vista teórico.

Nasceu, assim, a Portaria n.o 301, de 7 de abril de 1998, abordando 
aspectos do credenciamento das instituições interessadas, em que se iria 
considerar a experiência anterior da entidade, ao lado da realização de 
um bom projeto.

 � A histórica indicação n.o 18/76
em 1976, a indicação n.o 18, de nossa autoria, levou à consideração do 

conselho Federal de ensino a ideia – por oportuna – de uma Universida-
de Aberta, “com a qual só teria a lucrar o sistema educacional como um 
todo e sob múltiplas formas, em um país que se moderniza, mas que ain-
da não dispõe de recursos humanos qualificados em muitos setores, além 
de permitir a muitos o aperfeiçoamento e a reconversão de profissão”.

O conselho Federal de educação aceitou a argumentação contida na 
referida indicação e foi instituída uma comissão especial para “estudar 
as virtualidades do ensino por correspondência e técnicas correlatas 
com vistas a um aproveitamento na Universidade Aberta”.

O Parecer de n.o 263/88 emitiu as seguintes conclusões:

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   145 13/06/2017   18:46:50



146  Arnaldo Niskier

 i. Que o ministério da educação crie um Grupo de trabalho que, 
de forma sistematizada, se volte para a problemática do ensino à 
distância, promovendo levantamentos, entendimentos e troca de 
experiências entre os responsáveis pelas iniciativas nesse sentido 
já existentes no país, procurando integrar esforços, avaliar resul-
tados e possibilitar uma judiciosa seleção de métodos e técnicas 
mais adequados à natureza dos cursos oferecidos e às realidades 
da clientela a que se destinam.

ii.  Que esse Grupo de trabalho planeje e incentive o desenvolvi-
mento de projetos experimentais de ensino à distância, centrados 
principalmente em instituições educativas nas diferentes regiões 
do país, recobrindo as áreas de capacitação de professores leigos 
e do treinamento e melhoria da mão de obra, com extensão pro-
gressiva e cautelosa a outros campos do conhecimento, depois das 
primeiras avaliações positivas.

iii. Que esses projetos experimentais, em princípio, tenham como ele-
mento integrador os cursos por correspondência, mas que a eles 
possa juntar a atuação pelos jornais, revistas e emissoras de rádio 
e tV, oficiais ou particulares.

iV. Que esse Grupo de trabalho implante um cuidadoso sistema de 
acompanhamento e avaliação dessas experiências, fornecendo re-
latórios semestrais das mesmas a todas as instituições envolvidas 
e também ao conselho Federal de educação, que, para tal fim, 
manterá uma comissão especial.

V.  Que, ao se completar o procedimento de avaliação, seja apreciada 
pelo conselho Federal de educação a possibilidade de que, à vista 
dos resultados obtidos, se autorize a expedição de diplomas.

isso representou um passo à frente.
Além dos dispositivos constitucionais contidos no capítulo sobre 

educação, o ensino à distância encontra respaldo também no artigo 221, 
constante do capítulo referente à comunicação social: “A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguin-
tes princípios:

i. preferência a finalidades educativas, culturais e informativas;”

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   146 13/06/2017   18:46:50



Universidade aberta: um projeto do tamanho do Brasil  147

 � A eAd na lei Brasileira
Nos dois anos que permanecemos no conselho Nacional de educa-

ção (96-98), em sucessivos pronunciamentos, insistimos na importância 
de aplicação dessa modalidade. Não víamos razão plausível para adiar 
o assunto.

mas a primeira manifestação efetiva de apreço à eAd nasceu no 
artigo 8.0 da lei n.o 9394/96. Antes de analisarmos o seu conteúdo, 
convém destacar que o tema esteve sempre presente nas discussões 
do cNe – e a relatoria dos mesmos sempre nos pertenceu. Fizemos 
uma série de sugestões ao senador darcy Ribeiro, que era o cata-
lisador da ldB, para afinal ter o prazer de verificar que boa parte 
delas foi acolhida.

Vejamos, por exemplo, o artigo 8.0: 
“O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 

à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.” Diz-
se adiante que “os municípios, os Estados e a União deverão prover cursos presenciais ou 
à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados.”

Não há como negar que, oficialmente, a modalidade foi bastante lem-
brada pelo legislador. ela é citada nove vezes na ldB, o que aconteceu 
pela primeira vez numa lei brasileira; demonstrou-se, assim, o reconhe-
cimento da sua importância e a vontade política da sua implementação.

O Banco interamericano de desenvolvimento (Bid) divulgou, em 
abril de 1998, um relatório intitulado “Futuro em risco”, que nos enche 
de vergonha. O Brasil figura numa situação deplorável, se considerado 
o desempenho dos seus alunos: em matéria de reprovação na 1a série da 
rede pública fundamental, por exemplo, estávamos longe da média da 
América latina (42%). Nosso índice era de 53%, enquanto no chile 
era de 10% e na Argentina, de 33%. Ficamos ao lado de Honduras,  
el salvador, Guatemala e Haiti.

com esses índices, a que se deve agregar o número de analfabetos 
adultos (acima de 15 anos), que entre nós alcança, hoje, a apreciável cifra 
de 14 milhões, pode-se inferir os riscos que corremos de, no futuro, 
perder feio a competição com nações mais desenvolvidas.
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Para modificar esse quadro, somente discursos não são suficientes. 
enquanto os números do vexame são divulgados, os professores da rede 
pública fazem greves sucessivas por melhores salários. O recém-criado 
Fundo de Valorização do magistério não os alcançou, gerando uma 
falsa expectativa de remuneração condigna.

O mesmo acontece com quase todas as universidades federais. Os 
salários estão fortemente defasados. Panaceias, como o Plano de incen-
tivo à docência, de repercussão negativa, são oferecidas a parte do ma-
gistério, como se fosse possível agradar a parcelas, esquecendo o todo. 
Não se tem uma solução global compatível com a magnitude e a deli-
cadeza do problema.

enquanto os recursos humanos são tratados dessa forma, espera-
-se que certas inovações, como é o caso da educação à distância (que a 
ldB por vezes chama, equivocadamente, de ensino à distância), possam 
servir de pronto-socorro pedagógico aos muitos anos de equívocos e 
desleixos com que a educação brasileira tem sido cuidada.

Já dispomos de satélites, computadores, internet e outros recursos 
oriundos de uma certa competência na área das telecomunicações e da 
eletrônica. O que falta é a decisão política de começar a obedecer aos 
dispositivos de lei, o que parece ser uma dificuldade aparentemente in-
transponível. 

Os países desenvolvidos utilizam a modalidade na pós-graduação. 
Assim, aperfeiçoam ainda mais os seus recursos humanos.

estamos plenamente convencidos de que a educação à distância é um 
instrumento de grandes potencialidades para fazer justiça social, elimi-
nando disparidades pedagógicas, atraindo mais jovens e crianças para a 
escola, e dando-lhes o que hoje falta de forma ostensiva: a garantia de 
um mínimo de qualidade na relação ensino-aprendizagem.

Nota-se, pelo que se expôs, a necessidade de elaboração de uma po-
lítica de ação para a eAd, considerando-se a sua imensa potencialidade. 
Os desequilíbrios educacionais, de que somos pródigos, levam a esses 
caminhos alternativos.

O respeito à educação como direito subjetivo, aliado ao incrível avan-
ço científico e tecnológico, com a disponibilização de canais e satélites 
para a massificação da educação, sem perda da qualidade, são fatores 
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que hoje obrigam a uma nova atitude de adesão ao moderno, colocando 
o Brasil no rol das nações que aderiram com decisão à sociedade da  
informação.

O que se pode afirmar de concreto é que já temos em pleno curso a 
Universidade Aberta do Brasil, aproximando-se dos seus primeiros dez 
anos de vida. É uma boa parceria do mec com as secretarias estaduais 
e municipais de educação, integrando cursos, pesquisas e programas de 
educação superior à distância.

A proposta é de que estados e municípios (poucos estão fazendo 
isso) disponham de polos presenciais com a oferta de bibliotecas, labo-
ratórios pedagógicos e de informática, além de tutores presenciais para 
atendimento e salas para videoconferência. ter isso tudo funcionando 
envolve não só uma questão de recursos financeiros, mas um projeto 
cultural ao qual deveremos aos poucos nos afeiçoar.

Até o ano passado, foram contabilizadas 89 universidades públicas 
credenciadas à UAB, com mais de 500 polos de ensino. A proposta 
oficial é de ampliar o sistema até o próximo ano, alcançando a totali-
dade das instituições públicas brasileiras de ensino superior. com isso, 
espera-se aproximar a demanda de 2 milhões de estudantes, na modali-
dade da eAd.

Hoje, estão sendo oferecidos os seguintes cursos: bacharelados, li-
cenciaturas, tecnólogo e especializações, uma das quais em mídias na 
educação. existe também o curso de biblioteconomia (graduação) e 
especializações para professores, além de Formação em Administra-
ção Pública.

do ponto de vista internacional, a primeira experiência da UAB será 
com moçambique, país que é membro da comunidade dos Povos lu-
sófonos. A ideia é expandir esses cursos por todos os países lusófonos 
(são 8, no total), de tal maneira que se irá valorizar o emprego da língua 
portuguesa. cabe o comentário de que, do ponto de vista estratégico, 
o Acordo Ortográfico de Unificação da língua Portuguesa é um fato 
notável, facilitador dessa iniciativa. se a ONU nos acena com a possi-
bilidade de tornar oficial a língua portuguesa, desde que seja unificada, 
não vemos como postergar essa medida. Afinal, são quase 280 milhões 
de falantes do idioma de camões e machado de Assis.
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 � Nuvem de livros
se pensarmos na projeção para o campo da virtualização, que hoje 

desperta tanto interesse por parte dos educadores, devemos considerar 
essa inovação já disponível no Brasil.

trata-se de projeto original, que focaliza um verdadeiro buraco ne-
gro na cultura brasileira: a ausência de um número sequer razoável de 
bibliotecas escolares em todo o país. O Brasil tem hoje cerca de 200 mil 
escolas de educação básica. desse total, 130 mil escolas não têm biblio-
tecas dignas desse nome, ou seja, 65%. Pode-se inferir que, aproxima-
damente, 15 milhões de alunos não utilizam biblioteca, embora a lei 
n.o 12.244, de 24.5.10, preveja que até 2020 todas as escolas, públicas e 
particulares, deverão ter pelo menos uma biblioteca. e cada uma delas 
deverá ter, no mínimo, um livro por aluno matriculado.

O projeto “Nuvem de livros”, elaborado pela Gol mobile, parte do 
princípio de que há quase 250 milhões de linhas de celular em operação 
no Brasil e que estamos em 3.o lugar no ranking mundial do mercado de 
computadores, com 58 milhões de conexões banda larga. É a grande 
chance de criar uma biblioteca on-line para ser acessada de dispositivos 
conectados à internet.

Os conteúdos das obras selecionadas por peritos de primeira or-
dem podem ser alcançados por milhares de usuários simultaneamente, 
despertando um interesse inusitado pela riqueza do que se contém nos 
livros existentes. segundo o publicitário Roberto Bahiense de castro, 
diretor de relações institucionais do Grupo Gol, estamos próximos de 
alcançar a desejada democracia do conhecimento, igualando, nesse po-
tencial, escolas públicas e particulares.

A variedade de ofertas é quase infinita, abrangendo dicionários, vo-
cabulários, livros didáticos de todas as matérias da matriz curricular, ro-
mances, ensaios, livros de poesia etc. A “nuvem” estima ainda a existên-
cia de reforço escolar, visitas guiadas, salas temáticas, salas do professor 
e livrarias propriamente ditas, onde o usuário encontrará obras inima-
gináveis. se o aluno estiver interessado em trigonometria, por exem-
plo, encontrará todas as lições de reforço para sanar as suas dúvidas.  
O mesmo, é claro, com as outras matérias da educação básica.

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   150 13/06/2017   18:46:50



Universidade aberta: um projeto do tamanho do Brasil  151

dará ao professor a oportunidade de oferecer visitas guiadas aos nos-
sos grandes museus ou chegar até a Biblioteca Nacional sem sair de casa 
ou da sua sala de aula. Pela “nuvem” o professor consulta os relatórios de 
acompanhamento das suas turmas e toma conhecimento, para transmitir 
aos alunos, das recomendações de leitura, numa incrível variedade.

A riqueza desse instrumental vai além e chega aos cursos de idiomas 
e oferece ainda a sonhada formação continuada de professores, com 
bibliografia específica e o incentivo ao emprego de novas tecnologias 
na escola. Nada mais moderno. É claro que o público-alvo não se esgo-
ta no ensino médio, alcançando também as universidades com as suas 
bibliotecas temáticas (Arquitetura, Administração, direito, medicina, 
educação etc). muitas editoras (cerca de 80) já se associaram ao em-
preendimento, garantindo a qualidade de tudo o que se está oferecendo. 
estamos certos de que muito se ouvirá falar da “nuvem de livros”, que 
ora surge como inovação.

 � inglaterra dá um show
Vale referir ainda a uma experiência que faz o maior sucesso.
A 90 minutos de londres, por uma boa estrada, localiza-se em mil-

ton Keynes um dos orgulhos da cultura inglesa: a Open University (OU). 
Nasceu em 1968 e hoje é considerada uma das três Universidades mais 
importantes do Reino Unido, do ponto de vista da satisfação dos alunos.

são 296 mil matriculados, hoje, dos quais 36% estudam on-line, nos 
seus mais de 500 cursos (inclusive de pós-graduação). A OU está em 
23 países, realizando inteligentes parcerias, como são os casos de espa-
nha e Kuwait. Praticamente todos os cursos são oferecidos, menos um: 
medicina. A explicação é simples: ainda não conseguiram harmonizar 
procedimentos com uma boa universidade que disponha de um hospital 
de alta qualidade.

A idade média dos alunos é de 31 anos, e mais de 
70% dos seus estudantes trabalham em regime full-time; 
portanto, estudam de acordo com as suas possibili-
dades, num ritmo próprio. Para se ter ideia do que a 
Open mobiliza, veja-se o número anual de telefonemas:  
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12 milhões de chamadas. Por aí são tiradas dúvidas, ocupando os sete mil 
tutores que se encontram à disposição dos alunos. Outra forma de traba-
lho é através do comparecimento aos diversos centros de atendimento, os 
quais são submetidos a uma auditoria permanente de qualidade.

escusado dizer (porque isso nos foi mostrado) que os conteúdos são 
trabalhados cuidadosamente por cerca de mil professores que atuam em 
milton Keynes, com todo o conforto. Além da atualidade do material, a 
impressão é das mais modernas (serviços gráficos). Os módulos são enca-
minhados via correio e de uma só vez. como tínhamos visto alguns progra-
mas pela BBc de londres, quisemos saber como funciona essa interação. É 
completa e a audiência alcança cerca de oito milhões de telespectadores, dos 
quais 300 mil procuram informações que possam ser úteis aos seus cursos.

A entrada na Universidade Aberta pode ser feita duas vezes ao ano, 
claro que respeitados alguns pré-requisitos, pois os diplomas têm per-
feita equivalência no ensino superior britânico. Os créditos obtidos na 
OU podem ser válidos para outras instituições superiores e, por isso, 
não há qualquer tipo de complacência quando se trata da qualidade do 
que é ministrado e apreendido.

Via internet, os alunos podem dispor de acesso a uma incrível quan-
tidade de revistas científicas, além da British Library, que, quando neces-
sário, envia livros para os interessados.

Não se trata de ensino gratuito, mas as anuidades são inferiores às 
do mercado em geral. são cerca de 7.500 libras anuais, com um por-
menor: o governo ajuda a sustentar a Open University, que completa o 
seu orçamento com o apoio de diversas empresas interessadas nos seus 
recursos humanos. elas colaboram para que se formem cerca de 96 mil 
diplomados em setores que são essenciais para o desenvolvimento social 
e econômico do Reino Unido (inglaterra, escócia, Gales e irlanda).

Perguntamos, ainda, quais serão os cursos de graduação mais popu-
lares. Já houve uma fase da formação de professores e de administração. 
Hoje, os principais módulos estão direcionados para Artes (Passado e 
Presente), introdução às ciências sociais, saúde, Administração de Ne-
gócios e Psicologia. mas a Universidade Aberta encontra-se disposta a 
aceitar o interesse cambiante dos seus alunos, sobretudo em virtude dos 
avanços da tecnologia da informação, largamente utilizada.
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A educação e as desventuras 
do debate de ideias

Henri  Acselrad

É sabido que na vigência de regimes autoritários, as ideias 
críticas são, via de regra, reprimidas. mas não se deve-
ria excluir totalmente a possibilidade da presença, em 

tais regimes, de alguma forma de disputa no campo das ideias. 
Quando expressa, neles a crítica o é de forma atenuada, adul-
terada de modo a ser consentida pelo poder. As ideias críticas 
que não são tornadas públicas são aquelas que não podem, 
sem consequências punitivas, ter sua autoria identificada pelos 
agentes do poder. elas tendem, consequentemente, a circular 
por canais submersos, buscando, ao máximo, espraiar-se subja-
centes a uma espécie de esfera pública restringida e manipula-
da. Pois em regimes autoritários, a circulação da crítica política 
tende a dar-se em enclaves espaçotemporais que operam como 
micropúblicos, esferas de autonomia ou de recuo social, inters-
tícios da vida social onde se refugiam as atividades de resistên-
cia, mobilização e formação de redes de apoio à luta contra o 
arbítrio. Nancy Fraser designa por “contraespaço público” os 
“territórios discursivos paralelos em que os integrantes dos 
grupos sociais subordinados inventam e põem em circulação 
contradiscursos em oposição às interpretações opostas a suas 
identidades, interesses e necessidades” (Fraser, 1991: 122-123). A 
ideia de esfera pública – objeto, nos regimes autoritários, de forte 
restrição por parte da ação repressiva – tende, nos termos da 
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sociologia crítica contemporânea, a ser utilizada como uma noção geral 
e reguladora a propósito das condições de realização de um debate en-
tendido como livre. essa noção é evocada, com frequência, no sentido 
de descrever diferentes modalidades e instâncias de conversas e intera-
ções, redes, relações e fóruns emergentes no seio dos quais se constroem 
pontos de vista e crenças partilhadas a respeito do mundo, via de regra, 
em condições de litígio sobre o objeto do litígio, sobre a existência de 
litígio e sobre as partes que nele se defrontam.

No caso dos regimes autoritários, a emergência de redes e fóruns 
de tal ordem, contraespaços públicos transgressivos, é de curtíssimo 
alcance. seu bloqueio é resultado da ação repressiva, assim como dos 
próprios mecanismos individuais de autocontenção; ou, então, refletem 
ações interindividuais de moderação, quando o risco é prenunciado no 
interior de pequenos grupos em situação de interação. O que se entende 
por liberdade de debate é, nesse caso, algo bem espacialmente circuns-
crito, exercido por grupos empenhados constantemente em escapar à 
ação da máquina repressiva. situados na periferia dos espaços oficiais, 
tais redes teriam como modalidade de funcionamento a proximidade e a 
precaução. Não fora, portanto, a existência desses “espaços liminares”, 
por que razão os regimes autoritários desenvolveriam, com tanta fre-
quência, atividades de propaganda? Por que, sob o nazismo, a propagan-
da foi uma arma tão recorrente na pretensão de legitimar e disseminar 
as práticas da discriminação e da guerra? Ou sob o stalinismo, para 
disseminar uma verdade oficial e incontestável do regime?

também no Brasil, durante a ditadura de 1964-1985, não parece ter 
bastado o simples exercício da violência e da censura. cerca de mil fil-
mes de propaganda foram encomendados para serem exibidos nas salas 
de cinema do país, assim como foram organizadas campanhas em massa 
estigmatizando a militância que então desafiava a repressão e contestava 
a legitimidade do regime. sete agências de publicidade dominavam os 
contratos governamentais no período, ocupando-se, inclusive, do que a 
ditadura chamava de “campanha do candidato à presidência”, conjunto 
de materiais destinados a enaltecer o nome do militar designado pelas 
forças no poder para dar sequência ao regime de exceção, ocupando 
o posto de presidente. Os esforços no sentido de silenciar os críticos 
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não foram vistos, entretanto, por si sós, como capazes de assegurar as 
condições de subordinação desejadas pelo poder. O recurso a ações de 
propaganda oficial por parte do governo indica que os agentes da di-
tadura acreditavam ser necessário enfrentar a resistência ao regime não 
só pela disseminação do terror, do risco de prisão e morte. mesmo 
abafada, a crítica poderia, aos olhos do poder, ser ouvida, requerendo 
investimentos na produção de imagens, lemas, jingles e outros instrumen-
tos publicitários destinados a obter o consentimento da população para 
com os atos do regime.

Fato é que o terror e a violência de estado parecem não ser sufi-
cientes para submeter completamente os povos subjugados. Ou seja, a 
despeito das evidências do exibicionismo da ação repressiva e da ampla 
percepção coletiva de que não há liberdade de organização e expressão 
nestes regimes de exceção, a permanência de esforços de autolegitima-
ção por parte das forças autoritárias no poder sugere que toda denúncia 
que possa vir a questionar a legitimidade do poder, mesmo que emitida 
na clandestinidade, é vista como uma grave ameaça. eis uma constata-
ção que apresenta forte sintonia com o que, na leitura de clastres (1982: 
114), sugeria la Boétie no século XVi, a saber, que “por mais profunda 
que seja a perda da liberdade, ela nunca está perdida o bastante, nunca 
se acaba de perdê-la”. Ou seja, que por mais que se esforcem os domi-
nantes, eles nunca conseguem obter dos dominados um consentimento 
total: podem deles extrair trabalho e aparente passividade, mas não con-
seguem tirar deles sua capacidade de se revoltar.

O sociólogo pragmático luc Boltanski chama de sistema político 
de dominação o conjunto de dispositivos investidos na manutenção das 
assimetrias sociais e nas diferentes formas de antecipação e inibição 
das críticas às forças no poder. entre seus tipos, o autor diferencia a 
dominação pelo terror, em que a violência física é o principal meio uti-
lizado para reprimir as críticas, do que chama de dominação ideológica, 
caracterizada por uma grande distância entre o que um regime prega 
oficialmente e o que é realizado de fato. No primeiro caso, não só a 
crítica é excluída, mas também o é “a possibilidade de se questionar o 
que está acontecendo, o que se constitui talvez, no primeiro movimento 
de crítica (‘aqui, não se fazem perguntas’” (Boltanski, 2013:446). No 
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segundo caso, as justificativas oficiais para os atos dos poderosos não 
são confrontadas com a realidade, sendo difícil e até perigoso tentar 
controlar a conformidade das provas apresentadas. A crítica é, neste 
caso, enfrentada de dois modos: a ordem estabelecida é afirmada re-
petidamente através da demonstração espetacular de práticas simbóli-
cas, tais como rituais, cerimônias, desfiles, concessão de condecorações, 
comemorações etc. e, quando isto não se mostra suficiente, apela-se à 
violência direta (idem: 447-448). sabe-se, porém, que na experiência his-
tórica concreta, esses dois sistemas tendem a se combinar.

examinemos, por exemplo, um interessante caso de recurso a práticas 
simbólicas ocorrido no contexto de aguçamento da violência repressiva, 
subsequente à edição do Ai-5 no Brasil. No colégio Pedro ii, no Rio de 
Janeiro, o diretor-geral – então nomeado pelo regime – promoveu, em 
1970 e em 1973, dois concursos de redação, cartazes e hinos destinados a 
premiar alunos afinados com a ideologia vigente. dizia a sua Portaria de 
31 de março de 1970: “considerando que deve ser despertado entre a ju-
ventude o interesse de analisar os benefícios proporcionados ao País pela 
Revolução de 31 de março de 1964; (...) considerando que, no transcurso 
do sexto aniversário da Revolução de 31 de março de 1964 é oportuno 
e salutar induzir os jovens alunos (..) à elaboração de trabalhos sobre 
a Revolução de 1964, ResOlVe instituir entre os membros do corpo 
discente (...) um concurso, cujo prêmio principal consistirá numa viagem 
de ida e volta a manaus, com todas as despesas pagas (....) aos autores 
dos melhores trabalhos sobre a “Revolução de 31 de março de 1964 e 
seus benefícios”. (cPii, 1970:13). A comissão Julgadora foi composta por 
cinco membros, dos quais um, pertencente às Forças Armadas, designa-
do pelo ministro do exército. No concurso de 1973, constaram do júri 
representantes das três armas. No concurso de 1970, foram examinados 
62 trabalhos, sendo 20 os premiados. Ao todo, nos dois concursos, foram 
premiados os trabalhos de 77 alunos, tendo as redações sido publicadas 
na íntegra em dois volumes editados pelo próprio colégio (cPii: 1970 e 
1973). Além da viagem a manaus – “para conhecer as ações militares na 
selva” – um dos concursos previu alguns prêmios em dinheiro.

As redações premiadas, em seu conteúdo, além de reproduções de 
peças da propaganda oficial enaltecendo a “segurança nacional” e as 
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grandes obras do governo, traziam vários indícios da 
distância entre os ecos da pregação do regime e as pro-
vas dos fatos, a saber, por exemplo, que “a popularidade 
crescente do Governo médici já observada por alguns 
analistas da imprensa internacional, emana não apenas 
da recuperação do prestígio do Poder executivo ou da 
dignidade restabelecida da figura presidencial, mas do 
próprio processo de reeducação do povo”; que “estarí-
amos envolvidos por um caos total, se não fosse a re-
dentora Revolução de março de 1964, que veio pôr fim a um longo 
período de práticas demagógicas, subversivas e subservientes, pois insãi-
radas (sic), muita vez, por nações tradicionalmente inimigas das demo-
cracias”; que é “extraordinária no Brasil de hoje a união que sentimos 
em todas as classes, imbuídas do mesmo ideal (...) as divergências foram 
totalmente sanadas; hoje o ideal de um é o de todos, independente de 
cor, credo, posição...”(cPii, 1973: 33,47,68). entre os hinos (segundo as 
normas do concurso, “a melodia podia ser marcha ou canção, porém de 
cunho épico”) (cPii, 1973:22), encontra-se uma “saudação musical ao 
Almirante Rademaker” (“seja Bem-vindo Augusto Vice-Presidente...”) 
e uma circunspecta “menina Revolução” (“tudo ia muito mal até que 
a menina acabou com o carnaval...) (cPii, 1973: 323 e 303).

Através de entrevistas realizadas 40 anos depois com 11 dentre os 
alunos premiados nos referidos concursos1, foi possível recolher alguns 
elementos da “microssociologia” daquela experiência. Foram variadas as 
justificativas para a participação dos entrevistados nos certames: alguns 
alegam terem deles participado por razões utilitárias (“eu queria era ir 
pra Amazônia!”; ou “a Zona Franca na época era um negócio interes-
sante do ponto de vista de comprar calça jeans”), sem – então como hoje 
– acreditarem na justeza do regime que enalteciam em suas redações; 
outros alegam terem participando dos concursos por acreditarem então 
na justeza do regime, embora avaliem hoje terem sido, à época, iludidos 
ou terem se enganado; poucos alegam terem deles participado por, en-
tão como hoje, acreditarem na justeza do regime de exceção.

1 As entrevistas foram concedidas à antropóloga iara Ferraz, no contexto da pesquisa que deu lugar ao 
livro Sinais de Fumaça na Cidade: uma sociologia da clandestinidade na luta contra a ditadura no Brasil (Henri Acselrad, 
ed. lamparina, RJ, 2015).
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O apoio dos próprios pais, por vezes, pesava: “meu pai advogava 
para os militares e eu pedi a ele para me ajudar, me dar algumas ideias. 
Nós escrevemos o trabalho e ele corrigiu”. A própria realização do con-
curso tornou-se matéria para a propaganda governamental: “a premia-
ção foi feita aqui no Rio de Janeiro, no Palácio do Governo do estado, 
pelo presidente médici – e eu me lembro que eu saí na capa do jornal 
ao lado dele, o cumprimentando. Fui entrevistado por um jornalista e 
embaixo saiu a seguinte frase ´ele é muito simpático`, dito por mim. 
É lógico; conhecer o presidente da República com 14 anos de idade... 
fiquei muito empolgado”. A viagem dos 20 premiados a manaus não 
deixou, porém, de oferecer aos estudantes algumas provas de realidade: 
os alunos foram informados, por exemplo, durante o voo, que um outro 
avião com destino a manaus havia sido desviado para cuba; durante 
uma das palestras dirigidas ao grupo sobre os “feitos do regime na 
selva”, um oficial teria declarado ao grupo de estudantes que “não via a 
hora de retornar ao seu lar”.

mas a capacidade daqueles jovens questionarem o material de propa-
ganda era, de fato, limitada: “A cada ano que a Revolução fazia aniver-
sário era uma enxurrada de material; na própria imprensa. existia um 
volume enorme de informações, e foi mais ou menos em cima daquilo que 
eu me baseei. eu me prendi a relatar o que aconteceu de uma forma que era 
um histórico; eu peguei as informações do que estava antes, do que acon-
teceu.” Apesar dessa crença na veracidade do discurso oficial, esse mesmo 
entrevistado reconhece que não teria sido possível alguém participar 
do concurso escrevendo que o país vivia então numa ditadura: “Quem 
não concordasse, não iria se expor dessa forma, escrevendo para criticar. 
Não teria chance de ganhar e ainda atrairia sobre si olhos indesejá-
veis”. Outra concorrente premiada diz que “a mãe de uma amiga que 
trabalhava no ministério do exército arrancou um cartaz da parede, 
me deu e eu o anexei no trabalho”. esta experiência não a impediu de, 
nos dias de hoje, acreditar que “tudo era muito confuso; sem levar em 
conta as opiniões do povo brasileiro, que não tinha direito de defender 
uma educação onde o aluno deve questionar o professor, colocar suas 
ideias, pois não devemos aceitar tudo que é imposto. É importante ter-
mos nossas ideias e poder defendê-las”. É que, como completa outra 
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informante, por serem muito jovens, alguns estudantes não teriam sido 
capazes de relacionar o concurso com o regime de exceção que o Brasil 
vivia: “acredito que teríamos uma visão mais crítica desses concursos e 
seu real objetivo, se na época tivéssemos mais idade”.

Assim, a “espontânea colaboração” pela qual os estudantes daque-
le colégio teriam afirmado, nos termos do diretor da instituição, que 
“a mocidade não permitiria que aventureiros e bolchevistas internacio-
nais concretizassem o seu macabro propósito de desmoralizá-la” (cPii, 
1973:11) integrava uma espécie de pedagogia da desinteligência, com a 
transformação da educação em um rito destinado a inibir o acima men-
cionado primeiro movimento de crítica, ou seja, a difundir o entendi-
mento de que “aqui, não se fazem perguntas”.

Ora, se, além do exercício da violência repressiva e da censura, os 
estados de exceção empenham-se em desqualificar seus oponentes e 
capturar ideologicamente os potenciais partidários dos que os criticam, 
indicando que o terror não é capaz de eliminar completamente o pen-
samento crítico, cabe reconhecer, por outro lado, que também nos con-
textos em que vigoram liberdades formais, as condições de produção 
e circulação de um pensamento reflexivo não são totalmente livres de 
constrangimentos. Restrições podem provir da ação de diversas forças, 
sejam elas políticas ou econômicas. são conhecidos, por exemplo, nos 
eUA, os casos de think tanks financiados com recursos privados – movi-
dos por uma lógica distinta, portanto, da que regula a pesquisa, autô-
noma e controlada por pares, desenvolvida em universidades públicas – 
para construir justificativas para a reversão de direitos nas mais diversas 
áreas – sociais, raciais, de gênero etc. (Berlet, 1993)

mas caberia hoje acrescentar, considerados os ventos conservadores 
que estão soprando nesta segunda década do século XXi, a desigualda-
de organizada nas condições de circulação e livre acesso a ideias pode se 
dar inclusive por vias jurídicas; por exemplo, através de uma legislação 
educacional que vise inibir a reflexão e o livre debate dos problemas 
do país em escolas e universidades. evidencia-se, assim, que também 
em regimes formalmente democráticos, a esfera pública pode ser, por 
meios e intensidades variáveis, objeto de restrição, seja a partir dos ní-
veis vigentes de concentração de poder sobre os meios de comunicação, 
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da presença de interesses econômicos que neles se fazem representar ou 
de mecanismos renovados – vide internet, por exemplo – pelos quais, 
em lugar de se democratizar, esta esfera pode, paradoxalmente, tornar-
-se também lugar de desinformação, objeto de implantação de matérias 
confusionistas, caluniosas etc. mas, mais que isto, como vimos, isto 
pode se dar também a partir da transformação de proposições obscu-
rantistas em base para a elaboração de instrumentos legais ou de políti-
cas governamentais que cerceiem, em lugar de estimular o livre debate. 
É por isto que, na contraface do que postulou la Boétie, podemos 
dizer que por mais que se conquistem liberdades, estas nunca estarão 
conquistadas o bastante – pois sempre haverá possibilidades de que 
seu exercício seja limitado e constrangido. disto podemos inferir que 
a defesa do livre exercício do pensamento e de sua crítica são parte da 
definição mesma da educação e da política. Pois, como postulava mi-
chelet (1846:310) em resposta à sua própria pergunta: “qual é a primeira 
parte da política? A educação. e a segunda? A educação. e a terceira? A 
educação”. seria prudente hoje sublinhar: uma educação que não esteja 
amordaçada e onde toda interrogação sobre o modo de existência da 
sociedade, em lugar de ser inibida, seja estimulada.
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Fernando Henrique 
atravessa o Rubicão

Gilberto de  Mello Kujawski

No ano 49 a.c. Júlio césar era procônsul (governa-
dor de província) da Gália (região hoje correspon-
dente à França), província que césar conquistara 

dos gauleses após árduos combates. O rio Rubicão era um 
filete de água que dividia a Gália do território romano, situa-
do na outra margem. O senado romano, temendo agitações 
provocadas pelo poder militar, proibira expressamente qual-
quer general de atravessar o Rubicão com suas tropas. césar 
estava em rota de ascensão após a conquista da Gália e não 
quis submeter-se à autoridade do senado. desafiando o se-
nado e Pompeu, guardião militar dos senadores, césar com 
sua legião consumou a travessia do Rubicão e avançou na 
direção de Roma, onde enfrentou com vantagem a resistência 
de Pompeu, prosseguindo depois em sua fulgurante carreira 
militar e política.

Os historiadores registram que césar, após certa hesitação, 
tomou coragem e iniciou a transposição do rio, acompanhado 
dos soldados e bradando com força as palavras alea jacta est (“a 
sorte está lançada”), sublinhando o caráter irrevogável de seu 
feito. Não poderia voltar atrás.

A façanha de césar ficou nos anais e repercute até hoje 
como o arquétipo do processo de decisão histórica, na aquisi-
ção da liderança e do carisma, que inclui todo um ritual de 

escritor e 
jornalista. 
Autor de  
O sentido da vida, 
ensaio, em  
2.ª edição
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passagem dividindo a vida do iniciante em antes e depois de sua decisão 
de partir ao encontro do destino.

cada iniciado enfrenta seu Rubicão. depois de atravessado o Rubi-
cão o cenário muda, e a crise se revela como oportunidade, conforme a 
leitura do ideograma chinês.

O Rubicão de Fernando Henrique foi o Plano Real por ele implan-
tado em 1994, quando ministro da Fazenda do governo itamar Franco. 
A inflação, que atingira mais de 46% ao mês logo baixou para 3% ao 
mês, o poder aquisitivo da população mais pobre cresceu rapidamente, 
o equilíbrio fiscal foi restaurado, o parque industrial foi modernizado, a 
geração de empregos retomou o ritmo, a credibilidade nacional e inter-
nacional do governo cresceu.

todas as medidas tomadas provaram-se válidas no longo prazo. O 
resultado político do sucesso do Plano foi a eleição de FHc no mesmo 
ano como presidente da República. Atravessado o rio, mudou o cenário 
e a sorte sorriu.

Antes do Rubicão FHc já era um político brilhante e promissor, 
mas só consolidou sua liderança e seu carisma graças ao desafio do 
Plano Real, que o ensinou a liderar em grande estilo. certa troca de 
ideias com José serra reproduzida neste volume 2 dos Diários espelha 
a diferença entre o político bem dotado e brilhante como serra, e o 
estadista predestinado como FH. competente, talentoso, de enorme 
preparo intelectual, além de íntegro e com responsabilidade social, 
na visão do FHc já presidente, estava serra “no ponto mais baixo de 
sua carreira”. FH sugere que pode ser problema dele, serra. e falando 
com franqueza para o velho amigo, FH acrescenta: “Para mim você 
não conseguiu ter liderança. Quando foi ministro do Planejamento 
não liderou. eu, que não sou da área econômica, quando fui ministro 
da Fazenda, liderei” (p. 457). O amigo tocou de leve no problema, o 
processo enredado da tomada de decisão em serra. ele só se decide 
na última hora, sua marca registrada. cabeça de poeta e prosador la-
borioso, não o apressem.

está visto que a liderança não é questão de simples competência. A 
liderança exige iniciação, a travessia do Rubicão, que FH fez, e serra não 
fez. No batismo de fogo da travessia, FH conquistou a sólida liderança, 
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e aquele carisma silencioso, mas eloquente quando discursa, olhos e 
ouvidos sempre bem apurados. “ser presidente da República é destino” 
(FHc, p. 502). 

Foi na travessia do seu Rubicão, o Plano Real, que FH amadureceu 
como estadista. então, chega a hora de perguntar o que se pode esperar 
de um estadista de verdade.

ii
em primeiro lugar cabe partir dessa premissa básica: a missão do 

estadista não está em criar o estado perfeito. este não passa de uma 
utopia autodestrutiva, substituindo-se à nação e sacrificando sucessivas 
gerações em nome de um futuro inacessível. O estado é necessário, 
mas não passa de um dispositivo situado dentro da nação para servi-la, 
ajustá-la consigo mesma.

cumpre lembrar Ortega, segundo o qual “na história triunfa a vi-
talidade das nações e não a perfeição formal dos estados”. então, para 
que serve o estado, afinal? Quem melhor respondeu a essa questão, ain-
da segundo aquele pensador espanhol, foi o estadista italiano cavour. 
Quando da unificação da itália ele insistiu em que o futuro de seu país 
não dependia de nenhum amparo externo, e sentenciava: Italia farà da se, a 
itália se fará por si mesma, a partir das próprias forças. O estado, orga-
nizado dentro de seus limites é bem-vindo, só não pode alçar-se acima 
da nação. Porque quem vive é a nação.

A missão do estadista, a grande políti-
ca, consiste em colocar o corpo nacional 
em forma para que ele possa fare da se, con-
clui Ortega.

Na verdade, o perfil das nações já está 
pré-formado na própria nação. cabe à sa-
gacidade do genuíno estadista antecipar-se 
na latência de sua nação, criando as condi-
ções necessárias para que ela se transforme 
em si mesma, evoluindo da latência em que 
dormia para a patência do aqui e agora.  
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O estadista não cria sua nação, mas providencia para que se revele 
como ela é.

O grande poeta grego Píndaro, cantor dos jogos esportivos na Gré-
cia de seu tempo (século Vi a.c.), animava os atletas a desenvolverem 
ao máximo sua performance dirigindo-lhes aquele apelo clássico “trans-
forma-te em quem és”, a saber, convoque suas últimas reservas de energia 
para celebrar o triunfo final na competição. Pois o mesmo apelo dirige 
o estadista à nação com o fare da se, ou seja, faça tudo ao seu alcance para 
saltar heroicamente de seu projeto para sua realização, convertendo-se 
a nação nela mesma.

Não é outro o propósito de Fernando Henrique quando insiste no 
imperativo da “grande aliança” acima dos interesses provincianos e ras-
teiros da maioria dos partidos e políticos brasileiros. Nada de neo-
-liberalismo e muito menos do nefasto “presidencialismo de coalizão”. 
Alea jacta est.

iii
Itália farà da se porque a futura nação está pré-formada no presen-

te como seu destino, independente da vontade do estadista. A missão 
deste último está em assistir o parto da futura nação da mesma forma 
que a parteira contribui para que o nascituro venha à luz, nada mais. O 
estadista não é o pai da criança, ela já preexistente no seio da mãe. Neste 
ponto o homem de estado assume o papel de parteira que sócrates se 
atribuía na arte de dar à luz a verdade (mayéutica). Nem o homem inventa 
a verdade, como queriam os sofistas, nem o estadista inventa a nação, 
como insistem os demagogos.

O estadista que pretende escolher o destino da nação está traindo sua 
missão e sua vocação. O que faz o estadista genuíno é deixar-se guiar 
por certa inspiração íntima e calada que lhe sussurra ao ouvido qual é a 
“altura dos tempos” na qual se oculta o destino da nação. Altura dos tempos 
não consiste em simples figura de retórica. O tempo vital (biográfico e 
histórico) tem sempre certo nível porque tem idade (infância, juventude, 
maturidade e velhice, ou Antiguidade, idade média e idade moderna). 
O grito do ipiranga do futuro Pedro i não foi resolução inteiramente 
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voluntária. decorreu da percepção da altura dos tempos onde se lia que o 
Brasil já não suportava o jugo de Portugal. Nessa percepção vai a lucidez 
do estadista que Pedro seria, quase sempre assumindo a opção acertada 
em meio aos desvarios de seu temperamento romântico.

Júlio césar ao atravessar o Rubicão não tomou nenhuma decisão 
isolada, dissociada da realidade histórica. com seu faro certeiro da al-
tura dos tempos soube ler nas estrelas que seu destino era chegado, sua 
hora soava, chamando-o para Roma a fim de transformá-la no império 
mundial que emergia no horizonte.

sabemos que a intuição, perto da ideia ou percepção clara e distinta, 
apresenta-se sempre envolta no lusco-fusco da transição entre a luz e 
a sombra.

Nem césar era movido pela clara e explícita consciência do seu desti-
no, nem o filho de d. João Vi antevia com clareza tudo o que o aguardava.

Quanto a FHc, difícil saber se, ao apresentar o Plano Real, ele po-
deria prever seu futuro alcance. Aos olhos da maioria, o Plano Real 
reduz-se a uma medida emergencial introduzida para controlar a hipe-
rinflação que devastava nosso país. mas é possível sustentar que o pano 
de fundo do Real foi a política econômica que alavancou o desenvolvi-
mento do país para incluí-lo no mundo civilizado a partir do ano 2000. 
O PR foi nosso passaporte para a globalização?

O Brasil mudou de patamar econômico pela primeira vez após a Re-
volução de 1930, passando daquele país imaginário “destinado exclusiva-
mente à produção agrária” para um país urbanizado e incipientemente 
industrializado. O estadista que organizou nosso país, segundo o ideal 
nacional-desenvolvimentista, foi Getúlio Vargas, com a inauguração das 
siderúrgicas, da Petrobrás, e a reforma administrativa. Veio em seguida 
Juscelino Kubitschek, com seu Plano de metas, a inauguração de Bra-
sília, aceleração da indústria e da produção de automóveis. JK criou o 
Brasil sobre rodas. 

Na Apresentação de seu livro Pensadores que inventaram o Brasil (2013), 
Fernando Henrique confessa que foi somente na década de 80 que ele 
tomou pé nas transformações mundiais que tornaram obsoleta a ideo-
logia nacional-desenvolvimentista. Ainda não se dera conta da magnitu-
de das modificações no panorama mundial. 
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“Foi preciso sentir as consequências práticas e ideológicas da queda do Muro de Berlim, do 
fim da União Soviética e, portanto da Guerra Fria, bem como, mais tarde, da forma chinesa de 
socialismo “harmonioso”, isto é, da economia sob o controle do Estado chinês em associação com 
as multinacionais e demais forças de mercado, para entender que o sonho que eu acalentava de 
escrever um Grande indústria e favela não tinha mais sentido. O mundo é outro e a dispersão 
produtiva global suscitada por novas tecnologias tornou as classes locais e o Estado nacional 
agentes que competem com outros agentes (as corporações multinacionais e os organismos in-
ternacionais) e com redes globais que ligam pessoas e grupos pelo universo afora” (pp. 13-14).

em suma, urge inventar novo futuro para o Brasil, sem negar a he-
rança do passado nem a identidade nacional, abrindo caminho para 
compatibilizar os interesses nacionais populares com a inserção econô-
mica global.

e, ao final, este trecho para refletir maduramente:
“A lupa que permite ver quem somos e como somos precisa do complemento de telescópios 

que nos situem no universo mais amplo, sem cujo desvendar a visão de nossa identidade fica 
pouco nítida.” 

trocando em miúdos, a segunda mudança de patamar histórico que 
se anuncia no horizonte do Brasil é o imperativo de aderir ativa e ideo-
logicamente ao apelo mundial da globalização, fora da qual caímos na 
errância prática e ideológica, assombrados pela ameaça da regressão po-
lítica, econômica e social.

A única ressalva sobre a globalização tal como se apresenta hoje é 
que ela avança economicamente, é certo, mas sem a necessária proteção 
jurídica, colocando os emergentes ao arbítrio das grandes potências. 
Não podemos repetir na globalização aquele laisser faire, laisser passer do 
liberalismo novecentista, hoje ultrapassado, substituído pelo liberalismo 
social, este sim indispensável.
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Ao destinatário múltiplo 
Cartas de Alceu Amoroso Lima e Paulo Francis

Leandro Garcia

Quando Philippe lejeune escreveu o seu pequeno 
ensaio-crônica A Quem Pertence Uma Carta?, inserido 
em Pour l’autobiographie (Paris: seuil, 1998), o crítico 

francês tocou num dos principais problemas do Gênero epis-
tolar – o direito de posse do objeto carta numa correspondên-
cia, especialmente aquelas missivas que se tornaram públicas 
via publicação com ou sem o consentimento de uma das partes. 
texto híbrido por natureza, a carta se mostra, desta forma, 
uma espécie de elo entre o homem e a sua obra, transitando 
entre o público e o privado, possibilitando outros olhares e 
considerações, novas exegeses e (re)definições de papéis e res-
ponsabilidades entre remetente e destinatário. Neste sentido, 
mostra-se sintomática a (pequena) troca de cartas entre Alceu 
Amoroso lima e Franz Paul trannin da matta Heilborn, o 
Paulo Francis. 

No início dos anos de 1950, Paulo Francis estudou na Fa-
culdade Nacional de Filosofia, no Rio, onde foi aluno de  
Alceu Amoroso lima, que lecionava literatura Brasileira. cer-
tamente, começou aí a forte admiração que o futuro jornalis-
ta nutriria pelo crítico. Alceu vinha, desde os anos 20, numa 
incansável atividade de crítica militante – fosse literária ou de 
ideias gerais – com uma produção intelectual considerável e 
volumosa. convertido à fé católica em 1928, por influência de 

doutor e 
Pós-doutor 
em estudos 
literários pela 
PUc-Rio. Prof. 
Adjunto de 
teoria literária 
da UFmG. 
especialista na 
obra de Alceu 
Amoroso lima. 
Publicou: Cartas 
de Esperança em 
Tempos de Ditadura 
(Vozes, 2015), 
Drummond & 
Alceu (UFmG, 
2014) e Alceu 
Amoroso Lima: 
Cultura, Religião 
e Vida Literária 
(edUsP, 2012).
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Jackson de Figueiredo, Alceu abraçou um padrão conservador de cato-
licismo. A partir dos anos 50, todavia, sofreu uma forte mudança para-
digmática, influenciado que foi – dentre outros – por thomas merton, 
Jacques maritain e teilhard de chardin, abandonando aos poucos o 
conservadorismo. com o concílio Vaticano ii, Alceu abraçou em defi-
nitivo um novo padrão de catolicismo, mais aberto e flexível. tornou-
-se adepto da teologia da libertação e um ferrenho crítico do Regime 
militar instaurado com o Golpe de 64, contra o qual se chocou na 
imprensa e na vida, como fez na veemente defesa dos presos políticos, 
particularmente os frades dominicanos, que o enviavam cartas denun-
ciando as sevícias sofridas nos porões da ditadura, e que Alceu não se 
intimidou em divulgá-las através dos seus artigos em diferentes jornais 
brasileiros e estrangeiros1.

Paulo Francis fez um caminho um tanto contrário. iniciou sua car-
reira no teatro como ator e diretor. No teatro Brasileiro de comédia 
(tBc), produziu peças de Bernard shaw, Antônio callado e millôr 
Fernandes, atividade esta concomitante a de crítico literário e teatral. 
ideologicamente, Francis era alinhado à esquerda e considerado um 
trotskista, por conta de posição frente aos desequilíbrios do Regime 
militar brasileiro, o que o levou a ser preso, em dezembro de 1968, logo 
após a promulgação do Ai-5. em 1971, mudou-se definitivamente para 
Nova York, iniciando sua brilhante carreira de correspondente inter-
nacional, colaborando com jornais e revistas brasileiros. Aos poucos, 
abandonou alguns dos seus posicionamentos ideológicos, redefinin-
do-os em outra direção, com o que ganhou a pecha de conservador, 
esnobe, elitizado e de direita.

Várias podem ser as razões que aproximam, epistolarmente, reme-
tente e destinatário. No caso de Francis e Alceu, foi um artigo (“eros e 
Ágape”) que este último publicou no antigo JB, em 19/9/1969, e tam-
bém a entrevista que Alceu deu ao jornal O Pasquim, naquele mesmo 
setembro de 1969. No mês seguinte, na edição 14 d’O Pasquim, Paulo 
Francis publicou a crônica “Freud explica”, na qual dialogou com o 
artigo e com a entrevista de Alceu, afirmando:
1 cf. Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura (Vozes, 2015), por mim organizado, que traz a correspondên-
cia entre Frei Betto e Alceu Amoroso lima.
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Alceu Amoroso Lima disse ao Pasquim: “O Marcuse é justa-
mente um filósofo que erigiu o erotismo como a filosofia da vida”. 
Admiro Alceu Amoroso Lima por vários motivos e principalmente 
pela sua capacidade de mudar de opinião de maneira sincera e inte-
ligente – a coerência perfeita quase sempre se ancora na mediocrida-
de intelectual – mas Marcuse nunca fez essa “ereção”.

Ao ler estes comentários de Francis, Alceu escreveu-lhe a primei-
ra carta, em 9/10/1969, dando início à pequena correspondência entre 
ambos: 

Rio, 9 outubro 1969
Meu caro Paulo Francis
Não costumo explicar o que escrevo. Mas admiro tanto o que você escreve, mesmo sem 

partilhar de suas convicções profundas, que me deu vontade de dizer duas palavras sobre seu 
comentário, tão simpático, no último número do “Pasquim”, à minha entrevista.

A palavra Erotismo é ambígua por natureza. Qual a que não é? Quando a empreguei, em 
relação a Marcuse, foi exatamente no sentido mais amplo, admitindo inúmeros entretons. Mas 
como um ponto extremo e antitético à concepção cristã do Amor. Tanto a filosofia cristã da vida, 
substancialmente antimaterialista, mas incluindo de tal modo a matéria em suas linhas mestras, 
que Teilhard de Chardin pôde escrever em seu admirável “Hino à Matéria” – como o materia-
lismo integral, no sentido “browniano” (tão diverso do materialismo vulgar) – fazem do Amor 
o eixo da verdade. Há, pois, entre essa dupla integralização – a Espiritualista e a Materialista 
– digamos assim um eixo comum. Apenas se colocam na ponta extrema, oposta desse eixo. E 
por isso podemos falar de Eros, o ponto extremo do eixo, segundo os materialistas, tipo Freud, 
Marcuse ou Brown, e de Ágape, o extremo oposto, em que o Amor assume a sua translucidez 
absoluta em Deus, que “é Amor”. “Deus charitas est”, segundo a definição joanina. Foi o que 
tentei fazer num artigo “Eros e Ágape” (Jornal do Brasil, 19 set. 69).

Ora, quando disse, de passagem na minha entrevista, que o erotismo era, para Mercuse, uma 
filosofia da vida, entendia o erotismo não apenas no sentido que Freud designaria por genitalis-
mo para distinguir de sexualismo, mas no sentido filosófico. É provável que Marcuse, como você 
tão bem o desenvolveu, não tenha chegado a uma concepção total do erotismo, como Freud ou 
Brown ou Reich, mas tampouco o entendi no sentido vulgar da expressão, tipo Playboy. Eleva-o 
a uma concepção filosófica da vida, de tipo muito mais profundo que o simples erotismo burguês 
que assola o mundo moderno e é o sinal patente, como o nudismo, de uma civilização decadente 
e que se despe para morrer. Marcuse não é apenas um Ovídio do século XX.

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   169 13/06/2017   18:46:51



170  Leandro Garcia

Se não aceito a filosofia erótica da vida, tanto no sentido ovidiano como no sentido marcu-
siano, não a confundo com o erotismo do Reader’s Digest ou do Time, muito menos da Playboy. 
É que aceito o agapismo (se assim posso dizer) que se coloca no extremo oposto, embora situado 
no mesmo eixo da verdade, em que o amor é supremo. Ágape não é uma negação de Eros. É a 
sua espiritualização, imanente e mesmo transcendente, na mesma linha em que gênios poéticos 
opostos se encontram: Baudelaire (voltado para Eros) e Claudel (voltado para Ágape). 

São esses, em resumo, os comentários que seu excelente artigo me despertaram e que me 
valem a oportunidade de dizer-lhe o prazer que tenho de o ler, mesmo quando discordo e quando 
o admiro.

Do confrade amigo e admirador
Alceu Amoroso Lima

dentre as suas funções, a correspondência serve como um “laborató-
rio de ideias”, possibilitando aos correspondentes não apenas a troca de 
informações mas, sobretudo, o partilhar de convicções, (des)construindo 
valores e opiniões e (re)construindo novos saberes. Neste sentido, o próprio 
Alceu valorizou a escrita epistolar, conforme afirmou a carlos drummond 
de Andrade, numa carta de 1/2/1929: “sem ter tempo de escrever, escrevo 
demais e escrevo pelo prazer de receber a resposta. e pelo amor à correspon-
dência, essa forma literária que hoje em dia me satisfaz”2.

Outro fator determinante na troca de cartas é a amizade, espécie de 
leitmotiv a conduzir este tipo de escrita no partilhar organizado de afetos 
e histórias. entretanto, não pensemos que as missivas continham apenas 
concordâncias mútuas de opinião, ao contrário, também era espaço para 
desavenças e ideias cruzadas, conforme o próprio Alceu escreveu no final 
da mesma carta a Francis: “são esses, em resumo, os comentários que seu 
excelente artigo me despertou e que me valem a oportunidade de dizer-lhe 
o prazer que tenho de o ler, mesmo quando discordo e quando o admiro”.

certamente, Paulo Francis respondeu ao seu antigo professor, pois o 
jornalista, como todo bom correspondente, não deixava carta sem res-
posta. contudo, não encontrei esta resposta no arquivo do crítico, hoje 
em dia salvaguardado no centro Alceu Amoroso lima para a liberda-
de, em Petrópolis (RJ). É comum, nas correspondências, encontrarmos 

2 cf. Alceu & Drummond (UFmG, 2014), por mim organizado, que traz a correspondência entre Alceu 
Amoroso lima e carlos drummond de Andrade.
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lacunas temporais e materiais entre as cartas, por diferentes motivos: 
o não envio, documento perdido, destruição voluntária, extravio dos 
correios etc. lembrando que as cartas recebidas por Paulo Francis (sua 
correspondência passiva) se encontram, atualmente, com sônia Nolas-
co Heilborn, sua viúva, que gentilmente me abriu o seu arquivo pessoal.

No arquivo de Alceu há duas cartas recebidas de Paulo Francis, 
tempos depois deste primeiro contato, reforçando a dimensão lacunar 
desta efêmera troca. Na primeira, enviada de Nova York, percebe-se 
que a amizade entre ambos estava selada, não obstante as diferenças 
ideológicas: 

23 de março de 1975
Meu caro Alceu
Só recebi sua carta de 1 de janeiro em 21 de março. Não sei o que aconteceu. Aqui eles 

acham sempre a gente (!) Em todo o caso meu endereço aqui é 301 E. 47th St. Apt 15-J, New 
York, N.Y., 10017. Desculpe o papel, o meu, pessoal, acabou. Quanto à questão dos livros, o 
mais simples é você telefonar à Nelma Quadros, no Rio (256-7934, ou 257-2556), dizer 
o que quer. Ela é secretária-geral do Pasquim, moça ótima. Trocamos um malote diário pela 
Varig. Não me custa comprar o que você desejar e depois acertamos as contas. Vou às livrarias 
praticamente todos os dias.

Tenho uma ideia do que acontece no Brasil por cartas e pelo pouco que sai na imprensa, em 
verdade o que você e (às vezes, nas entrelinhas) o Carlos Castello Branco escrevem. Não vejo, 
também, a médio prazo, possibilidade de mudança. Por isso, fico aqui, onde, ao menos, tenho 
acesso a informações, à paz e tranquilidade, apesar do excesso de trabalho jornalístico, que me 
permitiram inclusive iniciar um romance político e semiautobiográfico.

Vejo que nos encontramos em Opinião. Vou colaborar mais porque gosto muito do Fernando 
Gasparian contra quem fazem muitas intrigas provincianas, no momento, e porque acho que 
vale a pena uma tentativa de manter o jornal.

Li um artigo seu excelente sobre Divórcio e Capitalismo. Considero-o uma resposta às tolices 
reacionárias que D. Marcos Barbosa tem escrito a respeito (dou-me bem com ele, acrescento, mas 
nunca escondi dele o que penso sobre o que escreve). Em Portugal, a história é a de sempre. A Di-
reita, enraizada há 50 anos, não aceita um mínimo de reformas e tenta o golpe. Se é bem sucedida, 
temos um novo Chile ou Brasil. Se não, os radicais de esquerda, bem, radicalizam. Isso me lembra 
Burke pedindo uma “longa guerra” contra a Revolução Francesa, no período liberal de 1789, e se 
queixando do radicalismo do 1793, depois que a longa guerra começou. Um grande abraço

Francis
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Francis se refere ao seu romance Cabeça de Papel, publicado, em 1977, 
pela civilização Brasileira. este romance não foi bem-visto pela crítica da 
época, já marcada pela produção universitária, de direção marxista, e à es-
querda, que o considerou “elitista demais”, de “difícil compreensão”. Po-
rém, o mesmo teve uma calorosa recepção de Alceu, que se manifestou na 
imprensa ao seu respeito, exaltando-o como um “exemplar de inteligência 
e erudição”. Aqui se percebe uma outra característica fundamental da 
epistolografia: a formação de redes de sociabilidade, isto é, a correspon-
dência cruzando amizades e relações entre amigos e até desconhecidos, 
minimizando as distâncias físicas e geográficas. Nestas redes epistolares, 
percebe-se a importância dos intercâmbios de materiais: livros, revistas, 
recortes, matérias jornalísticas etc., já que remetente e destinatário pac-
tuam do fator confiança para pedidos e trocas de objetos.

A segunda carta que Paulo Francis enviou a Alceu é de 4/7/1982, 
após outro grande espaço cronológico e um ano antes do falecimento 
do crítico. É mais longa, ontológica e reflexiva quanto ao seu papel de 
jornalista e intelectual, questionando a sua função de homem público 
num contexto marcado por guerras e conflitos:

N.Y. 4/7/1982
Meu caro Alceu
A referência a você foi num artigo que escrevi na “Folha”, na angústia de não ter pala-

vras, “instrumentos”, “metodologia”, diriam os acadêmicos, em face do genocídio de palestinos 
e libaneses por Israel. Pedi que você escrevesse sobre a concepção de pecado, cristã, porque não 
só eu seria incapaz de escrever sobre o assunto com convicção, como – o que deixei explícito 
na “Folha” – o humanismo secular permite, em alguns casos, “convida” a esse tipo de crime, se 
justificando em ideologias, de Hitler a Stalin. Se a Igreja cometeu crimes – e os cometeu, claro 
– ao menos nunca perdeu a crença no caráter sacrossanto da vida humana, e essa crença sempre 
termina reemergindo dos períodos de treva e obscurantismo do cristianismo. E o cristianismo 
nunca perdeu o senso do que é a individualidade do ser humano, hoje reduzido à mera cifra ou 
coisa pior pelos ideólogos e tecnocratas. Hannah Arendt, uma judia sem religião, escreveu muito 
e admiravelmente sobre isso e me influenciou bastante. Mas o meu artigo tinha um tom mais 
pessoal, de desespero, de desesperança de que a imprensa, ou essa palavra abominável, mídia, 
algum dia pare de ser papagaio dos poderosos. Enchi páginas da “Folha” sobre mais esse crime 
de Israel. Nada posso fazer para influenciar o que acontece, naturalmente, e me pergunto se a 
maioria das pessoas hoje ainda é capaz de sentir, entender, o que aconteceu em Biafra, Vietnã, 
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Salvador e acontece no Líbano. Ou se a maioria das pessoas sequer se interessa por questões 
morais, tal a massificação da sociedade.

Me lembro que D. Evaristo, usando uma palavra que nenhum cientista político pensaria es-
crever, carestia, foi o catalista do que temos de oposição às formas de crueldade da classe dirigente 
brasileira. É duro para mim, sendo quem sou, admitir que a linguagem dele é muito mais eficaz 
do que os brilharecos humanistas seculares de pessoas como eu. Mas, ao menos, não perdi ainda 
a capacidade de me render aos fatos, por mais dolorosos me sejam pessoalmente.

Foi isso. Soube pelo nosso comum amigo, Paulo Bertazzi, da morte de sua mulher, e pensei em 
escrever-lhe, mas a timidez me inibiu. Afinal, nosso conhecimento pessoal é mínimo. Acredite que 
pensei nela e em você, ainda que não a conhecesse pessoalmente. Tenho a maior admiração pelo seu 
trabalho, que li quase todo, admiração pela coragem pessoal de mudar honestamente de posições, ad-
miração pela serenidade com que ignora ataques estúpidos de gente pequena ou meramente mal-in-
tencionada (acredito como Arendt que o mal é banal. Apenas o bem é radical). Nenhum intelectual 
deu tanto a um povo marcado por uma história repleta de erros, condenado à miséria e ao atraso.

A minha referência irônica à sua fé em Cabeça de Papel é de pura inveja, e a ironia no 
meu léxico é um breve contra a malícia. A inveja é de que neste ano de 1982 não consigo mais 
acreditar que escapemos da barbárie que avança lenta e totalitariamente sobre todas as concepções 
de civilizações. Jesus, Marx e Freud, tão diferentes, se entre nós, talvez não tivessem a serenidade 
que encontro em tudo que você escreve.

Obrigado pela carta e entrevista, e fique certo da minha amizade e admiração.
P. Francis

Fica explícita a preocupação humanista de Paulo Francis, que via 
em Alceu Amoroso lima a figura exemplar e segura para se discutir 
tais questões, especialmente qual seria a resposta cristã para todas estas 
agruras do seu tempo, fato este que nos obriga a questionar as tradicio-
nais acusações recebidas pelo jornalista, especialmente as de ser alienado 
e subserviente ao poder econômico norte-americano. Ou seja: podería-
mos até falar de um “outro Francis” – o das cartas a Alceu – bem di-
ferente do “tradicional Francis” do qual lembramos e tivemos contato, 
especialmente pelo seu estilo único de falar e produzir suas reportagens 
e investigações.

Percebe-se que a correspondência, entre ambos, também foi usa-
da como espaço para o debate intelectual, para a formação mútua de 
ideias, para o desabafo e tentativa de consolo. No quesito mudanças 
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de posição, tanto Francis quanto Alceu cambiaram de um lugar ao ou-
tro, cada um na sua perspectiva ideológica, buscando uma resignificação 
quanto aos seus respectivos papéis na sociedade. talvez este fosse um 
outro elemento que atraía Francis a Alceu, embora mantendo as espe-
cificidades destas transformações, mas respeitando-se um ao outro nas 
suas grandezas. Ou seja, a epistolografia contendo uma possibilidade 
natural e intrínseca de provocar mutações ideológicas nos seus possíveis 
destinatários – evoco o plural – influenciando novas ideias e atitudes, per-
mitindo a reflexão, levando-nos a conceber a carta como uma “categoria 
transistórica” do discurso.

de fato, determinadas missivas adquiriram valor e função públicas, 
especialmente se levarmos em consideração o conteúdo das mesmas que 
servem para compreendermos momentos e particularidades da nossa pró-
pria história cultural, bem como para (re)avaliarmos biografias e outras 
narrativas de vida. Nesta perspectiva, as poucas (mas significativas) car-
tas trocadas por Paulo Francis e Alceu Amoroso lima são “cartas para 
todos”, já que existe um duplo destinatário: a) a pessoa física a quem a 
missiva é endereçada e b) o destinatário geral, desconhecido, plural. são 
“cartas para os outros”, suas cartas – cartas de todos, o destinatário múl-
tiplo. Ou seja, a carta não pertence mais ao remetente a partir da sua pos-
tagem, alcançando uma amplitude de debates e suscitando outros. desta 
forma, podemos dizer que determinadas correspondências, especialmen-
te aquelas mais “pensadas” e organizadas, funcionam como “geradores” 
de criação e de estilos, promotoras de debates.

estes são alguns dos sintomas do gênero epistolar, híbrido e polis-
sêmico, um “polichinelo” de possibilidades semânticas e analíticas, ins-
tável nas formas, uma corda bamba que oferece múltiplas aplicabilida-
des teóricas e performáticas. são “documentos para amanhã”, usando 
uma expressão do próprio Alceu Amoroso lima, isto é, textos públicos 
que inicialmente tiveram uma origem pessoal determinada pela relação 
remetente-destinatário, mas que alcançaram outros destinos.
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Ipsis Litteris: violência ao pé da 
letra com monteiro lobato 
e Fabrício carpinejar

Rosana Kohl B ines

“Virar criança é ser muito literal.”

 (Virginia Woolf, 1939)

O tema da precariedade da linguagem face à tarefa de 
narrar a violência é onipresente na cena contemporâ-
nea, uma vez que o confronto com realidades atrozes 

provoca uma aguda crise de significação, obrigando a literatura 
a repensar os limites de sua própria capacidade representati-
va. eventos brutais produzem a sensação de um real excessivo, 
que transborda nossas molduras referenciais e desorganizam 
formas usuais de dizer. A pergunta “em que língua” contar 
a aspereza do mundo torna-se ainda mais urgente quando a 
criança está em xeque, no papel de protagonista e destinatária 
do relato violento. como equacionar a gravidade da matéria 
narrada com a legibilidade que se espera de um texto destina-
do às crianças? como contar eventos e situações em que a vida 
é ameaçada sem ameaçar a força vital que move a infância? 

duas histórias, separadas por mais de seis décadas, nos  
ajudarão a atravessar estas questões: A chave do tamanho, de 
monteiro lobato (1942) e Filhote de Cruz-Credo, de Fabrício 
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carpinejar (2006). O ponto de toque entre dois livros a princípio tão 
díspares, no que refere aos enredos, personagens, cenários, contextos e 
extensão narrativa, é uma abordagem frontal da violência, escrita ao pé 
da letra, sem maquiar para criança as perturbações da vida. Não se trata, 
contudo, de literatura-verdade em tom documental. muito pelo contrá-
rio, a dicção literal trabalha a favor da imaginação, já que para contar 
o fato bruto é preciso mobilizar os recursos da ficção, dinamizando 
caminhos narrativos que simulem conduzir o leitor diretamente ao ner-
vo exposto da ferida. trata-se de uma combinação rara e paradoxal da 
potência do literal, aliada ao trabalho da invenção. 

 � Agora é ali na batata!
em 1942, no calor da hora, monteiro lobato publicava no Brasil  

A chave do tamanho, que tem como cenário a segunda Guerra mundial. A 
história começa no sítio do Picapau Amarelo e conta com os persona-
gens habituais: dona Benta, avó de Pedrinho e Narizinho; tia Nastácia, 
a cozinheira; o Visconde de sabugosa, um sabugo de milho muito sábio, 
e a emília, “uma ex-boneca de pano, antiga esposa do celebérrimo mar-
quês de Rabicó”. As semelhanças param por aí. Porque A chave do tamanho 
inaugura na literatura infantil brasileira um modo particularíssimo de 
contar a violência ao público infantil. 

O texto abre com uma dicção cruamente literal para narrar os horro-
res da guerra, apresentados diretamente aos pequenos leitores, através de 
uma sintaxe mutilada, feita de sintagmas curtos que pressionam a leitura 
em ritmo de urgência, exigindo do leitor que continuamente interrompa 
e retome o fôlego a cada nova enunciação. como se cada fragmento de 
frase compactasse um saber explosivo, prestes a detonar. Um saber de 
caráter emergencial, que precisa ser transmitido sem rodeios. 

Na primeira cena do livro, os personagens admiram o pôr do sol 
que “anoitece o sítio do Picapau, outrora tão alegre e feliz” (7). A 
palheta de cores sombrias prenuncia as notícias da guerra que chegam 
pelo jornal em ritmo telegráfico: “Novo bombardeio de londres, vovó. 
centenas de aviões voaram sobre a cidade. Um colosso de bombas. 
Quarteirões inteiros destruídos. inúmeros incêndios. mortos à beça” 
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(6). As manchetes atingem dona Benta em cheio. Narizinho busca con-
solar a tristeza da avó, ponderando que a guerra é em londres, “muito 
longe daqui”, mas dona Benta é incisiva: 

Não há tal, minha filha. A humanidade forma um corpo só. Cada país é um membro desse 
corpo, como cada dedo, cada unha, cada mão, cada braço ou perna faz parte do nosso corpo. 
Uma bomba que cai numa casa em Londres e mata uma vovó de lá, como eu, e fere uma netinha 
como você, ou deixa aleijado um Pedrinho de lá, me dói tanto como se caísse aqui1 (7). 

matar, ferir, aleijar, doer são verbos que produzem uma imagem es-
facelada, de figuração cubista, muito distante da pintura suave e ale-
gre que usualmente associamos à literatura infantil. A narrativa atinge 
um grau de explicitação extremo, quando apresenta a possibilidade de 
suicídio às crianças do sítio, justamente pela voz da personagem mais 
centrada e serena, de quem se esperaria um discurso confortador diante 
da violência. mas d. Benta não oferece colo desta vez: “É uma perver-
sidade tão monstruosa, isso de bombardear inocentes, que tenho medo 
de não suportar muito tempo o horror desta guerra. Vem-me vontade 
de morrer” (7). 

Que o leitor não espere, contudo, uma história deprimente. muito 
pelo contrário, a moldura inicial cede diante da gaiatice de emília que, 
sem papas na língua, se vangloria de dizer as piores atrocidades “ali na 
batata”. A entrada em cena da boneca, que é a protagonista inconteste 
da narrativa, reintroduz a experiência do literal por um viés cômico e 
despojado, que desembaraça as palavras de carga simbólica, para exibi-
-las a nu. Nas primeiras páginas do livro, emília resolve questionar a 
expressão "pôr do sol", argumentando que o sol não põe nada, nem 
mesmo ovo. Ao que dona Benta retruca que "pôr do sol" é um modo 
de dizer. emília não se intimida:

– Estou vendo que tudo que gente grande diz são modos de dizer, continuou a pestinha [...] 
Os tais poetas, por exemplo [...] Ontem à noite a senhora nos leu aquela poesia de Castro 
Alves que termina assim: 

1 Agradeço a André moura, pesquisador da obra de lobato, a leitura compartilhada do livro A chave do 
tamanho. seus comentários em muito contribuíram para a versão final deste pequeno ensaio. devo a ele 
a percepção da “sintaxe mutilada” presente no trecho citado. 
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Andrada! Arranca esse pendão dos ares!
Colombo! Feche a porta dos teus mares! 

Tudo mentira. Como é que esse poeta manda o Andrada, que já morreu, arrancar uma 
bandeira dos ares, quando não há nenhuma bandeira nos ares, e ainda que houvesse, bandeira 
não é dente que se arranque? Bandeira desce-se do pau de cordinha [...] 

Dona Benta suspirou: 
– Modos de dizer, Emília. Sem esses modos de dizer, aos quais chamamos imagens poéticas, 

Castro Alves não podia fazer versos (4-5).

esta disputa inicial entre dois modos de dizer, o poético e o literal, 
com clara vitória para o segundo, define com que peças a partida será 
jogada, na base da trapaça salutar com os sentidos convencionados pela 
lógica simbólica. O descarte do trabalho de figuração simula expor a 
coisa mesma, extirpada de literatura, o que provoca um desconcerto, já 
que abre um novo campo de inteligibilidade para as palavras, renovando 
a experiência de ver e de conhecer a partir de uma perspectiva literal-
mente rente ao chão. 

No mundo fabular, cabe sempre aos pequenos a tarefa de revelar a 
verdade, como faz o menino que declara que “o rei está nu”. Analo-
gamente, a linguagem “pão-pão-queijo-queijo” de emília, tal como a 
define o narrador, está a serviço de uma operação de desnudamento da 
violência, que obriga a tal “civilização tamanhuda” a render suas armas, 
em prol de uma humanidade que se reinventa, na medida em que se 
apequena. e ao se tornar pequena, ao pé do chão, tem a chance de redi-
mensionar o mundo a partir de um novo ponto de vista. 

eis, em poucas linhas, o célebre enredo: inconformada com o de-
sespero de dona Benta, emília decide pôr um fim nos bombardeios. 
cheira o pó de pirlimpimpim e viaja até a casa das chaves, determinada 
a desligar a chave da guerra. mas como são muitas as chaves e não 
há letreiro explicando a função de cada uma delas, emília se atrapalha 
e acaba virando por engano a chave do tamanho, reduzindo instanta-
neamente toda a humanidade à estatura das formigas. Por um lado, a 
miniaturização acaba de fato com a matança, tornando as armas de 
destruição em massa inacessíveis aos pequenos nazistas, transformados 
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em cômicos insetos bípedes e louros. emília viaja à Alemanha com o 
Visconde para conferir os efeitos de sua reinação e se depara com uma 
Berlim “perfeitamente morta”: 

A enorme quantidade de montinhos de roupa em todas as ruas revelava a sua grande po-
pulação. Na maioria eram montinhos de farda, com um capacete ou quepe de cima. Inúmeros 
automóveis despedaçados, quase todos militares. [...] Todas as casas de Berlim estavam abertas 
e desertas. Ninguém, de ninguém, de ninguém. Só cachorros e gatos.” (155-157).

de outra parte, a redução generalizada provoca uma sucessão de novas 
tragédias: pessoas morrem soterradas pelas próprias roupas ou afogadas 
em pleno banho, pela força da água; aviões pilotados por seres minúscu-
los se desgovernam e se esborracham de encontro às casas; humanos se 
tornam presas fáceis de uma natureza hostil, que os ameaça com insetos 
gigantescos e obstáculos intransponíveis. sabemos destes desastres pela 
narração impassível de emília, que sem dós de peito, constata com seu 
pragmatismo habitual, diante de dois órfãos que acabaram de perder os 
pais, devorados pelo gatinho de estimação: “A vida agora é esta. Acabou-
-se o tal negócio de casa e quarto com cama e a Zulmira com a mamadei-
ra, e a mamãe com o colo. Agora é ali na batata! Ou cuida de si mesma ou 
leva a breca” (78). em outra passagem, os órfãos se desesperam ao se dar 
conta de que totó, o motorista da família, ficara trancado dentro do carro 
fechado, sem forças para abrir a porta. As crianças pleiteiam junto à emí-
lia uma maneira de resgatá-lo. A boneca responde assim: “Um automóvel 
fechado é a coisa mais fechada que existe no mundo. Nem chuva entra. O 
totó, se ainda está vivo, que aproveite o resto da vida que tem, porque daí 
ninguém o tira. Vamos embora.” (74).

A linguagem desabusada profere a sentença de morte na maior des-
façatez, sem perder tempo com preocupações humanitárias. trata-se de 
apresentar “a vida como ela é”. lobato, precursor de Nelson Rodri-
gues? comadre do dramaturgo na verve, na mordacidade e na prática 
do politicamente incorreto, emília é, assim 
como Nelson, uma hábil frasista. seus ve-
redictos sobre os fatos da vida desprezam o 
emprego de metáforas e vão logo ao pon-
to, sem lero-lero. esta dicção crua, que não 
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maquia a barbárie, se aplica também à descrição do cenário, cuja devas-
tação é exposta nos mínimos detalhes. Há um investimento contunden-
te na visibilidade, na capacidade de a literatura gerar imagens verbais 
que permitam ao leitor visualizar as paisagens e acontecimentos de olhos 
fechados, tal como professou Ítalo calvino, em uma de suas seis propostas 
para a literatura no novo milênio. A chave do tamanho produz um inventá-
rio pormenorizado de um mundo de proporções desencontradas, onde 
cruzar o quintal do sítio torna-se atividade de alto risco, ameaçada por 
obstáculos intransponíveis como aranhas ou caixas de fósforo gigantes. 
tudo é descrito minuciosamente, resultado de uma mirada intensiva so-
bre um mundo estranho, desfamiliarizado. As palavras vão desenhando 
movimentos microscópicos, que descortinam porções infinitesimais dos 
objetos visados, configurando espaços cada vez menores e mais específi-
cos. Olhando bem de perto, é possível perceber num simples besouro “a 
abundância do pequenino”: “as asas são membranosas, fininhas como 
papel de seda, mas não andam à mostra, como as das borboletas, aves 
e outros bichos menos aperfeiçoados [...] O estojo é formado de dois 
élitros cascudos, duros como unhas [...] eles abrem aquilo de jeito a 
não atrapalhar as asas de dentro. Abrem o estojo e vão desdobrando as 
asas – e voam” (28-29). 

se, por um lado, tal pendor pelo pormenor naturalista indicia certa vo-
cação didática da narrativa e seu empenho em mostrar ao público infantil 
a morfologia dos insetos, por outro, o detalhamento em grau máximo 
reinventa o mundo à nossa volta e nos oferta a possibilidade de enxergá-lo 
desde a perspectiva “míope” daqueles que, como as crianças, experimen-
tam as coisas rente ao chão. Assim, diante da violação da vida perpetrada 
na guerra, a salvação se apresenta no livro como uma questão de escala in-
vertida, em que minimizar o humano equivale a maximizar a experiência, 
porque relida pelos olhos penetrantes da criança. No plano da linguagem, 
a equação “menos é mais” se traduz por um investimento no discurso 
literal, ou seja, pela diminuição do raio de ação das palavras, para que 
simulem apontar tão somente para a coisa designada, sem dispersão de 
energia. É justo o oposto de uma escrita simplificada, que enfraquece para 
a criança o real ameaçador. A língua literal produz, ao invés, um mundo 
intenso, de formas amplificadas, no limite da deformação. É um mundo 
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tenebroso, que se aproxima perigosamente do coração selvagem das pala-
vras, quando pronunciadas ipsis litteris, ao pé da letra. 

cabe à tia Nastácia a última fala do livro, compactada na exclama-
ção que sai também da boca do leitor, diante da nudez dos corpos e da 
linguagem: “credo!”

 � Olha lá a cara dele!
sessenta e quatro anos depois... A interjeição de Nastácia reaparece 

no livro do premiado poeta gaúcho Fabrício carpinejar. Publicado em 
2006 pela editora Girafinha, Filhote de Cruz-Credo: a triste história alegre de 
meus apelidos conta sem um pingo de piedade a história de um menino 
feio, maltratado pela violência das palavras. Não se trata apenas dos xin-
gamentos e chacotas de seus colegas na escola (aquilo que a psicologia 
convencionou chamar de bullying). A linguagem depreciativa, largamen-
te empregada no livro, não é só prerrogativa dos “vilões”. também o 
“mocinho” injustiçado a utiliza, produzindo um discurso cáustico, em 
primeira pessoa, que aproveita o golpe do adversário para sugar-lhe a 
força e convertê-la em potência a favor do mais fraco. Pela língua ferina, 
o narrador-protagonista desfia uma cantilena de defeitos e deformações 
físicas, expostos “ali na batata”, no melhor estilo emília. A constatação 
incontornável da sua feiura é recebida, literalmente, como um banho de 
água fria: 

Um dia o chuveiro estragou, enfrentei o banho frio e o vidro do espelho não ficou embaçado. 
Tinha sete anos. Observei pela primeira vez, com calma, minha cara no espelho e tomei um susto...

É através deste espelho que não nubla o real, mas o expõe em riqueza 
de detalhes desagradáveis, que a história vai desempacotando, frase após 
frase, uma sucessão implacável de pequenas deformidades: 

Toquei no meu nariz, achei grande demais. 
Toquei na minha testa, achei larga demais. 
Toquei no formato da cabeça, achei oval demais, não era redonda como a dos meus colegas, 

não era certinha como a dos meus irmãos, não se podia desenhar contornando um pote de geleia 
com o lápis. 

Igual a um pneu furado de carro... 
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O humor advém do uso inteligente das anáforas, que estabelecem um 
padrão repetitivo para as “descobertas” do menino defronte ao espelho. 
Para cada parte do rosto impõe-se a mesma constatação: tudo é despro-
porcional. este contraste gritante entre forma e conteúdo, ou seja, entre 
a simetria do texto e a assimetria do rosto, intensifica o sentido cômico 
presente na reincidência da desgraça. Por meio de um mecanismo veloz 
de rebatimento, em que tudo o que é dito pelo personagem se volta ins-
tantaneamente contra o próprio emissor, não há tempo para o cultivo da 
voz vitimada. muito pelo contrário, a voz é antes despeitada. Rouba da 
língua dos outros o desaforo para que este seja dito em língua própria, 
aquela que decidirá quando, aonde e como a violência verbal irá acontecer. 
desta forma, a agressão perfaz um caminho de mão dupla. se o mundo 
atinge a criança feia, também ela devolve com força o golpe, na medida 
em que retoma criticamente um discurso anterior. Através deste revide, 
aponta-se um dedo crítico para a cultura que estimula a brutalidade, 
pois ao jogar com as mesmas armas do adversário, reproduzindo com as 
próprias palavras os apelidos maldosos, o pequeno Fabrício expõe, com 
ênfase redobrada, o mecanismo cruel da linguagem:

Na aula, debochavam de mim, que o médico trocou o feto pela placenta. Eu não sabia o que 
era uma placenta e começava a rir. 

Hoje sei o que é placenta e começo a chorar: 
A placenta é um órgão da barriga da mãe que faz a criança se comunicar com ela e é jogado 

fora depois do parto. O feto é a criança.
Afirmavam que eu era o lixo.

este veredicto final supera, em matéria de violência, o xingamento 
de origem. Porque é o resultado de um duro processamento interno, 
por meio do qual o “de fora” passa a constituir o “de dentro”, ou seja, 
o apelido imposto é incorporado como expressão categórica de si. Ao 
invés de apresentar a cena do deboche “em tempo real”, o que se oferece 
é a reapresentação da ofensa, por meio daquele que sofreu a agressão. 
desta forma, o foco recai não tanto sobre o fato em si, mas sobre a 
sua repercussão na linguagem que estrutura e constitui o sujeito da voz 
narrativa. É uma estratégia bastante eficaz, porque oferece ao leitor a 
oportunidade de avaliar o grau de impregnação da violência no discurso 
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autorreferencial. somos forçados a olhar a língua abjeta em dois tem-
pos, experimentar o que ela é capaz de dizer e de redizer, pois o que le-
mos registra a violência duplamente. O texto é inclemente na exposição, 
a ponta de faca, deste processo tradutório, que se apropria do insulto 
inicial para cuspi-lo mais adiante, filtrado pela subjetividade atingida. 
A contundência do relato é maximizada pela recusa do melodrama. Até 
o choro é mencionado de forma seca, sem lágrimas. A ausência de ad-
jetivos também colabora na composição de uma escrita substantiva, tal 
qual Graciliano Ramos a descrevera, comparando o ofício das lavadei-
ras ao ofício do escritor. Assim como aquelas batem o pano na pedra 
limpa, torcendo-o repetidas vezes até que não pingue dele uma só gota, 
também o escritor deve ressecar a língua, porque “a palavra não foi feita 
para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer.” 
em Filhote de Cruz-Credo, a palavra diz a violência da palavra, despudora-
damente, sem maquiagem. As páginas exibem ofensas as mais variadas 
e criativas, como a testemunhar a produtividade da própria língua e a 
sua capacidade de gerar continuamente novos insultos. Por meio desta 
estratégia, ativa-se um dispositivo crítico no interior do discurso, que 
encoraja um modo de pensar e de estar na língua sem ingenuidade.

O recurso ao humor é marca fundamental da narrativa2, possibili-
tando uma abordagem frontal das adversidades, sem chegar ao ponto 
de massacrar o personagem ou o leitor com um peso excessivo. Pelo 
riso, a história respira continuamente, abrindo alternativas em face da 
linguagem embrutecida:

Mudava de rua para não ser gozado. Fugia das meninas para não ter que me explicar. Não 
arredava o pé da sala no recreio para não ficar vermelho. 

Eu e a minha térmica azul. Eu e a minha maçã embrulhada no guardanapo. Eu e meu 
bolinho de milho. Meus únicos amigos estavam dentro da merendeira. 

Assim o texto apresenta a violência à criança, coloca-a no centro das 
investidas duras da linguagem, expõe as marcas da ferida, mas também 

2 As ilustrações do cartunista Rodrigo Pena intensificam o humor ácido da narrativa por meio do exa-
gero caricatural, que maximiza as feições descomunais do protagonista. Pena entra assim numa espécie 
de queda de braço divertida com o desafio proposto por carpinejar: “sou feio, feio de nascença, mais 
feio do que você possa desenhar.” 
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lhe dá munição para encarar o tranco com galhardia, pela via do humor 
que brota da própria experiência literária, ou seja, do encontro da crian-
ça com a linguagem e suas possibilidades. dito de outra forma, não se 
trata de ensinar a criança a ser amiga e bondosa, encorajando nela a prá-
tica das belas palavras ou de caprichados desenhos. Nada de conselhos 
ponderados. O exercício é bem outro: explorar a plasticidade da língua 
para que a criança deseje entrar no mundo partilhado das palavras e das 
formas, disposta a nele se arriscar. Porque não há garantias quando se 
vive em linguagem. Falar, escrever, ler, escutar são experiências desastro-
sas, repletas de desencontros e mal-entendidos. Raramente coincidimos 
com as nossas palavras: dizemos de menos, dizemos demais, dizemos 
fora de hora, dizemos de mau jeito, erramos a mão, voltamos atrás, re-
começamos... estar na linguagem é experimentar a instabilidade. 

Filhote de Cruz-Credo sugere que às vezes a felicidade não se ganha com 
a palavra adequada, mas com a desmedida. O protagonista injustiçado 
resolve deixar de ser piada dos outros e passa a produzir as suas próprias 
tiradas, rebatendo as humilhações e dando o troco em Alice, a menina 
mais linda da escola. A tática funciona: 

E notei que Alice escondia cabelos nos ouvidos. Muitos cabelos dentro dos ouvidos.
Antes de sair, perguntei se ela iria para o cabeleireiro. 
– Por quê?, retrucou.
– Porque teus ouvidos estão cabeludos – e ri alto. Todo mundo me acompanhou:
– Rá! Rá! Rá! Rá! Rá! Rá!
– Essa foi muito boa, Fabrício – comentavam comigo, batiam em minhas costas com 

admiração. 
Ouvi falarem Fabrício! Ouvi Fabrício! Ouvi Fabrício fora da lista de chamada!
Curei-me do apelido, assim como me curei de doenças de infância como catapora e caxumba. 
Alice se tornou a Orelha Cabeluda. Ela não me perdoou. E não me esqueceu. Foi minha 

primeira namorada.

Nada mais politicamente incorreto do que ganhar a menina na base 
da grosseria. eis uma lição complicada: a palavra não é em si boa ou má. 
seus efeitos não obedecem a uma lógica cartesiana do tipo “boas pala-
vras geram boas ações” ou “palavras violentas geram violência”. muitas 
vezes as cartas estão embaralhadas, os signos trocados. como diz a 
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belíssima canção de caetano Veloso: “todo beijo, todo medo/todo 
corpo em movimento/ está cheio de inferno e céu/ todo santo, todo 
canto/todo pranto, todo manto/ está cheio de inferno e céu.”

Ao final desta pequena história de formação (deformação?), o meni-
no descobrirá o inferno e céu do seu corpo e de sua língua, aquela que 
pode ferir e beijar no mesmo ato. descobrirá que há beleza na feiura, 
assim como no amor há algo de bruto e de doce:

Beijei seus lábios com gosto de Nescau que levava na térmica [...]
Meus olhos verdes passearam de olhos dados com ela.
Hoje me acho bonito do meu jeito, bem feio. 

A aposta neste imaginário impuro, feito de sentimentos mesclados, 
substitui uma visão edulcorada do mundo pela experiência da comple-
xidade. carpinejar sabe que ninguém está imune às complicações da 
vida. sua literatura persegue este fato bruto, mas sem resignação. Faz 
frente às asperezas do real pela palavra viva, intensa, que não teme a 
contundência com que por vezes ataca o leitor para manter a sua sen-
sibilidade exposta e desassossegada diante da dor. Assim o “credo!” de 
lobato ricocheteia na obra de carpinejar, para dizer o fato espantoso 
da vida, que, mesmo quando violentada, se renova a cada linha pela for-
ça da ficção que nos sopra a vitalidade da experiência imaginária.
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Peron Rios

T empo de voltar. com a expressão flagrada em Jorge 
de lima, mariana ianelli intitula seu mais recente 
livro de poesia (editora Ardotempo) – gênero em 

que deixou realizações de relevo, como Fazer silêncio (2005) e 
Treva alvorada (2010). sequestrado de seu contexto inicial, o 
sintagma abre um leque de sentidos, a começar pela rever-
beração bíblica ali ouvida (Eclesiastes), algo que se revelará 
de modo recursivo entre os textos. contudo, a polissemia 
prossegue: é tempo de voltar ao passado, para que a desme-
mória não seja cúmplice da crueldade, conforme nos advertia 
comte-sponville, em seu Pequeno Tratado das Grandes Virtudes (“A 
misericórdia”): “esquecer a falta, muitas vezes, seria faltar com 
a fidelidade às vítimas”. mas também: frente à pauperidade da 
vida encarnada, o título remete (ainda que pela sensibilidade 
poética) à hora do retorno espiritual àquilo que nos gerou, à 
distância das estrelas. Por fim, também é lícito inferir: tempo 
de regresso do geográfico périplo que o florilégio, em toma-
da plongée, apresenta. Vale destacar: o volume se enriquece com 
uma série de retratos em branco e preto que sugerem esses 
retrovisores existenciais. e tem por capa uma reprodução pic-
tórica de Arcangelo ianelli, vislumbrada num tom pastel que 
permite à imaginação enxergá-la como poeira cósmica, vetor 
semântico da obra. Um breve e preclaro prefácio de marco 
lucchesi dá ao conjunto mais um grão de alegria.

Professor do 
colégio de 
Aplicação da 
Universidade 
Federal de 
Pernambuco e 
crítico literário. 
mestre em 
teoria da 
literatura pela 
UFPe, publicou, 
pela edUFePe,  
A viagem infinita: 
estudos sobre terra 
sonâmbula, 
de Mia Couto.  
com palestras e 
ensaios no Brasil 
e no exterior, 
atualmente 
colabora para 
o periódico 
literário Rascunho. 

REVISTA_BRASILEIRA_91_BOOK.indb   187 13/06/2017   18:46:53



188  Peron Rios

Na busca incessante do longe primordial, a escrita de mariana 
pode ir à “costa normanda” e trazer um verso que ratifica uma bela 
atmosfera de erótica erosão, já adivinhada no verbo “seduzir”, do 
poema que o contém: “Parecem ruínas,/ têm feição de ruína/ mas 
repara:/ elas transmudam-se/ seduzem/ estão vivas/ monumentais/ 
vencíveis/ (são falésias)/ flor do assédio de um mar/ que abre flan-
cos/ com violência lenta/ indo e vindo/ esculpindo/ com somente 
tempo/ e espuma/ a pedra fêmea/ de alabastro/ a costela clara do 
mar/ onde os barcos/ encontram sombra”. transposto integralmen-
te, o texto sugere um movimento – um avanço-e-recuo dos amantes 
conhecido, ao romperem resistências com a palavra e com o corpo. Já 
na primeira fatura da coletânea, um leitmotiv de ianelli – a morte, em 
seu recorte ascético de passagem, portal entre os mundos – entrega 
as suas credenciais: a “visão” do corpo materno que, magneticamente, 
agrega as imagens vividas, similares à de búfalos velando um lago. É 
tempo de regresso pela força da recordação: “Numa fresta, a visão in-
teira/ daquele corpo/ tão branco na cama, tão liso:/ era vê-lo e caía-
mos todos/ na infância [...]”. A infância reaparece como uma gravida-
de maciça, sobre a qual tombamos todos, inevitavelmente. Por outro 
lado, essa percepção dos tempos estiolados e um tal perfil intimista da 
voz lírica podem reservar igualmente uma leitura política, conjugando 
ianelli ao drummond d’A Rosa do Povo (“Nosso tempo”): “sim são 
outros tempos,/ uma abstinência de cor/ de fruta fresca aos sábados 
[...]” (“sabores”). No flashback para além “dos anos de 1940”, o título 
da coletânea reaparece enfático, simulando um encontro de tempos 
observado na colisão entre a experiência nazista e a esperança de tudo 
não ser mais que pesadelo: “como se há muito passada a guerra/ num 
retrato de eva Heyman/ sorri uma menina de tranças./Nada segreda 
um sonho impróprio/ para uma criança da sua idade./ mal desata a 
correr no nada,/ um guarda a fisga pelo tornozelo./ Na nuca a boca 
fria da pistola, eva acorda:/ – ‘Querido diário, tenho tanto medo’ ”. 

A antologia se compõe de poemas com densas descrições, inven-
tariando, reinventando paisagens movidas pelo espírito humano (ou 
animal). em “António salvado, sua presença”, por exemplo, “o mato 
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grita”, “um loureiro busca o céu”, “tudo pranteia”, “rumoreja de 
prazer”. Vemos, portanto, uma autêntica celebração de um mundo 
animado pelo sopro de vida, e em fôlego de Éolo. Paralelamente, no 
entanto, a linguagem que canta o que a extrapola também sabe, ciosa, 
olhar-se no espelho. A escrita que se pensa, ingrediente que em boa 
medida temperou a lírica do século XX e ainda salga as iguarias de 
agora, retorna em mariana ianelli, porém de modo mais secreto do 
que exatamente ostensivo. A reflexão metalinguística, talvez involun-
tária ou colateral, de “Um lugar neste mundo” pode ser, disso, um 
material de ilustração. Ali, a metáfora da 
própria poesia moderna não é explícita: é 
figura que se explica numa inclinada her-
menêutica. menos militante ou grandilo-
quente (como as epopeias de outrora), o 
poema quer, sem inflar os pulmões, poten-
cializar um real cotidiano aparentemente 
rarefeito. Não o real mirabolante de atlân-
tidas – “tuba canora”; antes, a ação cristã 
de, por meio de farelos, multiplicar o pão e 
a vida: “frauta ruda”. “A caminho do cam-
po de Westerbork”, já percebíamos quão 
necessária se faz uma subtração do mundo 
e, não raro, da inflação linguística, para que faísque uma sinapse com 
a transcendência que o dilata. 

A criadora de O amor e depois trata a língua como ponto de partida 
e de retorno, de forma que os jogos verbal e conceitual nunca são, 
por ela, descartados. importa sublinhar, todavia, que a prática não se 
resume a um experimento autotélico; em via inversa, é sempre salto 
para um olhar, pela lente da linguagem, de uma realidade avessa à 
pressa cotidiana ou à sanha de uma imanência que nos priva de finali-
dade. A escritora penetra no “interior” e então pode mostrar o vigor 
da sutileza: uma casa pode se pensar em seus espelhos, fabricando 
um olhar infinito no acúmulo de imagens em mise-en-abîme: reflexões.  
A imersão metafísica de ianelli a faz dialogar com a escritura bíblica, 
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numa jornada sapiencial. Assim, “Judas” nos é mostrado sem o sangue 
do olhar acusatório, mas como um personagem fatídico na narrativa 
escatológica da traição. Reinterpretando a prática da condenação do 
apóstolo, a poeta nos diz haver um “[...] segredo selado/ entre dois 
cristos,/ um destino/ beijando outro”. suspensão da mácula: não 
eram Jesus e o delator dois seres libertados, palmilhados de escolhas; 
tratava-se de dois destinos, dois lados prévios de uma necessária antí-
tese. em outro momento (“cave canem!”), ressurge a dicção bíblica, 
mas elaborada parodicamente: “era o dilúvio, e o dilúvio era bom,/ 
um batismo eloquente, uma errata/ no tempo [...]”. O dilúvio como 
a dor lida por Baudelaire: “soyez béni, mon dieu, qui donnez la sou-
ffrance/ comme un divin remède à nos impuretés” (“Bénédiction”); 
é quando a penitência vira ventura e a grandiloquência, atomizada no 
símbolo tênue e compacto do batismo, readquire sua alma hiperbó-
lica: o mundo se purifica é em água excessiva, que o afoga e resgata. 
Água de lorca, em “mañana”. 

exemplo da força da alma lírica sem os alto-falantes de certa prática 
poética, a redenção da desonra num texto como “ismael” se dá pela pa-
lavra imantada que, num mergulho profundo, penetra vitoriosamente as 
águas superficiais do rótulo moralista. É um poema que traz a simbolo-
gia do deserto (às vezes transfigurado em ilhas ou estrelas), esse emble-
ma que percorre a obra inteira: esvaziamento material, preenchimento 
anímico e solidão. O credo na experiência verbal pode navegar, assim, 
“numa jangada de gérberas e cartas” (“menina de maio”). são as pala-
vras em oração que vencem a morte e recuperam a influência – vocábulo 
aquático – de quem partiu. Aliás, as ilhas, como no poema homônimo, 
podem ser de alento e de memória; uma temperatura afetiva, “luz na 
noite” do esquecimento.
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Por fim, podemos dizer que mariana ianelli apresenta, frequente-
mente, a morte e o amor – nossos pontos cardeais, tânatos e eros – con-
densados em imagens duradouras e fluidas: do barco oscilante, da ma-
téria fantasmática, de uma comunhão astral. Por meio de uma melopeia 
discreta e delicada, firmada no ritmo suave e na rima toante, não é outra 
coisa que o poema constelar “cassiopeia” nos oferece à contemplação 
e que o livro, em larga escala, pode ensinar. Após o périplo obrigatório 
por linguagem sem peso, que o cotidiano oferece e a que o dever nos 
submete, é tempo de voltar a ianelli e de reaprender, pela permanência 
da beleza, a finitude da vivência.
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c o n t o

A fogueira de são João

Claire  Varin

Alguns anos antes do ataque ao World trade center, 
mohamed foi à minha casa em uma bela tarde de 
outono. Nós havía mos marcado um encontro aqui, 

onde exerço meu trabalho de escritora pública. O desconhe-
cido, de cabelos grossos e pretos, barba e olhar cor de penas 
de corvo, apertou minha mão e inclinou levemente os ombros 
para frente, em cumprimento. ele tirou os sapatos e eu o con-
videi a entrar no escritório. depois de tomar o café expresso 
que lhe ofereci, declarou calmamente:

– eu quero que minha morte sirva para alguma coisa.
– sua morte?
– sim, vou sacrificar-me.
– ...
– Vou sacrificar-me em praça pública.
ele não parecia nem exaltado nem louco e sua presença não des-

pertava em mim nenhum desconforto. mas, determinado, ele que-
ria sacrificar-se. essa palavra inflamava a atmosfera, carregando-a 
de intensidade e forçava minha consideração. era um gesto grave, 
extremo e raro, ato para um samurai. Aliás, mohamed demons-
trava uma cortesia japonesa, uma reserva matizada de respeito que 
contrastava com a atitude dos nativos quebequenses. de origem 
iraniana, ele tinha vivido muito tempo em Paris antes de instalar-se 
em montreal. como motorista de táxi sulcava as ruas da cidade 
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tradução do francês por liliane mendonça.
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que adotou, apropriando-se assim dessa metrópole na qual se sentia em casa, 
mas sempre como imigrante, por chamar-se mohamed, ter a pele morena, os 
cabelos, a barba e os olhos negros de um árabe. 

Não se acenava assim com um possível sacrifício por brincadeira ou 
em vão. Alguma coisa em mohamed me convencia da seriedade de sua 
intenção: tornar-se uma tocha viva e depois apagar-se. teria sido muito 
fácil rotulá-lo de louco e mandá-lo embora sem atender ao seu pedido: 
escrever uma carta em seu nome contando seus reveses recentes e evo-
cando com palavras mais ou menos claras o desfecho fatal. Um ser hu-
mano tinha necessidade de ser ouvido, compreendido. Assim foi feito. 

ele gostava de viajar e não abria mão de fazê-lo até que aconteceu 
algo que fez o sol que havia nele se pôr e pelo qual ele parecia pronto 
para morrer. Voltando de uma viagem ao sul com sua namorada, fun-
cionária de uma companhia aérea, ele tinha que ir à alfândega da cidade 
por onde estava transitando antes de voar, uma horinha mais tarde, para 
montreal. ele havia acumulado tantos olhares desconfiados sobre seu 
rosto suspeito de ser um terrorista árabe, passou tantas vezes por revistas 
sistemáticas às suas bagagens e a ele mesmo, perdendo dessa forma vá-
rias conexões de voos que... ele bateu os pés no chão com impaciência 
e parou diante da guarita, decidido a acelerar o processo:

– mande-me logo para a revista, por favor.
– Ah, é? e por quê?
– Porque quando a gente se chama mohamed ou carlos, ou é terro-

rista, ou traficante de drogas e sempre é revistado.
– Você é um terrorista?
mohamed suspirou, irritadíssimo.
– isso é você que está dizendo...
– Você tem uma bomba na mala?
essa última questão do funcionário de olhar hostil lhe parecia bem des-

locada e quase um insulto. como sua mala, recém-submetida à revista dos 
raios X, poderia ter uma bomba? mohamed respondeu com uma ironia 
infeliz: “tenho até mísseis intercontinentais.” A seguir, o funcionário o 
prendeu por delito público. cidadão canadense com rosto de estrangeiro, 
mohamed ficou detido por dez dias em uma cidade de seu próprio país. 
Aqui eu calo suas confidências sobre as humilhações das quais foi vítima. 
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No entanto, pode ter certeza, como eu tenho, de que houve uma devastação. 
O homem sentado diante de mim, visivelmente sofria. “Antes disso havia 
uma harmonia entre meu corpo e meu espírito”, resumiu meu cliente, que, 
desde sua prisão, dormia mal, havia perdido o apetite e a paz de espírito. 
ele não era um criminoso, então se revoltou: por que essa obrigação de ir a 
cada semana na delegacia de polícia, até o momento de seu processo, como 
se ele fosse um? ele amava a vida, mas, se não conseguisse justiça, morreria.

eu observava meu visitante e pensava no destino que, como uma pe-
dra rolando ladeira abaixo, vai até o fim, inevitavelmente. Nada pararia 
mohamed – nossas conversas confirmaram – nem mesmo deus e sua 
justiça que não é desse mundo. Pois mohamed duvidava de Alá, por 
isso sinalizava não ter compromisso com qualquer grupo fundamenta-
lista, além do fato de que recorreu aos serviços de uma mulher para a 
redação de sua carta. mohamed era um cidadão do mundo, sim, e eu 
escrevi a carta para ele, que permaneceu morta, exceto por uma alusão 
simpática de um colunista famoso de um cotidiano, ao qual ele, por 
sugestão minha, enviou uma cópia.

mohamed voltou a me ver no coração do inverno. sendo suas tentativas 
infrutíferas e tendo deliberadamente parado de fazer as visitas semanais 
obrigatórias à delegacia de polícia, só lhe restava executar a ameaça contra 
ele mesmo. dessa vez tratava-se de produzir um texto que começava mais 
ou menos assim: Quando essa carta for lida, minhas cinzas estarão espalhadas pelo 
chão... mohamed, meu irmão nesse planeta, apresentou-me um bom caso 
de consciência profissional. eu me recusava a julgá-lo. A liberdade dos 
seres nesse mundo consiste, talvez, em “morrer em pé a viver de joelhos”, 
como o pai de mohamed queria. mais do que um texto redigido em fran-
cês ruim, uma carta bem formulada, explicando seu possível sacrifício, 
evitaria que os canadenses o reduzissem a um extremismo repulsivo. Após 
a entrega da segunda carta ao meu cliente, a qual não indicava a data desse 
autossacrifício, e com sua autorização, avisei as autoridades. de forma al-
guma eu seria acusada de omissão de socorro. Um mês mais tarde, mohamed 
me telefonou para informar os últimos acontecimentos: policiais o ha-
viam apanhado em casa para uma avaliação psiquiátrica e liberado alguns 
dias depois diante da recusa do médico em assinar um papel atestando 
qualquer desequilíbrio mental no paciente. 
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Quando surgiu a primavera, fiquei feliz de que mohamed não te-
nha passado aos atos. em junho, no entanto, ao anoitecer, liguei o 
rádio no momento em que anunciavam que um homem de 50 anos, 
de origem iraniana, tinha se sacrificado em frente ao prédio de uma 
emissora. descansava a seus pés uma carta endereçada ao primeiro-
-ministro do país pedindo reparação pelos danos sofridos após sua 
prisão na alfândega canadense. O apresentador não disse mais nada. 
mohamed teria sucumbido às chamas? Os jornais televisivos provavel-
mente não acharam o sacrifício dele digno de ser noticiado. Um ser 
humano ardia em chamas diante das janelas de seus escritórios, mas 
isso não seria suficiente aos jornalistas desencantados ou tão solíci-
tos a encaixar mohamed entre os suicidas? As coisas permaneceram 
assim, exceto por uma menção e uma crônica, esta publicada pelo 
colunista boquiaberto pela ausência de cobertura midiática do drama.  
O muro da indiferença, que mohamed tentou quebrar, apenas escure-
ceu sob o braseiro aceso pelo homem prostrado por ser menospreza-
do devido ao seu nome e cor da pele.

só Alá sabe como ele sobreviveu, tendo rolado sobre um canteiro 
de flo res para apagar as chamas. O rosto e as mãos com queimaduras  
de terceiro grau.

Na Uti do hospital jazia o homem invisível. As bandagens engros-
savam as mãos e a cabeça dele, e eu só via do corpo de mohamed, 
escondido por um lençol branco, uma coxa morena ensanguentada da 
qual haviam cortado a carne e transplantado para o rosto. Um respira-
dor introduzia oxigênio nele por um buraco aberto na garganta. estava 
em coma. O enfermeiro do plantão me preveniu sobre o alto risco de 
mohamed ficar desfigurado pelo resto da vida. Não tinha mais nariz 
nem lábios, e as orelhas estavam consumidas até a metade...

dali em diante, com seu rosto tão queimado, mohamed atravessaria 
em paz as fronteiras de todas as cidades da América. ele nunca mais 
teria cara de terrorista.
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entre o muro e a tinta, as 
palavras (coletivo alba)

Os grafites na pele da cidade são como tatuagens aními-
cas, inscrições de uma voz pulverizada que pertence 
ao rosto coletivo. As frases nos muros acumulam li-

nhas de um livro disperso e velado, lido de modo fragmentado 
e veloz. Busca-se o instante, a letra apetrechada com um anzol 
para a captura do olhar, o desejo de que algo proibido seja ou-
vido ou, em outras palavras, algo que é demasiado visível deixe de 
ser paradoxalmente oculto: “insista”. Andar pela cidade do Rio de 
Janeiro ou nas grandes capitais confere aos pés o poder das mãos, 
que folheiam as páginas de frases acidentais num corpo políti-
co em formação e transformação. Aquilo que é dito é acompa-
nhado pela sombra do não dito e, em muitos casos, expresso 
pela intensidade gráfica dos gestos, flagrados em tinta – “tua 
arte não é crime”. Algo de perene nos grafites os aproximam 
da oralidade, a tangente entre a performance e sua eminência 
política: “a passagem do tempo é cara”. A face letrada das fai-
xadas é rica em tonalidades afetivas (“só sei dançar com você”).  
O espírito do tempo, despersonalizado na sua escritura, mantém 
a carga poética e, aquele que transita em alta velocidade pelas 
grandes avenidas, ainda pode se surpreender com a latência de 
um advérbio: “quase”. Vivemos em constante espera, no aspecto 
inconcluso das decisões intempestivas. se “viver em eterno ma-
labarismo” condiciona a experiência da pós-modernidade, essa 
não se faz sem o papel da literatura em seus diferentes suportes 
e fronteiras, esboçando os capítulos de tempos de brutalidade, 
assum como a força de resistência, na esquina entre a vida e a 
arte. sublinhamos, “o caminho muda o sentido do poema”.
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p o e s i a

marisa sarmento da silveira

Nasceu em Porto Alegre, Rs. exerceu cargos de do-
cência, Pesquisa em Planejamento, metodologia de 
ensino e currículo no Rs, sP e campo Grande, 

ms. elaborou e implantou  Projeto de Graduação, Bachare-
lado e licenciatura Plena: currículo, ementas, Programas de 
ensino, sistema de Avaliação e Bibliografias, exercendo coor-
denação de curso e chefia de departamento por cinco anos, 
no Rs. Autora igualmente de textos e artigos acadêmicos (en-
tre 1969 e 1994). Ramalhete de Haikais é seu primeiro livro, publi-
cado por massao Ohno editor, são Paulo, sP, 2008. O segun-
do, Jardim de Areia – Haikais, segue em produção, entre outros, 
com temas variados.
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Haikai do mar

Profundo mar
Ruídos do passado
dizem presente
                Ruge o mar
                surge o luar
                manso mar
Força ancestral
Rema com espírito
Apura o sentir
                como oceano
                coração do deserto
                infinito eterno
céu testemunho
sua palavra
Presença sua
                Palavra do mar
                sentido surpreende
                Ânsia por dizer
O nada, nada
só o vento é livre
O barco é um só
                do deserto ao mar
                Porque tardas, oh lua
                lume do tempo
Usa força do outro
sozinho mar avança
tempo não volta
                Oceano mar
                Água cobre a pedra
                Parar e parir
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Vento e maré
escalas e arpejos
dança d’areia
                manhã verão
                Brisa em prosa
                Vela ao vento
Beira d’água mar
Pé n’areia sem rumo
dia promissor
                sob o olhar do mar
                Palavra, onde estás
                sob a areia
escrevo ao mar
Onda vazia ancoro
ilusão se afoga
                estrelada noite
                saudade alcança
                lágrima sua
canto do mar
Ária inacabada
Pescador sem mar
                Alma de pescador
                escreve dor em onda
                solidão
mar agitado
lembranças voam
sobrevoam
                lança rede
                Palavra de peixe
                Não reza
maré subiu
Passou por dentro da dor
som do perdão
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                Alma do mar
                escreve n’areia
                coragem
mar oceano
coração humano
Profundezas
                levanto âncora
                calmaria me conduz
                escrevo ao tempo
Ao mar me atrai
toda sua inteira
liberdade 
                da terra nasce
                À terra volta o homem
                Viver dói
dia calado
céu azul segredo
Que cor é esta
                A toda hora
                dia faz perguntas
                sol não responde
Ah, juventude
Um mar de vida toda
Para se gastar
                Noite se adianta
                esperança se cala
                só a dor fala
Ouvindo mar
Vida não tem preço
Pescador sem mar
                Vida sem sonho
                Recolhe a rede
                Vida sem vida
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O sol nem nasceu
defende-se o marisco
entre mar rochedo
                Águas profundas
                como saber o como
                d’outro lado da ponte
deserto escreve
Vive além do tempo
Não é desertor
                Não há mais pressa
                só o tempo continua
                mais apressado
mar encapelado
escrita em atraso
louça na pia
                maré que vem
                caracol, nem vem nem vai
                maré que vai

Grou-de-coroa-vermelha
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marília Garcia

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1979. É tradutora e au-
tora dos livros 20 poemas para o seu walkman (2007), 
Engano Geográfico (2012) e Um teste de resistores (2014), 

publicados também na Argentina, espanha e Portugal, respec-
tivamente. Atualmente mora em são Paulo.
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quando estava perdida, io encontrou uma aranha

me transformo em 24 versos 
pra seguir seu fio de aranha e contar 
desse ruído. não está ouvindo? 
dizem que eu andava perto do rio 
tentando fugir dele, mas estava 
distraída, jogando pedrinhas; 
de repente tudo escuro em claro dia.
  dizem que naquela tarde 
uma névoa, névoa tão densa, 
e quando olhei pra cima 
você oscilava em seu fio de aracnídeo 
e me dizia: “– tem um pingo / de  malva”, 
mas a única cor era 
visibilidade despedaçada. 
podiam falar o que quisessem de mim
mas não virei inseto, foi ali que 
perdi a voz. 
  depois da névoa, 
vi meu reflexo no rio: agora tenho 4 patas 
e à minha cola um monstro de cem 
olhos vigilantes. se você percorrer esses versos 
até o fim poderá ouvir o piscar 
de todos eles 
ao mesmo tempo.
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descreva: longilínea 

de lá, ele diz que um cataclismo é algo 
que pode ser estendido
indefinidamente. e de repente
estou num lugar 
que se escreve 
com s. 

escreva isso, descreva, 
ele me diz e eu só penso 
em como dobrar a
esquina sem cair, 
   em como seguir pela beira 
num lugar sem parede, num lugar em que
a pergunta certa deveria ser:
você tem o tempo? 

tomar o avião à noite
numa cidade em que noite
significa apenas 
noite
e depois?
descreva     escuro, ele diz. 
nessa língua tudo poderia
ser escuro ou vacilar,
dias dias dias, 
um depois do outro
e você tem sempre que
recomeçar.

naquele dia acordei com o som dos helicópteros
e li uma frase:
há um ano ela olhava o mar desta janela
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podia pensar em um plano b –
você diz naquela esquina
os sons da fala 
se intercalam com 
os helicópteros 
(mas ele não diz nada
só escreve:
descreva isso agora).
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bzzz

estar ali era como um ninho 
de abelhas. 
  – uma colmeia? você quis dizer
colmeia ou só queria dar a impressão
de perigo?

não sei dizer, olhava as fotos 
em silêncio e talvez nesse 
momento ele tenha passado 
bem perto talvez tenha sido
só uma sombra na hora em que virei. 
será que uma linha de sombra
bastaria para a gente se reconhecer?

lembra aquela vez em que você
parou um poema no meio
para me contar de uma cidade
sem sombras?

devia ser aquele lugar:
a luz naquele lugar
a luz de antes que se repete agora
dando a impressão de mapas
sobrepostos.

quando chego, demoro para saber 
o que acontece. repito o caminho anos depois
e não sei por onde começar.
– você já sabe o que fazer agora?

às vezes ouço o mesmo ruído ao redor
como um ninho de abelhas
um bzzz em cima da ponte
e uma sombra escapando
mas não era perigo,
era só um barulho na hora de ouvir 
o que mais importava.
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José eduardo degrazia

Nasceu em Porto Alegre, em 1951. tem publicados 19 
livros de contos, poesia, novela e infantojuvenil; en-
tre eles Lavra permanente, poesia, 1975;  Cidade submersa, 

poesia, 1979; A urna guarani, poesia, 2004; Corpo do Brasil, poesia, 
2011; A flor fugaz, poesia, 2011; O atleta recordista, contos, 1996; 
A orelha do bugre, contos, 1998; A terra sem males, contos; Os leões 
selvagens de Tanganica, contos; O reino de macambira, novela, 2005;  
A fabulosa viagem do mel de lechiguana, novela, 2008; O samba da girafa, 
infantojuvenil, 1985; A caturrita cocota, infantojuvenil, 1991; Gato e 
sapato, infantojuvenil, 1997. tradutor, publicou 14 livros, entre 
eles, sete de Pablo Neruda. Prêmios no Brasil e exterior, entre 
os quais o de prosa da Academia mihai eminescu da Romê-
nia, o prêmio internacional de poesia de trieste e o prêmio de 
poesia da Associação de escritores e Artistas da moldávia.
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O tempo cíclico

Há um sentido nas estações
que não sabemos –  
nas estações de trens velozes
que chegam e que partem
silenciosamente.

Há um sentido nas estações
da Natureza que passam e voltam
trazendo a primavera depois do inverno,
resgatando o outono depois do verão.

A viagem do tempo é cíclica,
como sempre voltamos às cidades que amamos,
como sempre retornamos às idades que não esquecemos.

Há um sentido oculto em nós quando partimos,
há um sentido revelado quando chegamos?

em cada estação embarcamos para a última viagem.

Os trens nos levam sempre mais longe do que podemos ir,
e as estações trazem a chuva e o frio e o calor e a neve,
e vamos envelhecendo juntos com o mundo.

ir e voltar, partir e chegar, cada viagem traz outra consigo.
A primavera está logo ali na próxima estação,
e ficamos sentados no banco da madrugada esperando o trem chegar.

Partimos e voltamos, como se volta à vida
quando a morte é apenas uma viagem de ida.
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Ao poeta desconhecido

só te procuram os doentes do coração,
os sensíveis, os ingênuos, os angustiados,
os que não têm paz nem consolo na vida.
leem o teu breviário à procura da paz,
e seguem o teu receituário de desditas;
leem o teu livro à procura da mensagem
que os tirará do limbo em que vivem
e os arrojará no paraíso inefável das virgens
e dos rios de vinho, de leite, e mel.

leem o teu livro à procura do belo
os balconistas que perderam toda a esperança,
e as mocinhas envergonhadas pelo despontar dos seios.

leem a tua poesia os amantes abandonados
que procuram um verso que traga de volta o amor perdido,
e os que precisam da poesia com de um mantra repetido
para inverter a dor em prazer, e a solidão em encontro.

leem o teu livro os poetas iniciantes
que balbuciam rimas nas noites escuras,
esperando que elas brilhem e iluminem o caminho 
pelo menos por um só instante, mas que seja sublime.

leem ainda os teus versos, os desiludidos, os que não veem sentido
no mundo e são potenciais suicidas à procura do texto definitivo
que os impeça do mergulho no vazio e no esquecimento.

Assim, poeta desconhecido, eu também fechei o teu livro.
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O cemitério de monterosso al mare

sob o céu de monterosso al mare
subo a escadaria  do mosteiro
lendo poemas de montale
escritos na pedra:
ó mestre, cantor da Cinque terre,
terra dos poetas, que viu  Bocaccio
e Byron
e carducci, 
Poeta maior banhado no mar azul
da costa genovesa,
dá-me a tua mão
na subida até o pequeno  cemitério
onde gerações de montale descansam
junto às lápides rotas de tempo e musgo;
escuto os teus passos lentos e vejo o teu olhar
que se perde nos bosques da ligúria,
e o mar bate nas rochas da vila sonolenta
onde pescadores tiram das águas o peixe prateado
e a concha onde ainda soa a saga de Ulisses:
escreves Osi di Sepia no ritmo do mar,
no ritmo dos seixos, no ritmo interior
da memória e do destino.

monterosso al mare, junho de 2007 
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Uma árvore se faz no vento

Uma árvore não é nada sem o vento,
nem sei ao certo se ela existe
se o vento não lhe imprime o movimento.
Uma árvore só existe ao mesmo tempo
imagem, poema, foto, documento,
além de seu tronco, suas raízes, seu alento,
se sustenta em si mesma, na seiva,
na madeira que o fogo queima, e o vento
teima em quebrar em noite de tempestade.

Uma árvore se transforma no vento,
ou no olhar de quem a inventa.

Uma árvore acontece quando se move
no vento, ou no pensamento,

como o poema quando nos comove.
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Beatriz escorcio chacon

carioca da Piedade, vive em itaipu, Niterói, onde co-
meçou a mostrar poemas pra pintar paredes, em 1987. 
Jornalista pela UFF, aposentada do serviço público,  

realiza performances poéticas, prepara um livro de contos e 
aguarda a publicação de uma novela. É autora dos livros de 
poemas Mesa Posta e Veios do Corpo, e do infantil Uma História 
Barriguda.
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O poema
esse desgovernado
a
correr percorrer
fora dos trilhos e
pelos dentros
dos nossos caminhos
e mói e amassa
e
o Poema nos dilacera e
nos encanta e ama
e vai
e
por deus!
esse desgovernado
deixa sempre rastro
. . .
palavra de Poema
não
passa
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Arumã

então a Vida
seria um trançado.
cesto quase perfeito.
Fibras de arumã inda cheiro de terra
entrelaçadas ao vento
sopro doce
trama dos deuses
mãos exatas.

seria a Vida
arte de fios leves.
Ramas e riscos
ora em laços ora em nós
naturalmente tingidos
delicadamente breves.

Viver então seria
tempo certo de raios de sol e sombra
emaranhados.
meadas contadas
num cesto de arumã
inesgotável? 

Algum dia
seria ...
a Vida não mais se enredasse
ao artesanato do vento.
livres luares.
mãos de nada.
Fibras de arumã se deixando ao rio
amorosamente
palha.
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Pela cidade

Quando eu amava
gérberas dálias bromélias
brotavam dos meus olhos
rasos
ensonharavam a paisagem

cidade ganha-pão
e topada
meus olhos cheios de gente
jornais e fantoches e heras e pedras
azaleias mortiças
garças enlameadas

inda assim
eu amava

eu amava tanto tanto
e tomava banhos
néon e chuva
chafarizes sujos e rosas
e o mercado das flores
os homens nos balcões de café
a cidade e suas estátuas
souberam nada do amor

dos meus olhos
transbordavam

Agora  mesmo
inverno de mim
pela cidade
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avencas úmidas
dessas chorosas
oferecem águas-marinhas
memórias 

meus olhos secos
se renovam?

Quando eu amava
amava tanto tanto tanto assim
quanto agora.
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sem moldura

Faz primavera
por todos os poros da tarde
varandas e trincos abertos
festejam
há Poesia na casa.
Os cabelos da menina se inundam
brilho-pérola
vitral e cálice
porcelana antiga.
Um pássaro só
trouxe luz e trigo
se bordou na xicrinha!
À mesa do café
é  irreconhecível essa menina.
ela só admira
a graça do passarinho
toma só
goles d’hibisco ...
brilhando que só ela
sai ligeira do retalho de linho.
A primavera fica sozinha.
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Adriano lobão Aragão

Nasceu em teresina, Piauí, em 1977. É mestre em  
letras pela Universidade estadual do Piauí. Atuou 
como professor de língua portuguesa na rede par-

ticular de ensino e como assessor pedagógico da editora  
saraiva. Atualmente, é professor do instituto Federal de edu-
cação, ciên cia e tecnologia do Piauí, iFPi. Autor dos livros 
Uns Poemas (poesia, 1999), Entrega a Própria Lança na Rude Batalha 
em que Morra (poesia, 2005), Yone de Safo (poesia, 2007), as cin-
zas as palavras (poesia, 2009), Os intrépidos andarilhos e outras mar-
gens (romance, 2012), além de diversas participações em cole-
tâneas e revistas. coeditor da revista eletrônica desenredos  
(www.desenredos.com.br).
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destinerário

A série é constituída de poemas que evocam determinadas localidades 
nordestinas. em tempo, Peito de moça é uma praia no litoral do Piauí; 
inhuma, cocal e Uruçuí são municípios piauienses; Quixadá e Fortim 
são municípios cearenses.

Peito de moça
longe das estações
de férias e banhistas
a calma destas praias
são aparências escondidas

onde tudo se assemelha
à beleza feminina
onda em eterna expansão
úmida areia cristalina

onde a brisa afaga a tarde calma
e teu enleio de corpo ardente
em repouso ofegante se espalha
numa serenidade aparente

inhuma
habitam estes banguês tempo e terra
seus caldeirões de água em pedra
o mugido da vaca no curral da frente
o rangido da carroça cheia de meninos
que gargalhavam na vereda da lagoa

habita estes banguês um vento contido
dividindo o sabor da cana-de-açúcar
entre abelhas e rapadura e as mãos
girando a arquitetura do alfinim
enquanto a mãe d’água prepara o meio-dia
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quixadá
feito sementes espalhadas no concreto 
planta-se uma cidade entre pedras 
inevitável que exista em forma de açude 
uma líquida resistência à aspereza destes montes 
onde a tarde repousa um ensolarado azul 
feito objeto solto na amplidão do abstrato

uruçuí
a planitude deste campo
por quilômetros espalhado
não enlaçou em seu crescer
a antigeometria do cerrado

aceita tranquilo este campo
o que lhe tira aresta e mato
deixa plano reta e ângulo
estranho à curva do passado

presente apenas em lembrança
repetindo em campo demarcado
que é distante o horizonte
alheio ao caminho do arado

cocal
indiferente aos trilhos que repousam
encobertos pelo tempo terra e asfalto
um pássaro prepara seu voo
empoleirado na antiga estação

prepara seu voo como um olho d’água
se abre entre a mata
e paciente observa o itinerário do céu 
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fortim
guardo meus passos nestas estradas
de areia branca e poucas casas
onde o vento constante apaga
em suave gesto de silêncio
o rastro disperso do itinerário
enquanto diminutos caranguejos emergem
do solo desta beira de rio
alheios ao movimento das dunas
que lentamente escapam do repouso
na outra margem deitadas
evocando a proximidade do mar
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ainda havia carambolos nos muros

ainda havia carambolos nos muros
e restos de morcegos enterrados no jardim

também aranhas em chamas espalhando suas mortes pelo quintal
entre lagartas-de-fogo derrubadas do pé de goiaba
abrigo de cascudos joaninhas e ânsias de menino

enquanto urubus disputavam carniça na calçada
e gangujis entravam em casa pelo ralo do banheiro
o único medo figurava no voo de um cavalo-do-cão 

lesmas soterradas no sal da cozinha pareciam vingar-se no pelo dos potós

teiús e camaleões topavam com brincadeiras na quinta das irmãs
e alguém abria um casulo que diziam apontar a bahia
e outros enigmas evocados pelo sabor da larva incrustada no babaçu 
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o muro além do jardim demarcava

o muro além do jardim demarcava
o limite de dois mundos condenados ao desencanto

no princípio havia a ampla planície circunscrita
à intempérie de fogo água e insetos
entre areia e massa de modelar
arcaicas figuras de guerras e seres extintos

também havia a tecnologia letal à formiga e playmobil
de queimar plástico na ponta do cabo de vassoura
onde o zumbido de um pingo de fogo
atraía mais que sua chama e sua queda
entre cidades de caixas de fósforo
que levavam dias para serem erguidas
ao largo da gigantesca floresta de capim e jarros
labirinto do acaso que teimava seu fim
ao pé da muralha de pedra e calçada
de onde paraquedistas de seixo saltavam
amarrados a sacos plásticos em linha de mão
que insistiam em cair naquele outro mundo
incompreensível e desinteressante em sua limitada vastidão
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não deixamos nossas pegadas

não deixamos nossas pegadas
no calçamento desta rua
repleto de pedras pontiagudas

deixamos o sangue de nossos pés
cortados no jogo de bola
onde o único ofício das chinelas
era servir de trave para o gol
contado em pés descalços

então a rua deixava em nós suas pegadas
demarcadas pela tintura do mercúrio-cromo
ou pela dor do mertiolate e da água oxigenada

também a bola recebia seus remendos
quando furada cortada ou rasgada
e outra bola mais antiga cedia um recorte
que seria colado com faca quente

não deixamos nossas pegadas
no calçamento desta rua
deixamos o sangue e outras feridas ao relento
esperando o tempo decidir esquecer ou emendar
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assar castanha

1
requer engenho a arte de assar castanha
exige cuidado ao examiná-las
e estar atento ao deixá-las ao sol
se nenhuma castanha verde engana

o mesmo olhar que agora procura
uma lata de leite em pó vazia
e depois abri-la e furá-la a faca
tornar plana toda sua curvatura

encontrar três pedaços de tijolo
para apoiar a lata deslatada
e reunir papel madeira e graveto
para só então receber o fogo

encontrar ainda um cabo de vassoura
para mexer e virar as castanhas
além de derrubá-las ao final
e apagar fogo e castanha na areia

2
abrir as castanhas com pedra ou tijolo
e constatar entre os dedos sujos
o quanto eram poucas

e compensar a falta com farinha
e pilar tudo num pilão imundo
onde cada um receberá seu punhado

adoçar com cuidado e sem cuspir
resquícios de carvão tijolo e areia
pois leva arte o engenho de assar castanha
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e scritor brasileiro, é advogado, jornalista e professor. 
mestre em teoria literária pela UFPA – Universida-
de Federal do Pará. escritor influente, um dos nomes 

mais importantes da cultura amazônica contemporânea com 
intensa atividade literária e de trabalho pela democratização de 
acesso aos bens culturais, à promoção do livro e da adoção de 
bibliotecas, fomentando a leitura e incentivando nova geração 
de leitores críticos. de suas obras – entre romances, contos, 
poemas, memórias e autoficção – imanam, naturalmente, o 
imaginário amazônico.

Fundou a associação paraense de escritores, a união dos 
escritores da Amazônia, criou o Jirau da Literatura, e, criou tam-
bém, junto com colegas escritores e com a parceria da livra-
ria da Fox e da editora empíreo, a FLiPA – Feira Literária do 
Pará que acontece todos  os anos, em Belém, no terceiro do-
mingo do mês de outubro e objetiva valorizar o autor local e 
sua produção, criando também o Prêmio Nobre e o Prêmio  
Fox/empíreo de literatura. 

É membro da união brasileira de escritores, de são Pau-
lo, da Academia cametaense de letras, Paraense de letras e 
de Jornalismo. Foi o coordenador geral do programa Jornal e 
educação, O Liberal na Escola, desde sua fundação em 1995, que 
objetiva formar leitor crítico e com seu permanente projeto  
O Escritor na Escola, procura fomentar, em toda parte, a prática 
da  leitura. 

Autor de vários livros o romance Olho de boto, publicado pela 
editora empíreo, é o quadragésimo livro do autor. 
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ÁGUAs tiPitiNGAs/tUcUPis 
AmARelO OURO e FOme

Nem tupi nem tupinambá
barro e solidão

Água tucupi, tucupias, tucumãs. 
Amarelomalária, maria, vício, a fome, a 
fartura, o peixe, timbuís, peco, seco, farta tudo.
Alguidar, suco de muruci. timbum dend’água
Afogados afagos nas estrias da água na cor da malha, gente do fundo 
do rio
no fundo do cio. sai da garupa e cai na beira da ladeira – esfria pequeno
Amarelidão, amarelão, empambado, panjo, é o homem que bebe a água 
da maldade dos homens.
Amarelo – lavagem do ouro que de ti levaram homem amazônida
sedento de justiça – amarelo de fome, homem que come barro no
vício de fome no viço do noviço que desmaia e deslenda  águas relevos
marcha da fome, estátuas à toa, homem vicio, vicento, vicentes doentes
espectros antropomórficos milenares esbarrados
homem borra reflexado nas mesuras do homem algoz
aleijamento além tejo, teje preso, traste, trouxeste o quê?
Porra, meu, apanhaste o cara errado, sem nada nos bolsos e só ferida
nas mãos, ei pêeme!!!
Grita o guarda, a autoridade, o fiscal, o algoz, algo goza a fama alfama a alma
flama na flanadeira dos garrotes guajarás guajajaras todos amorfos no mofo
fofo do cofo de caranguejo câncer de pele da pele do peixe feixe podre 
na pedra põe pome, pedra ume úmero ume uma dá uma dá, dá
do ver-o-peso tendal te deu tadeu um empurrão cana cachaça acha graça
dentes podres macaxeira ralada – sangue-tucupi ao invés de vermelho,
sangue amarelo, amarelo, amarelo, amarelo, amarelo, amarelo farelo nem elo
nem ele, espelho água espalhada espelhada retrato retrete fede privada
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sintina  mictório genuflexório do mundo, senta a pua e na rua, roi, vaitifu
goma um gomo do gume ferido fedido insuportável ser
quem passa quem se atreve nas trevas feito trave interdito intransitá-
vel intrafegável
É tucupi do bom dona, quantos litros e o sangue exangue se esvai e  
escorre
no fio da navalha na carne no peito da fé, senhora mãe amorosa, fonte 
de amor
e de fé, florinda, flerinda, berlinda oh, mãe, eu estou aqui a fim de
eu num vim aqui e estaria aqui – e com minha mãe estarei?
pisa na cobra raios papagaios, que luz! sorta o ferro, pega a 
baladeira, a bujarrona esfria – peste de vento – peste de fome
putacomidaputacomendocommedocomfriocomdordesamor
Nas badaladas ruas do comércio, um homem perfumado, perde
o cachimbo.
O batedor de carteira com certeira é com certeza
Guardador de carro bebe garapa e come pão doce – baita alimento
munguzá, munguzé, manga maniçoba sobra mani, mano, sobro sempre
Vai-te tucupi, salobo, roubo cobre cubro caibro não caibo
segue viage
segue visagem
posta de peixe moqueado, feijão ondulado – tupé
priprioca alecrim japana é  no japão é do japão já pão
nunca deu e num dá, jacarandá – o navio passou na beira do cais
cheio de minérios para os amarelos
o rio amarelo dos amarelos que não alimentam os amarelos
a amazônia é amarela  e não desopila maleita sezão – febre de ouro
febre de roubo de rumba – festa da  mazica – palhoça palustre
bate queixo bate coxa bate boca bate frio bate pavio  de navio
as águas da baia amarelam de tristeza
as águas da bacia denunciam o penar
homem fome
homem que não é homem é amarelidão
amarelão, amarelão, amarelão papa sabão
nunca cora, nunca coro, sempre couro
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O homem-amazônia virou água amarela encardida
tipitinga sorte/morte/dote? 
virou tucupi e não é tupi nambá nambu piranambu
é tupé que o estranja arrasta e afasta
é besta , morre pobre, morre doente,
come vicio, não viceja e na esperteza
eu já vou, gozar a vida do outro lado do mundo
deixa os vagabundos
viraram homens-visagens
amareloamareloamareloamareloamareloamarelo
tu caro pagarás
amarelo amarelo amarelo amarelo amarelo
onde está teu irmão?  nas águas barrentas
no mar da incerteza, na fome do teu prazer
nas cidades encantadas, seu refúgio, sua paz
tudo amarelo, amareloamareloamareloamareloamarelo
pitucupitucupitudo tucupi, tucupitucu tu, cu, pi – fim
tupinambá tucupi truculento nem alento
morte amarela
amarela sorte amarelão amarelão papa sabão
morreu de vício aquário otário – teje preso!
morte desserviço acqua viva acquante
acqua via ah canto acalanto quebranto
boiando morte bovina boi bumba boto sinhá
desencanto mamirauá boto bento
água benta
põe meu pirão porão estirão
repleto de fome
igapó sereno igapé moreno
vejo tudo belo
tudo amarelo
tudo inverno tudo inverso
tordesilhas torto tribunal juizes perdizes
desse vicio ele morre e torra na torre
sopra o vento geral
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marajó, marujo oriental
abre o bico – minhoca nele
tartaruga traz tarugo japonês
merengue carimbo sarapó poropopó
aumenta a dor amarelo amor amarelo sorriso flor
entra no paraíso, deixa a fome
falecimento enterro convite
nestas águas barrentas – tipitingas.
Jazz...
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p o e s i a  d e  p o rt u g a l

Ana luísa Amaral

P oeta portuguesa. Autora de mais de duas dezenas de 
livros, quer de poesia, quer de teatro, quer de ficção, 
quer infantis. traduziu autores como emily dickin-

son ou William shakespeare. tem livros publicados em países 
como Brasil, inglaterra, França, espanha, suécia, itália, Ho-
landa, colômbia, ou Venezuela. Obteve diversos prêmios em 
Portugal e no estrangeiro.
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das impossíveis semelhanças 

É quando a morte se instala
à nossa volta entre os que mais amámos:
os que nos foram vida, os nossos,
os amigos 

– e de repente, também os que seguimos
desde jovens e só reconhecemos por jornais,
e tornaram o mundo 
um lugar mais ameno 
como o mundo poderia realmente ser

Ouvi pela primeira vez take this Waltz
na mesma altura em que escrevi um poema
com cavalos de pedra e uma fotografia 
que tirei a seu lado, não de leonard cohen,
mas de alguém por quem me apaixonei, e tão eficazmente
como acontece a um míssil
de precisão absoluta

Ainda vive (e bem), mas é como
se tivesse quase desaparecido, 
uma fotografia antiga levemente a esbater-se,
desmanchando-se em cinza com a luz do sol, 
o que é muito parecido
com morrer

(mas, por muito que tente imaginar 
que é semelhante, 
de facto não é a mesma coisa. Não, 
não é a mesma coisa)
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Receita de empada de frango 
(a dizer-se galinha, em tempo antigo)

estender, leve, finíssima a lençol 
muito macio, de folha eficiente
que resistisse ao espaço de entre duas 
rochas em puro e antigo sedimento:

massa quebrada pronta previamente. 

Pode ser esta em ternura de mão, 
ou daquela mais dócil e à venda, 
porém menos em conta, todavia,
igualmente macia e suculenta.

dispô-la então numa forma redonda,
pois, como na cabala, o circular
possui simbologia fascinante.
e, em maternal amparo, reservar.

Agora, refogar uma cebola,
antes picada descuidadamente, 
nalgum azeite em pouca graduação:
assunto delicado e importante.

Que o refogado seja doce e manso
(cf. sugestão sobre o lençol),
de maneira a acolher um frango todo,
cozido e desfiado anteriormente.

Note-se que em receita mais antiga,
e aqui podia ler-se noutros dias,
ou seja, Ac, ou seja, Antes da crise,
não se dizia frango, mas galinha.
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mexer alguns minutos e juntar
salsa picada muito suave e fina,
e, caso em sobra de algum orçamento,
cogumelo em fatia pequenina.

Acrescentar dois copos cheios de leite,
duas colheres pequenas de farinha
e, no fim, meio limão, bem sumarento.
tem-se pronto o recheio. então, e à mão,

aconchegá-lo ao reservado leito
e cobri-lo depois a folha fina
da massa já quebrada. Pincelar 
com gema de ovo, a qual, caso tiver

pequena gota de imaginação,
produzirá, com a massa sobrante,
desenhos que, colados na coberta,
serão curto navio, bruxa oscilante,

minúsculas estrelas, nome amado,
ou (o mais fácil) linhas em quadrado. 

serve entre seis e oito comensais,
e, respeitada bem, servirá mais – 
sobretudo se for acompanhada
a salada de versos sussurrados.
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Aprendizagens

era cromada e preta a bicicleta,
trazia um laço largo no volante circulando 
o Natal e rodas generosas
como parecia o mundo 

eu, na manhã seguinte,
sem saber sustentar a rota nivelada,
o meu pai a meu lado, segurando o assento,
a sua mão: aceso fio de prumo,
em acesa confiança

depois, era-lhe a voz entrecortada
pelo puro cansaço de correr, 
tentando harmonizar a bicicleta

Hoje, muitos anos depois de gestos paralelos,
a minha filha sobre outras estradas,
a minha mão corrigindo o desvio de mais modernas rodas, 
entendo finalmente que era emoção o que se ouvia 
na voz interrompida do meu pai:

o medo que eu caísse, 
mesmo sabendo que eram curtas as quedas, 
mas sobretudo a ternura de me ver ali,
a entrar no mundo dos crescidos, 
em equilíbrio débil,
rente à saída circular da infância
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Nasceu em 1978, em lisboa. cursou economia e filo-
sofia, trabalhando atualmente como tradutor. Após 
a sua estreia na viragem do século com Um Mover 

de Mão, publicou outros onze livros de poesia, tendo lançado 
recentemente duas coletâneas de poemas por si traduzidos.
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Quatro poemas

esta música, ouves?

sabe que
quando nos separamos

– tu seguras uma ponta,
eu seguro outra –

todas as coisas do mundo
tocam o cordel
da nossa distância

dedilham, sim

ouves?

 �

O amor e a discórdia após empédocles

este ruído indomável
de portas a abrir e fechar
este trânsito humano
com escala e destino
em nada

como poderei eu escavar
no coração um canal
para que esta enxurrada passe
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sem sorver as mínimas pétalas
que vão despontando
devagar
neste meu suado treino
de ficar calado

deixem-me apenas
o cucu matinal do miúdo
como se o sono fosse
pessoalíssimo esconderijo
e toda a geografia da noite
o afã de o procurar

para ontologia basta-me

 �

do verbo desafeiçoado
reúno peças de roupa antiquíssimas:

punhais, gazuas, instrumentos
para reaver o sangue
nesse encontrão à altura do queixo
com que as noites vão alinhando

a cervical do desespero.

 �

dorme ao teu lado.
chega-se a ti desajeitadamente,
aterrorizando costelas,
ou com a mansidão própria da pele,
quase tangencial.
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A tua insónia é a caixa de ressonância
de uma respiração onde se esbanja
a fortuna do repouso.
Pouco interessa a escuridão,
o que não sabes,
o que virá.

treme a persiana com o esculpir,
ainda tosco, da madrugada.

Pensas nas lentas cicatrizes
– que esmero –,
nas portas amontoadas a um canto,
no momento em que deixaste
de passar a ferro:
sim, seremos belos assim,
amarrotados pelo convívio.

Felino, catraio ou nome amado,
tanto faz.
dorme,
(para ti, ias dizer)
ao teu lado.
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inês Fonseca santos 

l isboa, 1979. escritora e jornalista. Publicou, entre ou-
tros, o volume Regressar a casa com Manuel António Pina, 
que inclui o filme As casas não morrem (real. Pedro mace-

do); os livros de poesia As coisas (il. João Fazenda) e A habitação 
de Jonas* (il. Ana Ventura); e os livros infanto-juvenis A palavra 
perdida (il. marta madureira), José Saramago – homem-rio (il. João 
maio Pinto) e Vincos (il. Nicolau).
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marcha fúnebre

É difícil, sim,
conhecer a luz e falhar a sombra.
tão difícil como beber apenas
uma cerveja e falhar a palavra
apenas
por não gostar de tremoços.
É difícil não termos sido amigas
na adolescência, mas eu nunca tive amigos
adolescentes,
mesmo os que diziam que eram
mentiam: tinham centenas de anos.
É difícil nunca ter ido em grupos,
nunca ter ido às putas, ter ficado
sempre aqui,
aqui assim,
de coração encostado ao verso,
de língua debaixo da linha.

É difícil, sim, 
cair no abismo e descobri-lo afinal
sítio confortável. como é difícil 
ler celan e Pina,
Herberto e Belo,
szymborska e clarice,
e acreditar que a fé
se torna intermitente 
sempre aqui,
aqui assim,
entre a saliva e os dentes.
É difícil, por isso,
pisar a madeira,
e esperar que a tábua ranja no sítio certo
da memória.
tão difícil como o próximo copo ser a única esperança.
menos difícil porém
do que ter sido mãe
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órfã de pai, avós e gatos,
órfã rodeada de órfãos
por todos os lados. Água
rodeada de mar por todos os lados.

É difícil cumular factos:
ter sido eu
a ensinar-te a ler aos 50 anos,
ter sido eu
a falhar-te a leitura da morte aos 90 anos,
ter sido eu
a sobreviver-te, sobrevivente aos 30 anos.
ter sido eu:
tão difícil quanto ser árvore
quando o tempo não está para colheitas.
tão difícil quanto ter
medo de cães,
alergia a gatos,
e restar:
uma andorinha para caçar.

É difícil, enfim, sonhar
que a cerveja se bebeu
na companhia do poeta.
como é difícil acreditar que o poeta perdeu
na carruagem os poemas. e os poemas
sempre aqui,
aqui assim,
rentes ao chão. Apenas.

Gostaria – muito, tanto – de.
Gostaria assim – com gestos largos – 
assim tanto de: acreditar que 
tudo isto tem banda sonora.
Porém:
para fazer uma canção,
tudo isto trespassado pelo som não chega.

Não chega, não.
É difícil, sim.
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A casa

O povo amou o homem que disse: “Olha dentro do teu coração e escreve.”

talvez tivesses saudades de casa.
talvez precisasses de mim para te compor

o quarto. Olhei dentro do teu coração, abri 
a mão para escrever a ordem, ergui paredes, 
criei espaço para certas inevitabilidades:

cama, candeeiro, cabeceira, 
o livro e a flor prestes a murchar,
mais a agenda e a caixa dos comprimidos.

A infância infelizmente não coube. 
era demasiado volumosa 
para se conseguir transportar; 

e eu, de visão demasiado turva
para conseguir fitar informes 
instruções de tão densa paisagem.
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Um caso

Um dia tive o meu primeiro caso. Não se sabe
nunca o que é um caso, excepto os de polícia, até
se ter um caso. Um caso é

uma montanha infame de embaraços:
dançar até arrastar os pés e as línguas
beber até arrastar as línguas e as vozes
desaparecer até para a melhor amiga
acabar num carro até ao amanhecer.

enquanto isso, tentar perceber (que raio é um caso)
que raio quer ele dizer cheio de vontade,
entre o pescoço e a clavícula:

apeteces-me,

descobri
demasiados casos mais tarde,
demasiados anos mais tarde,
demasiado tarde.
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todas as casas de amor são ridículas

Prefiro o ridículo de escrever poemas
ao ridículo de não os escrever.
Wislawa Szymborska

escrevo-te: uma casa. e nenhuma palavra
se reveste de tijolos, nenhuma palavra 
se deposita sobre o terreno para a construção.
Uma casa deve ter placa, meu amor, 
uma casa deve ser de material seguro, 
não vá haver incêndios e deixar de haver 

casa.

Uma casa deve. É tudo o que sei:
acrescentar verbo a esta casa que te escrevo
naquele que é de todos o mais perecível material. 
Respondi assim ao empreiteiro, 
quando me alertou para os perigos. 
sobretudo o perigo de ser

ridícula: 

Não vai construir uma casa a escrever. 

tomei nota. escrevi: uma casa.
disse-lhe: sala, escritório, três quartos, 
será bom para a criança ter irmãos,
se não tivesse os meus quem me reconstruiria
agora que partiste e eu escrevo: uma casa. 

Todas as casas de amor são ridículas,
continuou o empreiteiro cheio de ternura por mim
e mais afecto pelo dinheiro,
regra geral, têm maus acabamentos.
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tomei nota. escrevi: uma casa.
Abri a porta. mandei-o sair. 
Prefiro o ridículo de imaginar uma casa
ao ridículo de não a imaginar.

escrevo-te: uma casa.
e nesse instante é começado
o fogo.
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A lagarta listrada

– Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma 
lagarta listrada?
A moça se lembrava.
(...)
– Antônia, você parece uma lagarta listrada.

Manuel Bandeira

Antônia, no dia em que você me apareceu mulher, consultei o médi-
co. Usei meu sotaque brasileiro: o portuga queria ser amado e relaxado 
com a linguagem, descer com ela ao rés dos pés como quem chuta pedra 
ou bola, juntar uma doença ou duas na mistura, ser o acontecimento 
junto dos doentes do falatório de clavadel, na suíça, não fosse o acon-
tecimento, Antônia, ter-se dado quando você, lagarta listrada, se fez 
mulher defronte desses olhos que a terra preferirá metamorfosear em 
bicho-que-come que comer. 

Antônia, você está lendo como quem lê nítido, com sotaque listrado, 
impuro, bem se vê, se botar o óculo no seu rosto desumano. leia-se em 
si mesma, mulher em fé bemol, senão um qualquer animal irá condená-
-la ré menor. Faça da palavra som, mulher, ou deixe-a quedar-se muda, 
Antônia, minha mulher, antes cego e mudo que surdo, ir seguindo ape-
nas com o ouvido o trilho do seu corpo rastejando entre o capim, su-
bindo meus joelhos dentro, lavando o pulmão aceso de tanto respirar no 
mesmo som que você, Antônia. 

Antônia, ouvindo você passar, te suspeito ainda lagarta, lagarta listrada 
de tão lisa na língua, eu ouvindo a sinfonia bota-abaixo de suas patitas 
catitas — tropeçando, tropeçando, tropeçando. Bípede você não tropeça, 
mulher, você se perde. estou botando o óculo, Antônia, para te comer 
melhor as pernas, pobres joelhos, tristes, quedos, joelhos sem sotaque e 
sem dinheiro, sem quem os carregue directo ao ascensor onde, no topo, 
você risca com calor e desamor o mundo. mulher assim não há quem veja 
nítido, Antônia. Pô, Antônia, você podia ao menos ter ficado louca.
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se voz houver

cinco paredes o rosto encerram:
no círculo imperfeito os cantos erram,
estancando a voz, sangrando a ferida,
eis o homem sem saída.

se voz houver que o ouça, mais que ouvidos,
país em fuga sobre mistérios lidos,
ouve-o, que se cala, a mão cansada
no repouso de quem inventa nada.

lá fora, falam fluentes as acácias.
No chão rubro, esmagado o medo,
o rosto recusa o homem cedo.

ele suplica, erguendo os braços:
ele, o homem condenado.
Pelos ramos das acácias, ascende à cruz.

eis o homem que duvida:
que farei eu com esta luz?
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Anatole France
Sua visita à cidade na  
Academia Brasileira de Letras

Publicado no jornal Correio da Manhã, de 18 de maio de 1909.

O grande escritor francês recebeu ontem, a bordo do 
Amasom, às 8 horas da manhã, uma comissão da Aca-
demia de letras, a mesma que, na véspera, por oca-

sião da entrada do vapor, o procurara, a fim de o saudar.
depois de trocadas as apresentações e outras cortesias, foi 

convidado Anatole France para descer, em passeio pela cidade.
em uma lancha especial chegou ele ao cais Pharoux, às 

8 1/2 horas, já encontrando vários automóveis ali postos à 
sua disposição.

depois de um passeio pela cidade, depois de ver as obras 
do porto, Beira mar, Botafogo, e leme foi o eminente prosa-
dor conduzido ao Hotel dos estrangeiros, onde havia, ainda, 
ao seu dispor, vários aposentos. Aí foi servido um petit dejeuner. 
Anatole France e sua comitiva dirigiram-se, então, para o edi-
fício onde está instalada a Academia de letras.

Já se achavam a essa hora os acadêmicos Ruy Barbosa, 
medeiros Albuquerque, Rodrigo Octavio, Jaceguay, Felinto 
de Almeida, souza Bandeira, Araripe Junior, José Veríssimo, 
Alberto de Oliveira, silva Ramos, mario Alencar, coelho 
Netto e Guimarães Passos.

Recebido festivamente e introduzido na sala das sessões, o 
sr. Ruy Barbosa leu, em francês, uma saudação ao ilustre hós-
pede, pondo em relevo todo seu valor intelectual.
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Finda a saudação, Anatole France, por sua vez, tomou a palavra, 
agradecendo aquela tocante prova de hospitalidade e admiração, elo-
giando a alma brasileira, fazendo o elogio daquele que o saudara e que 
ele já conhecia através dos feitos de Haya, como grande pugnador da 
paz universal, saudando o país que com tanto carinho o recebia.

Finda a sessão, dirigiram-se todos, em automóveis, ao palacete 
do itamaraty, a fim de assistirem ao almoço oferecido pelo barão do 
Rio Branco.

Foto: Publicada na Revista Careta, n.o 51, de 22 de maio de 1909.
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Foto: Publicada na Revista Careta, n.o 51, de 22 de maio de 1909.

O barão do Rio Branco, ministro das Relações exteriores, ofereceu, 
à 1 hora da tarde, no edifício do seu ministério, um almoço de caráter 
íntimo, ao notável escritor.

Uma grande mesa foi colocada no salão de recepção dos diplomatas, 
nela se sentando o barão do Rio Branco, Anatole France, dr. david 
campista, ministro da Fazenda; dr. miguel calmon, ministro da indús-
tria e Viação; Ruy Barbosa, vice-presidente do senado e presidente da 
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Academia de letras; almirante Jaceguay, José Veríssimo, dr. souza Ban-
deira, Felinto de Almeida, dr. Rodrigo Octavio, major tasso Fragoso, 
dr. Frederico de carvalho, diretor da secretaria das Relações exteriores, 
Pecegueiro do Amaral, Araújo Jorge oficiais de gabinete do barão do 
Rio Branco; Hiran de Almeida Kirk, presidente do centro Acadêmico; 
campos Paradeda, diretor interino do Protocolo; Arthur Briggs, diretor 
interino da 1.ª seção daquela secretaria; os oficiais dr. Jansen do Paço, 
luiz Avelino e euzébio de Queiroz.

À sobremesa o barão do Rio Branco brindou Anatole France, dizen-
do que se sentia feliz em receber a visita do brilhante literato francês, 
naquela casa que, como o Quay d’Orsay, era uma oficina de trabalho, 
onde só se tratava de consolidar a paz e a harmonia entre as nações.

Referindo-se à literatura francesa, cita vários de seus membros ilus-
tres, alude aos grandes vultos que a história registra, e termina brindan-
do Anatole France.

Foto: Publicada na Revista Careta, n.o 51, de 22 de maio de 1909.
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O ilustre escritor, agradecendo, diz que sente um certo embaraço 
em falar ali diante do ministro das Relações exteriores; dos seus dignos 
colegas de ministério, dos representantes da intelectualidade brasileira, 
dos representantes da nossa Armada e do nosso exército.

Fala com entusiasmo da nossa hospitalidade, dizendo que ela é de 
ordem tal, que ele sente a impressão de estar, não no meio de estrangei-
ros, mas dos seus próprios compatriotas.

termina, bebendo pela prosperidade do Brasil.
O barão do Rio Branco faz ainda um outro brinde e este em honra 

da França, do presidente Fallières e do ministro do exterior do governo 
francês, mr. Pichon, que considera um bom amigo do Brasil,

terminado o almoço, Anatole France visitou a biblioteca da secreta-
ria, onde examinou vários documentos importantes, manifestando a sua 
admiração pelo modo pelo qual se acha instalado esse departamento 
daquela secretaria de estado.

em automóvel do ministério e acompanhado dos representantes da 
Academia de letras, foi o ilustre hóspede conduzido até ao cais Pha-
roux e daí transportado, em lancha especial, até ao Amason.
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Petit trianon – doado pelo governo francês em 1923.
sede da Academia Brasileira de letras,
Av. Presidente Wilson, 203
castelo – Rio de Janeiro – RJ
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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
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