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Prefácio
Antonio Candido

Quando Walnice Nogueira Galvão prestou concurso para
o cargo de professora titular de Teoria Literária e Literatura
Comparada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, eu, já aposentado, fiz
parte da banca examinadora. Tive então a oportunidade de
dizer, adaptando uma frase famosa de Juscelino Kubitschek,
que Deus me poupou o sentimento da inveja, salvo quando esta
é uma forma de admiração pelo trabalho melhor dos outros.
Assim, quando leio certos estudos de alta qualidade, lamento
não os ter escrito, e foi o que se deu depois da leitura de um
admirável de Walnice sobre “Meu tio o Iauaretê”, de Guimarães
Rosa, que me parece um dos momentos mais bem realizados
da crítica brasileira. Para mim, é o exemplo perfeito do que o
nosso trabalho pode ter de mais satisfatório, porque, fundindo
saber e intuição, reúne a pesquisa erudita à percepção analítica
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mais penetrante, transfigurando o texto na medida em que o
desvenda por meio de uma escrita certeira.
As qualidades condensadas nesse ensaio se encontram
em toda a produção de Walnice, que vai do levantamento
paciente e minucioso de No calor da hora (sua tese de livre
docência), ou do rigor incansável que esgota o assunto na edição crítica d’Os sertões, até as engenhosas conjeturas críticas
da tese de doutorado (As formas do falso) e tantos ensaios
reunidos sob títulos despretensiosos (como Saco de gatos).
Ela é uma estudiosa tenaz e obstinada, que não se satisfaz com
os achados da sensibilidade e da inteligência, mas procura a
cada passo inseri-los na verificação, na comprovação, na demonstração trabalhosa, que parece não obstante ao leitor conclusão leve e espontânea. Um conhecimento seguro expresso
com a estratégia da elegância.
Essa firmeza com flexibilidade se encontra no presente
livro, que mostra além disso a versatilidade da autora. Nem
todos os críticos são versáteis, e alguns se caracterizam por
aplicar metros invariáveis com os quais medem os textos, rejeitando os que ultrapassam ou não alcançam a medida. José
Veríssimo foi um pouco assim, e assim foi o Alceu Amoroso
Lima dos anos de 1930. Mas como a obra literária é “ondulante e vária”, são mais universais os capazes de esposar da
maneira mais ampla possível a variedade infinita dos textos.
É o caso de Walnice, como este livro comprova.
Desconversa parece uma demonstração das diferentes
tarefas do crítico, e por esse lado é uma verdadeira lição. Aqui,
tanto o leitor desinteressado quanto o profissional aprendiz
podem entrar em contacto com diversos aspectos do nosso
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trabalho: levantamento, demonstração por meio de trechos escolhidos, estudo de gênero, análise temática, investigação sobre
a linguagem de autor, comparação, interpretação e até política
cultural. Ao abrir o leque de suas capacidades, Walnice vai
assumindo os diferentes papéis que integram a personalidade
intelectual do crítico, e o faz por meio de ensaios mais simples
e ensaios mais complexos.
Neste livro, ensaios comparativamente mais simples
são, por exemplo, os que traçam panoramas, como “As falas,
os silêncios”, ou os que focalizam certo tipo de personagem:
“Forasteiros”, sobre estrangeiros na ficção brasileira, ou “As
mandonas nos textos”, que, por meio de trechos escolhidos,
apresenta mulheres fortes na ficção e fora dela. Neste último,
o discernimento de Walnice aparece na visão inesperada de
um dos personagens mais líricos da nossa literatura: “E que
o mel de Iracema não iluda o leitor; Lovelace de tanga, é ela
quem droga e possui o titubeante Martim” etc.
O gosto pela crítica, digamos documentada, que aparece
nestes dois ensaios, encontra-se também nos três que consagra
a Euclides da Cunha, uma de suas especialidades. Inclusive
iniciando o leitor em importantes filões desconhecidos da sua
correspondência, como as cartas a Reinaldo Porchat e João
Luis Alves. Para não falar nas indicações a respeito do rigoroso
cuidado com que costurou certas missivas a Oliveira Lima,
conhecidas por fragmentos ou má reconstituição. Essa faina
levou-a a escrever “À margem da carta”, um dos três ensaios
referidos, de muito interesse para o estudo do gênero epistolar.
Escrito de tipo mais complexo é “Uma cidade, dois
autores”, que sugere como é possível compreender aspectos
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essenciais de um autor por meio do estudo do ambiente onde
viveu e sobre o qual escreveu. No caso, Machado de Assis e
Lima Barreto em relação ao Rio de Janeiro. Com segurança,
Walnice procede a uma análise diferencial, mostrando o que
têm de diverso sobre a base comum das afinidades, no quadro da cidade que amaram e souberam transpor para as suas
criações.
Um texto como este abre caminho para aqueles que
lhe permitem demonstrar o mais fino da sua capacidade de
investigação e reflexão — como “Modernismo: intertextos”,
brilhante análise comparativa que ilumina textos de Gonçalves Dias, Mário de Andrade e Oswald de Andrade; ou
“Demiurgos”, onde o escritor é visto, menos segundo o que
registra do que segundo o que cria. No caso, trata-se de Jorge
Luis Borges e Clarice Lispector, cujas obras refinadas e essenciais requerem leitura em profundidade, como a que faz
Walnice com sensibilidade e penetração.
No ensaio “Heteronímia em Guimarães Rosa” e “Metáforas náuticas” (também sobre Rosa) ela se move em esferas
mais raras do nosso trabalho, aquelas onde o crítico tem, ele
próprio, alguma coisa de criador. O primeiro é um estudo
engenhoso e original sobre os pseudônimos (bastante provincianos, digo eu) do grande escritor quando faz poesia, o que
leva a sugerir certa relação, nele, entre o prosador (assumido)
e o poeta (envergonhado, diz Walnice). “No fundo do cidadão
bem-sucedido, do narrador aclamado, haveria um (uns) poeta
(s) irrealizado (s)...” O segundo ensaio, talvez o mais brilhante
do livro, é magistral e mostra uma bela aliança entre a percepção lingüística e sua aplicação ao estudo da língua literá-
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ria, com exemplos que são verdadeiras descobertas a respeito
da invenção de Guimarães Rosa, no âmbito do vocabulário e
no âmbito da frase, elucidando a sua capacidade de refazer a
linguagem. Ensaios como este são boas amostras do tom de
Walnice, que pressupõe paciência infinita, denodo de investigação e intuições certeiras, alimentadas por uma enorme cultura.
É oportuno que ela tenha fechado o livro com um estudo alentado e desalentador sobre a má política cultural do
Brasil no exterior, numa demonstração de que, nela, a crítica
e a professora se completam pela intelectual consciente da
função social da cultura. Baseada na observação direta, em
documentação expressiva e muita lucidez, ela expõe a situação calamitosa das atividades oficiais brasileiras nos países
estrangeiros e o lugar insignificante que a nossa produção
ocupa neles. Ao mesmo tempo, informa sobre a atitude completamente diversa de Portugal, que leva a sério o problema
e organizou um sistema poderoso e eficiente que assegura a
sua presença fora.
Devo dizer que o estudo de Walnice me encheu de
melancolia, pois no fim de 1961 e começo de 62, tempo do
governo João Goulart, fui à França por encargo do Ministério
das Relações Exteriores fazer uma visita aos leitorados, e verifiquei que a situação era pouco mais ou menos a que Walnice
expõe trinta e seis anos depois. Parece que estamos condenados à exclusão cultural e ainda não passamos, neste terreno,
de apêndice ocasional da América Espanhola ou de Portugal.
Finalmente, não posso deixar de exprimir a alegria que
tenho quando vejo a qualidade dos estudiosos de literatura que
tive a sorte de ter, primeiro como alunos, depois como orien-
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tandos e, alguns deles, como colaboradores na Universidade
de São Paulo. Essa sorte me ligou a um número ponderável de
moças e rapazes, hoje madurões, de um nível que raramente
se encontra nas instituições de ensino superior. O livro de
Walnice, antiga aluna e companheira de trabalho, é mais uma
prova disso.
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Um alemão e um turco aparecem inextricavelmente
ligados em Grande sertão: veredas (1956), de Guimarães
Rosa. Ambos marcam o lugarejo de Curralinho, onde o narrador-protagonista Riobaldo estuda as primeiras letras, encerra
a adolescência e se prepara para a idade adulta.
Na República Velha, como se sabe, os imigrantes de
certa origem eram indiscriminadamente considerados “turcos”.
Árabes, sírios, libaneses, em abundância. Raríssimos mahgrebinos — argelinos, tunisianos, marroquinos —, egípcios,
armênios e até turcos de verdade, da Turquia. Todos esses
possuíam passaporte de nacionalidade turca, enquanto cidadãos
do Império Otomano. Por isso mesmo, até hoje são assim
designados popularmente.
O turco de Grande sertão: veredas se chama Seo Assis
Wababa e seu nome próprio árabe Azis aparece assimilado ao
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sobrenome luso-brasileiro. É proprietário da venda O Primeiro
Barateiro da Primavera de São José, cidadão instalado na vida,
comerciante de reputação e pai de família numerosa. Riobaldo, assíduo conviva, aprende a apreciar as comidas típicas:
“carne moída com semente de trigo, outros guisados, recheio
bom em abobrinha ou em folha de uva, e aquela moda de
aze-dar o quiabo — supimpas iguarias”. Aprende igualmente
ou-tras coisas, e Rosa’uarda, a filha do turco, é sua parceira na
iniciação amorosa. Os carinhos que dela recebe na intimidade
incluem a expressão “meus olhos”, nada vernácula, que vamos
reencontrar em Lavoura arcaica (1975), de Raduan Nassar.
O nome da menina reduplica Rosa em português e em árabe,
fato já notado pela crítica e recurso habitual em Guimarães
Rosa, assegurando o estranhamento do significante enquanto
dá a chave através da tradução mútua.
Turcos não foram infreqüentes no sertão. Um deles, o
mascate Abrão Benjamim, passou à História por ter sido o
único a fazer um pequeno filme sobre o bando de Lampião, no
qual os cangaceiros alegremente posam para a câmara, inclusive dançando e encenando escaramuças, numa demonstração
de confiança no realizador. Uma seqüência da película foi
incorporada ao excelente documentário de Paulo Gil Soares,
Memória do cangaço (1965).1
Já Riobaldo viverá o desgosto de perder Rosa’uarda
para outro turco, o negociante recém-chegado Salino Cúri, com
quem ela se casará; como o sogro, este veio para ficar. Contrastando com Seo Assis Wababa, de quem Riobaldo é amigo
e cuja casa freqüenta, há o Alemão Vupes. Mascate e portanto
itinerante, também é admirado por Riobaldo, que lhe realça as
qualidades de sensatez, bom humor, sangue frio, completadas
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pela capacidade de procurar seu conforto mesmo entre as
agruras do meio: um homem de bem, enfim. Seu negócio era
abastecer os fazendeiros com “arados, enxadas, facão de aço,
ferramentas rógers e roscofes, latas de formicida, arsênico e
criolinas; e até papa-vento, desses moinhos-de-vento de sungar
água, com torre, ele tomava empreitada de armar”.
Tal é “o Vupes, Alemão Vupes, que eu disse — seo
Emilio Wusp, que o senhor diz”.
Discute-se o sobrenome do alemão, assim apurado: “E
como é mesmo que o senhor fraseia? Wusp? É. Seo Emilio
Wuspes... Wúpsis... Vupses. Pois esse Vupes apareceu lá etc.”
Evidencia-se aí a cadeia das deformações fonéticas por que
passa o patronímico forasteiro, de sonoridades exóticas. A
simpatia pelo Vupes leva Riobaldo a arremedar o cumprimento
arrevesado do outro, que está traduzindo a fórmula de cortesia
de sua língua para o mais próximo homófono (freut = folgo). A
saudação meio desusada de “[Sehr er]freut” reproduz o campo
semântico de seu equivalente em português e outras línguas,
sempre no particípio passado — encantado, glad, enchanté —
aqui resolvido em presente do indicativo a bem da homofonia,
além de incorporar o ar canhestro e antiquado. Foi assim que
Meyer-Clason solucionou a questão quando traduziu o romance,
restaurando “Folgo” para “Sehr erfreut”.2
O que, no original, resulta em curioso diálogo: “—
Folgo [diz o Vupes]. Senhor estar bom? Folgo”. “Seo Vupes,
eu também folgo. Senhor também estar bom? Folgo... que eu
respondi civilizadamente”. Mas, em resumo, como diz em outra
ocasião Riobaldo: “Toda a vida gostei demais de estrangeiro”.
Coincidentemente, o estrangeiro se alça como foco de
fascinação no imaginário de autores mineiros que escreveram
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memórias de infância, quando esses anos cruciais de formação
decorreram aproximadamente no mesmo período da Repúbli-ca
Velha; são eles Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade,
Afonso Arinos, Murilo Mendes, Cyro dos Anjos, Maria Helena
Cardoso e Helena Morley (esta, anterior aos demais). Dentre
os topoi que um estudo levanta em todas essas memórias, um
deles é justamente o estrangeiro.3 A exemplo destes, das reminiscências de Drummond quando criança, em Boitempo III.
Turcos
Os turcos nasceram para vender
bugigangas coloridas em canastras
ambulantes.
Têm bigodes pontudos, caras
de couro curtido
braços tatuados de estrelas
(...) o espelho, o perfume, o bracelete, a seda,
a visão de Paris por uns poucos mil-réis.
Dois encontros, ao léu das andanças pelo sertão, mas
de algum modo simétricos, põem Riobaldo e o Alemão face
a face. No primeiro, no Curralinho (narrado no livro depois
do segundo), Riobaldo, sem perspectivas de vida e mal saído
da adolescência, oferece-se para ser empregado do alemão
em sua linha de trabalho e é recusado com um peremptório
“Níquites!”. Mais tarde, em outro cruzamento fortuito, as posições se invertem. Já um jagunço renomado, Riobaldo percebe
que o alemão sabia de sua nova fama de bom atirador, à qual
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deverá seus sucessivos e crescentes cognomes de Cerzidor
(aquele cujos tiros costuram com ponto fino — tendo sido,
aliás, Ponto Fino a alcunha do irmão de Lampião), Tatarana
(lagarta-de-fogo) e o grande chefe de bando Urutu Branco
(cobra de picada letal). Neste segundo encontro, as coisas se
passam ao revés. É o ale-mão, temendo a situação do sertão
em pé de guerra, quem oferece emprego a Riobaldo, porém
como guarda-costas. Portanto, não na especialidade dele, Vupes,
mas na especialidade de Riobaldo.
Essas são, em suma, as relações de Riobaldo com os
dois expatriados. Mais rica em implicações para a narrativa é
a oposição entre os dois homens de negócios, o alemão e o
turco. Enquanto este, como vimos, encarna a estabilidade, a
perma-nência, a respeitabilidade familiar, e sua casa se abre
para re-ceber os nômades, o alemão, inversamente, está sempre
pas-sando. Ele vem de fora, enquanto agente da renovação
tec-nológica. Além de trazer a mecânica e a química, inclusive
importadas, é ele quem anuncia a próxima chegada da linha
do trem-de-ferro até Curralinho, fazendo Riobaldo sentir a
“ilusãozinha” do “progresso moderno”. E será fora do horizonte tanto da narrativa quanto do sertão que o Alemão Vupes
vai-se sedentarizar, ao instalar-se um dia como abastado negociante “na capital”.

Ponto alto na literatura brasileira já fora o naturalista
alemão Meyer de Inocência (1872), de A. Taunay, em trânsito ininterrupto, correndo atrás de borboletas com sua rede.
No mesmo arco, outro momento digno de nota é o romance
Canaã (1902), de Graça Aranha. Ali, o autor põe em cena,
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diretamente, a questão do enraizamento. Dois alemães, Milkau
e Lenz, instalando-se numa colônia no Espírito Santo, discutem longamente as potencialidades da Terra Prometida, de
duas perspectivas opostas: um é visionário e idealista, o outro
pragmático e utilitário. Mas ambos vieram para ficar.
Os diálogos dos dois de certo modo repercutem na
oscilação entre devaneio e calculismo da Fräulein em Amar,
verbo intransitivo (1927/1944), de Mário de Andrade. Em meio
a uma carreira bem definida de governanta dos rebentos da
alta burguesia cafeeira paulista, onde se especializa na iniciação sexual dos herdeiros masculinos, Fräulein, que está
“fazendo a América”, também sonha com uma vida ulterior
de respeitabilidade e família, de preferência na Alemanha e
com um alemão. As relações de alteridade são perfidamente
entrelaçadas pelo autor: relações entre etnias, entre classes,
entre gêneros. Fräulein encara com superioridade esses mestiços, enquanto eles olham do alto para ela, mera empregada
doméstica a quem pagam um salário em troca de inimencionáveis e turvos serviços.
A presença do estrangeiro, enquanto viajante sempre
passando, começa a transformar-se em permanência na lite-ratura a partir de meados do século XIX. Vai mesmo tornar-se
tema de um grande debate público: o da substituição do braço
escravo, em rápida diminuição devido à abolição gradual através de sucessivas leis. Na qualidade de trabalhadores livres,
os imigrantes eram vistos como a panacéia que solucionaria o
estigma da escravidão e as mazelas que lhe eram atribuídas —
como a improdutividade, a mestiçagem barrando o branqueamento, e o problema moral, este sempre candente e amplamente
ventilado, mesmo na ficção.4 Tempos se passariam até que os
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diferentes grupos adventícios atingissem o estágio de estampar por escrito uma meditação sobre a singularidade de sua
conjuntura, em língua da terra. Um passo prévio foi a produção no idioma de origem, em periódicos de circulação restrita
à colônia.
O contingente alemão, preferencialmente instalado no
Sul, encontrou entre seus principais cronistas o ficcionista
Vianna Moog, com Um Rio imita o Reno (1939), e depois com
o ensaio Bandeirantes e pioneiros (1954). Segue-se um balanço
histórico feito por Carlos H. Oberacker Jr., A contribuição
teuta à formação brasileira (1968). No caso deste último,
significativamente, a edição brasileira desse ano é tradução da
edição alemã de 1955. Os prefácios de ambas as edições são
assinados nada menos que por Sérgio Buarque de Holanda e
Gilberto Freyre, respectivamente. É com eles que a saga da
imigração alemã e de sua acomodação no Novo Mundo obtém finalmente seus porta-vozes “de dentro”, como os sobrenomes indicam.
Nesse ínterim, os turcos, colônia mais recente, ainda
esperariam algum tempo para alcançar maioridade literária,
o que viria a ocorrer com Lavoura arcaica (1975), de Raduan Nassar, e Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum
(1989).5 Nesses autores, que a crítica se apressou em saudar,
passa longe o empenho de etnografar o êxodo desde as origens
árabes. Uma prosa densa e sofisticada, já informada pelos
melhores recursos da modernidade, permite a conversão da
experiência dos transplantados — sem abstraí-la todavia — em
resultado estético.
Afora alemães e turcos, os espanhóis-galegos tiveram sua
crônica familiar elaborada por Nélida Piñon, em A república
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dos sonhos (1984). Um precursor, Samuel Rawet, autor de
Contos do imigrante (1956), avança aquela que será a matéria
de eleição de vários livros de Moacyr Scliar — a arribação da
diáspora nas paragens do Sul do país —, dos quais é exemplar
A estranha nação de Rafael Mendes (1983). Os japoneses,
também mais tarde chegados, mal começam agora a esboçar
sua história escrita6, mas com um resultado inesperado: que
deu em cinema. É nos anos 80 que Tizuka Yamazaki, diretora
de vários bons filmes, realiza aquele que problematiza a aclimação nipônica e se intitula justamente Gaijin (= estrangeiro).
Todos esses subsídios — sejam os nativos escrevendo
sobre os recém-vindos, sejam eles mesmos atingindo um ponto
de assimilação que permita refletir sobre sua trajetória — empalidecem, entretanto, quando cotejados coletivamente com a
extraordinária sorte literária do contingente italiano.

Remoto ia já o arquivilão Loredano de O guarani (1857),
de José de Alencar, quando a mais numerosa massa imigratória
que o país conheceria, a italiana, começou a chegar na virada
de século, só estancada afinal pela crise econômica de 1930.
Dirigindo-se principalmente, embora não exclusivamente, para
o estado de São Paulo, em pouco tempo deixaria sua marca
graças à feliz convergência com o Modernismo paulista. Logo
se tornaria fonte de invenções literárias, inclusive lingüísticas,
além de personagens de ficção e de escritores. Forneceria anarquistas e socialistas,7 alguns fascistas também; o maior industrial do país, Francisco Matarazzo; e, finalmente, penetrando
o terreno privado da oligarquia rural, o rei do café, Geremia
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Lunardelli. Implantou seu bastião exclusivo na capital do estado, o bairro do Braz.
A eclosão do Modernismo enquanto bandeira nacionalista
pode ser atribuída à reação contra esta invasão, como sugere
Maria Isaura Pereira de Queiroz. É esse movimento que vai
reivindicar a miscigenação racial e cultural como o modo
tipicamente brasileiro de ser — heterogêneo e não homogêneo —, alçando-se agora as diferentes contribuições das três
etnias formadoras a motivo de orgulho e perdendo-se o sinal
de inferioridade. Era a defesa da velha mistura ante a ameaça
de um ingrediente inusitado. Não é coincidência que o mesmo período assista ao nascimento das escolas de samba e de
uma nova religião sincrética, a umbanda.8
Num primeiro momento, os próprios modernistas, bem
antes da Semana de Arte Moderna de 1922, tomam os carcamanos como alvo de irrisão. Oswald de Andrade inaugura a
crônica em português macarrônico, satirizando o falar errado
dos recém-chegados, seus tipos humanos e seus costumes.
Assina-a com o pseudônimo de Annibale Scipione, na coluna
“As cartas d’Abax’O Pigues”, publicada na revista semanal
mundana e literária O pirralho, de que foi editor de 1911 a
1917. Depois de alguns números, a coluna passa a integrar o
encarte cômico O rigalegio (“Dromedário inlustrado”), de
autoria de Juó Bananere, pseudônimo de Alexandre Marcondes
Machado. Este assegurará seu êxito por longo tempo, até o
desaparecimento da revista em 1917.9 Terá depois a glória de
ir parar em livro, a antologia La divina increnca, que conheceu sucessivas edições, e até mesmo a de tornar-se objeto de
estudo, com publicação dos esparsos.10 Contribuiu em larga
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medida para o sucesso o ilustrador Voltolino, ele mesmo de
origem italiana, ao criar uma notável galeria de caricaturas
centrada no tema.
Entretanto, num segundo momento, já prenunciado no
anterior, os oriundi participarão ativamente da geração mo-dernista e da Semana, a exemplo do escritor Menotti del Picchia,
da pintora Anita Malfatti e do escultor Victor Bre-cheret, entre
outros. Ainda assim, serão objeto de mofa em Macunaíma
(1928), de Mário de Andrade, onde o herói índio/preto/branco
enfrenta o malvado Venceslau Pietro Pietra, de Florença, e
nos romances de Oswald de Andrade. Mas caberá a Antônio
de Alcântara Machado o papel de bardo maior do processo de
absorção da colônia, em Braz, Bexiga e Barra Funda (1927).11
Seja como for, a literatura modernista pulula de personagens e
situações que mostram, com plena ambivalência, xenofobia e
empatia hesitando às vezes no mesmo au-tor, as variadas estratégias de adaptação dos “italianinhos”.12 Restou igualmente o
registro de uma linguagem curiosa e alternativa, literariamente
pastichada — o ítalo-paulista? —, hoje desaparecida.
No fundo pejorativa, num terceiro momento essa representação encontrará quem transtorne o processo, quando o
Barão de Itararé for à forra. Invertendo a perspectiva encarnada
em Juó Bananere e outros, Aparício Torelli (1895-1971), de
distinta atuação enquanto oposicionista de esquerda, assume
um pseudônimo não só brasileiro como com título nobiliárquico. Sua obra tem sido reavaliada, com importantes estudos de Leandro Konder e de Cláudio Figueiredo, bem como
reedição dos Almanhaques do jornal humorístico A manha.13
O intimorato Barão esteve à frente de A manha por trinta
anos, com interrupções, durante os quais enfrentou repressão
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e cadeia, sobrevivendo por um triz ao linchamento nas mãos
dos integralistas em 1934. Foi membro fundador da Aliança
Nacional Libertadora em 1935. Eleito vereador pelo Partido
Comunista, pouco durou no posto, vítima da cassação da
legenda em 1947. Aparece até hoje como marcante presença
em vários livros, atravessando outras vidas. Seja nos anos
50, nas Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos — onde
é identificado por seu outro pseudônimo, o de Aporelly —, de
quem foi companheiro enquanto preso político na Ilha Grande,
em 1935-1936; seja nos anos 90, em No tempo de Ari Barroso,
que foi vereador na mesma gestão.14
O nome de guerra, somando ao título em bom português
o topônimo indígena (ou africano, conforme o caso), já rendera
paródia na pena de Lima Barreto, com seus Visconde de Caruru e Barão de Jacuecanga, entre outros, em “O homem que
sabia javanês” — na verdade, calcados em modelo lingüístico
corrente no Império. Além do mais, a escolha do topônimo
nada tem de inocente, debochando da famosa batalha “que não
houve”, usualmente atribuída a um episódio da Revolução de
30, mas provavelmente anterior, pois Euclides da Cunha, que
morreu em 1909, já mencionara hiperbolicamente “o platonismo
marcial de Itararé”. A menos que se queira incriminar aquilo
que Guimarães Rosa, a outro propósito, designou como “o
poder do lugar”...
Quanto ao “hebdromedário” A manha, seu nome parodia
conhecido jornal carioca coevo, A manhã. A transposição para
o estilo baixo deprime o teor pomposo e joga com a polissemia, como o subtítulo indica (“Quem não chora não mama”):
importunação de pranto insistente visando a ganhar algo, em
que Macunaíma era perito; ou astúcia, enquanto tática de ne-
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gaceio. Ambas, armas como outras de resistência à opressão,
e adequadas ao Barão de inclinações libertárias, na melhor
tradição de seus patrícios,15 que tanto trabalho deu à polícia.
Desse modo, este terceiro momento assinala o ponto
de viragem, em que a assimilação permite a metamorfose do
caricaturado em caricaturador.

Em todo caso, é bom lembrar que até o Braz, antiga sede
da colônia italiana, mudou. Ontem ali se aspirava o perfume do
orégano e do molho de tomate, enquanto nos ares se cruzavam
árias de ópera com os acentos melodramáticos das canções
peninsulares. O tecido urbano com sua arquitetura fin-de-siècle
persiste quase intacto. Mas hoje o Braz tornou-se o bairro do
proletariado interno, onde se concentra a migração nordestina,
trazendo outros eflúvios e sons. O reduto italiano, que em vão
procuramos rastreando as pegadas de Oswald de Andrade, de
Juó Bananere e sobretudo de Antônio de Alcântara Machado,
não mais existe, e no próprio palco de sua implantação há
já um outro, em pleno processo de luta por um lugar ao sol.
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A chamada “questão racial” fervia no Brasil da virada
de século. Entre tantos estudos que se ocuparam do assunto,
os de Sílvio Romero1 chegaram à conclusão de que a socie
-dade brasileira era a resultante de três raças diferentes que
comungavam, também de maneira diferente, de um mesmo
sentimento existencial, a saudade. Os portugueses e os africanos, porque eram expatriados; os índios, porque tinham sido
esbulhados de sua pátria. Paulo Prado, em Retrato do Brasil,
refina ligeiramente a interpretação, delegando-a a uma variante
psicológica da saudade, a tristeza. E assim toma os brasileiros
como o produto final do caldeamento de três raças tristes,
epítome do etnopessimismo.
Os modernistas vão oferecer boas réplicas ao argumento. Macunaíma, de Mário de Andrade, apesar de dedicado ao
mesmo Paulo Prado, certamente desborda e extravasa de tal
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concepção. E a poesia de Oswald de Andrade, privilegiando
ainda outras perspectivas, abre o horizonte de possibilidades
insuspeitadas.
O ano de 1928 é profícuo tanto para a literatura como
para o pensamento social brasileiro, graças a três acontecimentos que constituem marcos históricos. É nesse ano que
são publicados Retrato do Brasil de Paulo Prado, Macunaíma
de Mário de Andrade e o Manifesto antropófago de Oswald
de Andrade.
O primeiro é um dos muitos livros, e aliás dos derradeiros, produzidos com o objetivo de postular o etnopessimismo.
Apresentado por seu autor como um “ensaio puramente filosófico”2 (o que sem dúvida não é), gozou de imenso êxito e
alcançou a rara cifra de quatro edições em três anos. Paulo
Prado, mecenas de prestígio entre os modernistas, exerceu
papel preponderante no movimento, que muito influen-ciou,
não só com seus escritos como também com sua atuação
pessoal. Assinalam-se várias convergências entre os três autores. Macunaíma é dedicado a Paulo Prado; este prefacia
Pau Brasil, o primeiro livro de poesia de Oswald — e, às
ve-zes, no prefácio ou em seu próprio livro, pratica o “estilo
tele-gráfico” modernista.
Macunaíma, simultaneamente “um herói sem nenhum
caráter” e “herói de nossa gente”, sabemos todos que é um
índio/preto/branco, ou seja, encarna numa só personagem as
três raças formadoras. Embora não possa ser reduzido ao livro de Paulo Prado — por ser mais do que isso —, as características que Retrato do Brasil atribui ao amálgama étnico
nele se encontram: a luxúria, a cobiça, a tristeza e seu correlato
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a preguiça, bem como o romantismo. A preguiça talvez seja
mais marcante para o leitor, devido ao refrão sempre na boca
do herói, “Ai! que preguiça!...”. O que não se esgota aí: para
abarcar toda a riqueza do tema na obra de Mário de Andrade, é
insuficiente ater-se a Macunaíma, que converte a cidade de São
Paulo nesse animal, petrificado. Em sua poesia, e especialmente
no Rito do irmão pequeno, a preguiça surge com conotações
diversificadas, seja o bicho no poema VII, seja o substantivo
abstrato no poema IX (“Vamos, irmão pequeno, entre palavras
e deuses/ Exercer a preguiça, com vagar”); enquanto bicho,
aparece ainda no poema “Brasão”.3
Já o Manifesto antropófago não aceita a tese da tristeza, ou das três raças tristes. Ao contrário, nele encontramos
rei-terada esta afirmação: “A alegria é a prova dos nove”.4
Portanto, repele a tristeza. E repele também, sob diferentes
torneios verbais, a cobiça, seja sob a forma de “o modus-vivendi
capitalista”5, seja fustigando o Pe. Vieira pela famigerada comis
-são pecuniária que recebeu intermediando um empréstimo
para o Brasil. Mas um traço é aceito com regozijo: a luxúria,
que combina com o desrecalque freudiano apregoado pela
postura dionisíaca e libertária.
É que o Antropofagismo, do qual o Macunaíma viria a
ser, malgrado Mário de Andrade, o mais brilhante monumento, desvia a preocupação com a mestiçagem, que todos viam
co-mo degradação, para outro rumo. E se identifica com um
índio emblemático, tão pouco real quanto o fora o índio/cavaleiro-andante do indianismo romântico, mas agora metáfora
para a proposta de uma nova relação com o colonizador. Uma
rela-ção que não tomasse como ponto de partida a vergonha
de ser colonizado: o Antropófago proposto é, como se sabe,
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aquele que devora ritualmente o colonizador, para absorver os
valo-res de sua cultura que lhe interessem. Com insistência, o
Manifesto repisa, modulando o diapasão, a palavra-de-ordem:
“A transfiguração do Tabu em Totem. Antropofagia”.6
Os modernistas, naturalmente, como toda vanguarda,
assestaram suas baterias de irrisão contra tudo o que os precedera. Além dos parnasianos e acadêmicos em geral, também os românticos foram satirizados. Mas, destes, sobretudo
o indianismo, na figura do índio de Alencar e de Gonçalves
Dias. Reza o Manifesto: “Contra o índio de tocheiro. O índio
filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de
D. Antonio de Mariz”7, visando o Peri de O Guarani.
Quanto a Gonçalves Dias, imprudentemente — pelo que
aconteceu na posteridade — compôs a “Canção do exílio”,
talvez o mais vulgarizado poema brasileiro. Trata-se de uma
fina peça8, infelizmente difícil de ser apreciada hoje, após
século e meio de camadas superpostas de kitsch patrioteiro.
Escrita em 1843 em Coimbra, a “Canção do exílio” contrapõe dois advérbios de lugar que expressam os dois espaços
do poema: cá e lá. Cá é o espaço do desterro, do qual quase
nada é dito; e lá é o espaço da terra natal, do qual se fala
sempre em termos comparativos tão absolutos que se tornam
superlativos: tudo ali é mais.
Veio a ser, salvo engano, o poema mais parodiado de
nossa literatura, estendendo pseudópodos até ao hino nacional
(“...do que a terra mais garrida/ teus risonhos, lindos campos
têm mais flores/ nossos bosques têm mais vida/ nossas vidas
em teu seio mais amores...” ) e ao hino do expedicionário,
na Segunda Guerra (“Por mais terras que eu percorra/ Não
permita Deus que eu morra/ Sem que volte para lá.../ .../...
onde canta o sabiá”).
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E acabou por se ver descarnado em seus termos básicos
de cá e lá — ao primeiro a aversão, do segundo as benesses — bem mais tarde, em 1973, num poema minimalista de
José Paulo Paes. Observe-se que são acrescentados aos dois
advérbios somente duas interjeições monossilábicas e cinco
substantivos curtos, todos oxítonos em a, reiterando a rima
dos advérbios e amarrando todos os versos. Assim o poema,
progra-maticamente antilírico, patenteia a gastura trazida pela
bana-lização, enquanto desmistifica o privilégio embutido na
de-magogia, atingindo um ponto máximo de dessacralização
do modelo:

Canção de Exílio Facilitada
lá?
ah!
sabiá...
papá...
maná...
sofá...
sinhá...
cá?
bah!9
O que faz Oswald, em seu tempo? Uma paródia, é
claro. Essa paródia integra a seção “Lóide Brasileiro” de Pau
Brasil, seu primeiro livro de poesia, publicado em 1925, aliás
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com prefácio entusiástico do próprio Paulo Prado.10 O poema
é o seguinte:

Canto de Regresso à Pátria
Minha terra tem palmares
Onde gorgeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá
Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra
Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte para lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a rua 15
E o progresso de São Paulo11
As maquinações de que Oswald se serve, em linhas
gerais, vão em seguida discriminadas.
O poema começa por um efeito de impacto, utilizando
com ousadia uma impropriedade afim da metáfora lancinante
pregada por Oswald. Quem gorgeia é o mar e não mais a ave:
num só lance cria-se uma metáfora e desfaz-se um clichê.
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A registrar, o rebaixamento cômico — por exemplo,
passarinhos em vez de aves, daqui em vez de cá —, buscado
na translação para o coloquial. Corroborando a inversão paródica, a viagem se faz ao contrário e o “exílio” vira “regresso”.
Some-se a degradação de sabiá e de palmeiras, em
-blemas da pátria, muito materialisticamente substituídos por
“Ouro terra amor e rosas”. Não faltam os índices românticos
de “amor e rosas”, porém precedidos no verso por aqueles mais
concretos e interesseiros de “ouro terra”, emparceiramento que
faz pender a balança mais para o bolso que para sentimentos
edificantes. Também os versos anafóricos passam narcisisticamente da primeira pessoa plural para o singular.
De um lado, Gonçalves Dias termina rogando a Deus
que ainda possa ao menos avistar (note-se a sutil paronomásia
que não apela nem para a etimologia nem para a semântica:
aves...aviste) a palmeira onde canta o sabiá. E por mais que
a palmeira seja icônica, ela não está aí à toa: na emblemática
canônica, ela significava a constância, virtude que prende o
poeta ao torrão natal. De outro lado, Oswald, no desenlace,
substitui os dois seres naturais que encarnam a pátria — no
caso do sabiá, até o nome é tupi — por uma cínica e engraçadíssima tríade que constitui um emblema só: São Paulo/rua 15/
progresso. A natureza desapareceu, os três componentes são
ao contrário da ordem da cultura: a mais próspera cidade do
país; nela, a rua dos bancos, sede do dinheiro, à época; e uma
noção evolucionista ligada à modernização industrial, de que
essa cidade é tida como depositária. Sabiá e palmeira, generalizáveis para todo o território nacional, são assim particu-larizados, reforçando a singularização do possessivo, num lance
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ambíguo daquilo que se chamou bairrismo: alegre nostos, sem
nostalgia, de um paulista de posses.
Mas não fica aí. A desqualificação dos emblemas da
pátria passa ainda por duas operações formais. A primeira é a
sintetização, que reduz 24 versos a 16, ou exatos dois terços.
A segunda é mais complexa e interfere em vários níveis, em
-bora todos convergentes. Podemos chamá-la de pseudoconservantismo, no sentido de que veladamente reproduz normas
que o modernismo alegava dinamitar: estes versos não são
nem brancos nem livres. Assim, a metrificação repete o mesmo
verso tradicional, a redondilha maior. A sintaxe é respeitada,
coincidindo os limites de fim de verso com membros da oração.
As rimas são mantidas, o que mal se percebe graças ao recurso
de ou repetir as mesmas palavras em posição de rima, ou combinar rimas consoantes com toantes, ou monovocálicas com
ditongais, ou paroxítonas com oxítonas. Também nisto mimetizam o modelo, embora aqui de modo irregular e incidindo
em outros pontos. E mais: l) como em Gonçalves Dias, a rima
predominante é em a (palmares, mar, lá, lá, lá, Paulo, Paulo);
2) a outra rima mais freqüente, em ô/ó (rosas, amores, ouro,
rosas, morra, morra), vem igualmente da “Canção do exílio”,
menos a variante aberta; 3) ficam de fora apenas dois versos,
o terceiro (daqui) e o penúltimo (quinze), os quais acentuam
a oposição espacial enquanto rimam entre si disfarçadamente,
acabando por completar o enlace rímico de todo o poema.
Mesmo essa rima vem do único verso não rimado do poema
gonçalvino: “Nossos bosques têm mais vida”, marcado apenas
pela rima encadeada com o verso seguinte, “Nossa vida mais
amores”. Tudo isso encoberto pelo descarte da pontuação, à
maneira modernista.
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É escassa a produção poética publicada por Oswald, em
meio a seus numerosos livros de prosa: Pau Brasil (1925); Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade (1927);
Poesias reunidas O. de Andrade (1945) que, como o título indica, reúne os dois livros anteriores, acrescentando-lhes Cântico
dos cânticos para flauta e violão e mais Poemas menores; e
por fim um pequeno conjunto de poemas, O escaravelho de
ouro (1947), estampado na Revista Acadêmica, que só vai sair
em livro postumamente, em 1966, na edição organizada por
Haroldo de Campos. Mas, ao que se saiba, ainda há inéditos,
entre outros O santeiro do mangue, aguardando publicação.12
O livro inaugural, Pau Brasil, traz uma primeira parte
intitulada “História do Brasil”. Também isto Oswald de Andrade tem em comum com Retrato do Brasil de Paulo Prado e
com Macunaíma de Mário de Andrade: trata-se, aqui, de uma
releitura dos cronistas e viajantes.
Como pode observar o mais superficial dos olhares à
bibliografia coeva, imperava na época uma recuperação quase
que obsessiva desses autores. Afinal, foram eles que registraram
os momentos iniciais de nossa história. O que é menos óbvio
é encontrá-los tanto no pensamento social quanto na poesia de
Oswald e na prosa ficcional de Macunaíma. Toda a primeira
parte do Retrato do Brasil é constituída por uma análise, erudita e extensa, dos cronistas e viajantes. E é fundamentando-se
neles que o autor vai deduzir as características do brasileiro,
ou seja, a partir da atribuição de traços psicológicos às “três
raças” e ao resultado da mistura delas. Como vimos: luxúria,
cobiça, tristeza, preguiça, e romantismo como decorrência.
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No caso de Mário de Andrade, em Macunaíma tais
autores servem à inversão paródica em diferentes passagens.
As informações deles — que são as mais variadas possíveis
e em diversos níveis de desvario, indo desde o testemunho
ocular da existência de monstros até o olho rútilo na fartura de
mulheres nuas e aquiescentes — são glosadas e criticadas através da paródia, enquanto fantasmagorias do descobridor eu-ropeu. E o melhor exemplo, e de maior coerência estilística, é
a celebrada “Carta pras Icamiabas”, onde não só é um “cronista” quem escreve, mas um daqueles que levam ao paroxismo a mitologia dos “motivos edênicos” estudados por Sérgio
Buarque de Holanda em Visão do Paraíso.13 Sobretudo no
que se refere à abundância de mulheres e de riquezas. Um
dos grandes achados de Mário de Andrade é descrever a ci
-dade de São Paulo do século XX com a linguagem castiça
e incongruente, para o caso, de um anotador dos tempos da
colônia. A carnavalização atinge seu ponto mais alto e mais
debochado aqui, com esse tipo de linguagem tentando dar
conta da civilização urbana da máquina e do dinheiro. Tal é
o impacto desta, que leva Macunaíma a exortar sua tribo de
amazonas a abandonar a severa castidade para emular outra tribo de mulheres, a das prostitutas paulistanas. Tal sugestão, de impagável desfaçatez, tem por fito restaurar suas finanças combalidas pelos gastos justamente com estas últimas
senhoras.
Já na poesia de Oswald os mesmos escritores aparecem
diretamente, em Pau Brasil, de uma maneira bem curiosa e
original. Oswald volta a esses textos, poda-os drasticamente e
se apropria de um recorte pouco retocado, em versos livres e
sem pontuação, de trechos metamorfoseados em poemas ready
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made, conforme os definiu Haroldo de Campos na edição citada.
Tomo como exemplo dois deles, em que a atribuição de um
título moderno e alheio ao texto descontextualiza o poema e
o transforma numa alegoria.
O primeiro reelabora conhecida passagem da carta de
Pero Vaz de Caminha em que a formosura dos corpos das
índias é louvada, e é como segue:

As Meninas da Gare
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis
Com cabelos mui pretos pelas espáduas
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas
Que de nós as muito olharmos
Não tínhamos nenhuma vergonha14
O segundo é extraído do livro de Gandavo, dando conta
do incrível bicho-preguiça, que parece inventado pela imaginação exacerbada do autor — mas existe, e bem impressionou
outros confrades. O animal aparece, e com cara de gente, nas
gravuras do livro de Léry. Mas seria preciso esperar séculos
até que Lévi-Strauss reivindicasse a relevância dele também
para os nativos, e não só para os estarrecidos forasteiros.
Basta ver a primazia que o antropólogo lhe atribui num de
seus últimos livros, A oleira ciumenta (La Potière jalouse).
(Inci dentalmente: nos mitos indígenas, o bicho-preguiça,
encarnando o princípio anal-retentivo, se opõe ao princípio
da voracidade — oral, portanto — representada pelo pássaro
engole-vento; este último, então, seria mais compatível com
a devoração antropofágica.) Eis o poema:
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Festa da Raça
Hu certo animal se acha também nestas partes
A que chamam Preguiça
Tem hua guedelha grande no toutiço
E se move com passos tam vagarosos
Que ainda que ande quinze dias aturado
Não vencerá a distância de hu tiro de pedra15
Assim, o ready made, alegorizando mediante o título
o trecho da crônica, resulta num poema da melhor filiação
imagética, legítima ilustração gráfica de Mário de Andrade
e até de Paulo Prado: preguiça, sofisticado índice de primitivismo — sobretudo em Mário de Andrade, para quem era
sinal amazônico e antieuropeu de ócio criativo, resgatado do
destino cristão de pecado capital16 —, aqui animal heráldico
dos brasileiros.
Oswald de Andrade é, sem dúvida, um marco. Com
sua poesia (também com a prosa de Serafim Ponte Grande e
Memórias sentimentais de João Miramar), depurou, nessa que
foi a tarefa da geração modernista, a literatura brasileira de toda
a ganga da retórica passadista, fosse ela barroca, romântica,
parnasiana, simbolista, e até realista-naturalista; — sem falar
em nossa tradição bacharelesca. No prefácio a Pau Brasil,
Paulo Prado aproxima os curtos poemas de Oswald ao haicai
e acrescenta: “Obter, em comprimidos, minutos de poesia”.
Haroldo de Campos, no primeiro grande estudo feito sobre a
poesia de Oswald17, retoma a afirmação de Paulo Prado, rotu-
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lando-os como “poemas-comprimido” e “poemas-minuto”, no
sentido de que são pílulas de poesia, textos para-epigramáticos.
Hoje, o livro de Paulo Prado fica bem situado, e até
datado, para o leitor, como peça de uma vasta reflexão que
se fez no país sobre a miscigenação. É só em 1933, com a
publicação de Casa grande & senzala, que Gilberto Freyre
vai deslocar a discussão de raça para cultura. Absorvera das
lições do antropólogo Franz Boas a relativização das culturas, e que nada tinham a ver com raça: assim se anuncia o
crepús-culo do etnopessimismo. Tais idéias pereceram sem
remédio. Mas a poesia e a prosa dos modernistas não — elas
continuam esplêndidas.
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(1988)

... recolheu tudo isso que as musas mais altas
da filosofia e da arte rejeitaram, tudo isso
que não tem como fundamento a verdade,
tudo isso que não é senão contingente...
PROUST, Em Busca do Tempo Perdido

O golpe de 1964 desabou sobre a intelectualidade brasileira como “um raio num dia de céu azul”, nas palavras de
Fernando Henrique Cardoso muitos anos depois.1 Fala de um
ponto de vista que era o seu, mas generalizável a todos aqueles atuando na esfera mais ou menos vaga do que se poderia
chamar cultura.
O panorama do início da década de 60 mostra a maior
animação: no quadro do governo populista de Jango Goulart,
era grande a efervescência. Tudo parecia aberto à mudança,
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o novo estava no ar, o ímpeto vital dos jovens iluminava de
futuro o momento e com ele se confundia. A pequena faixa
social integrada pelos intelectuais e artistas jovens de esquerda,
e um ou outro menos jovem mas não temeroso da crescente
radi-calização, devotava-se à tarefa urgente de levar a cultura
ao povo, arriscando os equívocos em que isso possa implicar.
“... lembremo-nos de ‘nós’, estudantes/intelectuais que buscávamos ‘eles’/operários da redenção com nossos míseros panfletos e com eles deviam ser nós e nós eles...”, rememorou-se.2
Pode-se imaginar a riqueza do debate e do processo de tentativa e erro em que incidiu essa tarefa, da qual não se sabia
sequer se tinha modelos provados para ser realizada.
Uma criação cultural extremamente vivaz foi o resultado:
o interessante é que era coletiva e a maneira pela qual o era.
Poesia, prosa, artes plásticas, teatro, música, cinema, educação, conheceram uma extraordinária florescência; buscava-se,
à custa de muitos desastres e notáveis realizações, atingir o
povo; deselitizar a cultura e levá-la ao povo era a palavra
de ordem. De norte a sul do país, uma imensa campanha de
alfabetização de adultos, utilizando o recém-inventado método
Paulo Freire, era levada a cabo por estudantes.
Ganha vigência — avatar generoso da “falácia ilustrada?”
— a concepção de intelectuais e artistas como agentes do progresso social, autonomeados sujeitos da história com missão
de esclarecer os menos favorecidos. Correlato do populismo
político, apenas? Ou, estabelecendo mediações, um ensaio
geral de socialização da cultura, que levaria, como levou, à
percepção de que a cultura, sozinha, pouco pode?
Fonte de uma das perdas futuramente mais sentidas por
seus integrantes foi o caráter coletivo, ou pelo menos grupal,

45

Desconversa

dessas experiências. Não só o sentido, a destinação era coletiva
— “para o povo” — mas o trabalho era ele mesmo produzido
coletivamente ou grupalmente. O pessoal do cinema não só
tinha seus filmes vistos pelos de outras áreas culturais, como
recebia de volta as observações dos demais. Os estudantes faziam teatro junto com os profissionais do palco; os músicos
estavam atentos ao que se passava nas artes plásticas; e assim
por diante. Um tal cadinho do trabalho grupal, um tal circuito de comunicação e de troca de experiências, marcou todos
os que participaram desse processo e veio a ser o elemento
percebido como máxima falta mais tarde. Um exemplo: um
poeta conspícuo como João Cabral de Mello Neto escreve um
poe-ma chamado “Morte e vida severina”, posteriormente musicado por Chico Buarque de Holanda, e depois um grupo de
teatro novo faz uma encenação, que marcou época, baseada
no trabalho de ambos. Poema, música e encenação vão por sua
vez fertilizar o cinema, a música, o teatro, a literatura.
Nunca se trabalhou tanto de graça. As atividades culturais eram vistas como um dever político de participação, e
não, a exemplo do que ocorrerá subseqüentemente, como algo
voltado com exclusividade para a profissionalização individual.
Dessa maneira, num período populista, tudo se foi politizando, tudo se foi contestando, por gente que se empenhava
em criar novas formas de cultura e mesmo de convivência.
Fa-lava-se muito, discutia-se muito, tudo estava em xeque.
Repetia-se ser preciso derrubar as “estruturas arcaicas”. Eram
poetas e romancistas, dramaturgos, artistas plásticos, músicos,
cantores, atores, cineastas, psicanalistas, críticos, estudantes,
professores: não todos, e certamente uma elite, de novos e não
tão novos, procurando em conjunto criar o novo.
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Enquanto os intelectuais olhavam para o povo, às costas de ambos tramou-se e executou-se o golpe militar, que
nenhum deles esperava; e, se esperava, não temia. Os projetos em andamento foram subitamente decapitados, a caça às
bruxas desencadeada e as esperanças assassinadas no berço.
Quando, ao contrário, a radicalização se acentua em seguida
e até cresce com relação ao período anterior, mostrando que
a força portada era viva ao ponto de desafiar a repressão,
sobreveio um segundo golpe. Mais terrível que o primeiro,
este foi instaurado pelo infame Ato Institucional no 5, de 13
de dezembro de 1968. Daí em diante, a derrota foi total, só
restando a saída da luta armada, em que tantos daqueles se
engajaram, até a dizimação final.
Foi-se a utopia. Desfaleceu a fé na capacidade de criar o
novo e a dimensão do coletivo. Em seu lugar, tem-se um país
mais rico, de capitalismo selvagem e modernizador, a cultura
recolhida a seus bastiões e a televisão para todos, numa sociedade com o consumo fetichizado — e com a desigualdade
maximizada. Não era isto o que se queria: não se queria o país
nem tão rico nem tão capitalista selvagem; apostava-se em
alguma variante do socialismo ou no mínimo do não alinhamento; e certamente igualdade com fraternidade era o que se
desejava. Havia uma aura de festa que foi perdida. Não é por
acaso que um dos livros de Ivan Ângelo, alusivo à ditadura,
se intitulou A festa. As implicações coletivas de gente junta
e de alegria só restaram na alcunha pejorativa de “esquerda
festiva” inventada para rotular essa gente (assim como os
guerrilheiros da luta armada passariam à história como “ter-roristas”, o que nunca foram) . Gente que muitos anos depois
o cartunista Angeli popularizaria em seus quadrinhos na fi-
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gura do Meia-Oito, de jeans, japona, óculos escuros, barba e
boina, questionador, trapalhão, cheio de escrúpulos, de palavras
de ordem e de boas intenções. Definitivamente retrô.
Um era o projeto, e a ditadura veio para negá-lo e im
-plantar outro bem diferente. Foi-se a ressonância do que se
fa-zia e hoje raro é aquele que sabe quem é o seu público;
e, quan-do sabe, não gosta dele. O mal-estar generalizado; a
frag-mentação em indivíduos, cada qual fazendo seu trabalho
para si; a indagação sobre quem vai me ler, ou me ouvir ou me
as-sistir — tudo isso levou até a algumas esterilidades, quando
não a mortes precoces: de vítimas da história. Sobrenada a
tirania dos mass media, com sua vulgaridade e manipulação.
O projeto mostrou-se inviável; seria menos admirável por
isso? Com esse sentimento paradoxal, já se escreveu:
Nós já fomos quase tudo na vida: um outro sem eu; um
eu perseguido pelos (seus) outros; um eu que na verdade
era outro, ou um outro que na verdade era eu, filhos
de um espaço controverso e convulso onde de repente
todo mundo era do mundo todo; nós já fomos um
nós em busca de eles que deviam ser nós, ou que nós
devíamos ser ...3

Estamos cumprindo as bodas de prata de uma ditadura
militar (1964-1978) sucedida por um período a que se chama
de transição democrática, indefinidamente prolongado (desde
1978), tendo consumido juventude e maturidade da vanguarda de uma geração.
Se voltarmos os olhos para a cena literária anterior ao
golpe, divisamos alguns escritores extraordinários e de porte
não mais igualado, então em plena produção. Sobressaem Gui-
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marães Rosa e Clarice Lispector na prosa, Carlos Drummond
de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meireles e João Cabral
de Mello Neto, este último em vias de consagração, na poesia.
São ou gigantes do modernismo da década de 20 ou surgidos
para as letras nas décadas de 30 e 40.
Contra esse respeitável pano de fundo delineiam-se as
experiências novas. É ainda com força que começara a tomar
impulso na euforia desenvolvimentista do governo Kubitschek,
afirmando-se no governo populista de Jango Goulart, que o
movimento cultural vai desabrochar, tendo o Centro Popular
de Cultura (CPC) como propulsor. O CPC catalisou a proposta
de deselitizar a arte e a cultura, levando-as ao povo, quando
pre-ciso revitalizando formas de cultura popular como o teatro
mambembe e o romance de cordel. A controvérsia, dentro e
fora dele, a propósito dele, persiste até nossos dias; mas as
marcas que deixou foram profundas. Mesmo hoje, artistas e
intelectuais que o integraram nos seus vinte anos, e que estão fazendo televisão, teatro, cinema, pintura, edição, crítica,
literatura, jornalismo, em plena maturidade, deixam ver que
passaram por lá.
Sem dúvida, dessa produção a que dá frutos mais impressionantes é o cinema. Fase áurea, ficou conhecida como
o Cinema Novo, ponto mais alto a que chegou o cinema
brasileiro, em toda a sua história. Iniciado por Rio 40 Graus,
de Nelson Pereira dos Santos, no final dos anos 50, o Cinema
Novo tem seu expoente em Glauber Rocha, o qual, no período,
faz dois filmes vincados pela politização, Terra em Transe e
mais tarde, já sob a ditadura, O Dragão da Maldade contra o
Santo Guerreiro, com seu título de romance de cordel. Juntamente com Os Fuzis, de Rui Guerra, contemporâneo de Terra
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em Transe, os três se destacam pela reflexão política sobre os
impasses do fecundo contacto entre intelectual e povo, mediado
por um poder corrupto e arbitrário.
O teatro também tem seu apogeu, marcado ao mesmo
tempo pela experimentação e pela politização, com ênfase numa
dramaturgia brasileira nascente. Destacam-se dois grupos com
espetáculos de alto nível. Um é o Teatro Oficina, em torno
do diretor José Celso Martinez Correia, que levou ao palco,
entre outras, a encenação pioneira e atrevida da peça inédita
de Oswald de Andrade, O Rei da Vela, da qual há trinta anos
se dizia não ser encenável. E, num período em que as lições
de Brecht eram invocadas por todos, a montagem de Galileu
Galilei, bem como a de Roda Viva, do jovem compositor
e cantor de música popular Chico Buarque de Holanda. O
outro é o Teatro de Arena, aglutinado pelo dramaturgo e ator
Gianfrancesco Guarnieri e pelo diretor Augusto Boal. Este
grupo, além de produzir uma dramaturgia própria, encenou
uma série de espetáculos em que heróis populares da história
do país meditavam sobre suas vidas, como Arena Conta Zumbi
e Arena Conta Tiradentes.
Tendo suas encenações discutidas ou teorizadas a cada
passo pelos críticos teatrais Décio de Almeida Prado e Sábato
Magaldi na imprensa paulista, bem como Yan Michalski na
carioca, estes dois grupos, que não sobreviveram ao AI-5, por
alguns anos constituíram um viveiro de dramaturgos, atores,
diretores e outros profissionais de teatro como raras vezes é
dado ver-se. Agora, no ano de 1988, vêm de estrear duas peças
auto-reflexivas, de balanço do que se fez no teatro naquele
período e da dispersão subseqüente, com o desengano face
ao que veio depois, da autoria de dramaturgos-atores oriundos
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desses grupos: são Lobo de Ray-Ban, de Renato Borghi, e Às
Margens do Ipiranga, de Fauzi Arap. Também Gianfrancesco
Guarnieri acaba de escrever uma peça no mesmo sentido,
após longo silêncio enquanto autor; intitulou-a Pegando Fogo
e deve encená-la ainda este ano (1988). No mesmo sentido, é
um monumento o filme de Eduardo Coutinho, Cabra Marcado
para Morrer.
As montagens de Arena Conta Zumbi e Arena Conta
Tiradentes são precedidas por um empreendimento conjunto
do Arena e de remanescentes do extinto CPC, em 1965: nasce
um novo tipo de show de teatro politizado, misturando fala,
canto, música e dança, inaugurado logo após o golpe pelo Opinião. Além de levar à ribalta duas cantoras que farão brilhante
carreira — Nara Leão e a estreante Maria Bethânia — também
impõe uma concepção de espetáculo que terá longa vigência,
frutificando em vários outros.
Ao mesmo tempo, a ressonância de uma tal turbulência
muito deve a dois excelentes suplementos literários de jornais, o “Suplemento Literário” d’O Estado de São Paulo e o
“Caderno B” do Jornal do Brasil, do Rio. O de São Paulo mais
universitário, o do Rio mais programático, ambos contribuíram
intensamente para a ebulição do debate sobre a cultura e as
artes na contemporaneidade. No primeiro, entre outros nomes
ilustres, destacam-se os críticos de literatura Antonio Candido,
de teatro Décio de Almeida Prado e de cinema Paulo Emílio
Salles Gomes — o primeiro já da Universidade de São Paulo,
os dois outros para lá indo pouco depois. Este último foi a
maior influência crítica que já houve no cinema brasileiro,
defensor do filme nacional e teorizador do Cinema Novo. Sua
obra de militância só recentemente vem sendo publicada em
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livro, com o recolhimento de suas colunas semanais naquele
Suplemento. Já o Caderno B era mais ligado à experimentação
poética. Foram suas páginas que divulgaram o concretismo,
publicaram traduções de poetas pouco conhecidos em português (como Ezra Pound, e. e. cummings, William Carlos
Williams), estamparam ensaios originais sobre literatura bem
como traduções de textos teóricos e críticos, principalmente
do New Criticism. Deveu muito à liderança e visão vanguardista do poeta e crítico Mário Faustino.
O grande romance da época é, sem dúvida, Quarup, de
Antonio Callado. Foi lido e relido, e a esquerda ali encontrava,
ficcionalizados, seus anseios, seus ideais, seus impasses, seus
paradoxos. Callado veio a ser o cronista da esquerda no período da ditadura. Nenhum outro romancista conseguiu como
ele escrever livros que iam prevendo e acompanhando as várias inflexões que os movimentos de protesto contra o regime
viriam a tomar. Quarup, Bar Don Juan, Reflexos do Baile —
notem-se as implicações festivas dos títulos — e Sempreviva,
este mostrando um guerrilheiro já de volta do exílio: não se
trata de uma tetralogia e nem mesmo de uma série. Variando
a maneira de escrever, mudando de personagens, contando enredos diferentes, no seu conjunto e sobretudo na sua seqüência
instituem o grande sintagma narrativo da resistência brasileira.
Retomando: após a ruptura que o golpe de 1964 infligiu
às atividades culturais, com repressão militar e instauração da
censura, assistiu-se, então, a um assombroso renascimento delas,
ainda mais radicalizado. Passo a passo, até o fechamento de
fins de 1968, o interregno 64-68 ficou marcado pela escalada
da radicalização, tanto por parte dos militares quanto de seus
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opositores. Tal escalada assistiu à paralisação das universidades
durante o ano de 1968, com estudantes e professores abandonando as tarefas normais de aulas e fundando comissões
paritárias para debater as maneiras possíveis de democratizar
o ensino. Mal sabiam eles (ou sabiam?) que os próximos vinte
anos presidiriam ao desmantelamento da rede pública, à privatização do ensino e à sua decadência geral.
No corte anterior, aquele de 1964, a Universidade de
Brasília fora a mais atingida. Criada durante o governo Jango
Goulart sob a batuta de Darcy Ribeiro, com uma estrutura nova
e mais flexível baseada na coesão entre alunos, professores e
administradores, a novíssima universidade resistira bravamente
às imposições dos militares até 1965, quando o campus é ocupado pelo exército e mais de duzentos professores se demitem.
No corte de 1968, a repressão aos universitários se aprofunda
e se expande, castigando todo o sistema nacional. O estado de
sítio e a suspensão dos direitos civis soltam as rédeas a uma
repressão exacerbada, que institui a tortura dos presos polí-ticos
e a execução sem julgamento, e em que qualquer opo-sição
é implacavelmente esmagada. Quem escapa é obrigado a se
exilar: esta é a fase da diáspora.
Tal situação perdura, no seu pior aspecto, até 75-76,
quando são assassinados na prisão, sob tortura, o jornalista
Vlado Herzog em outubro de 1975, e o operário Manuel Fiel
Filho, em janeiro de 1976. A oposição estava liquidada. Quem
não fora morto, tinha se deixado morrer, ou tinha se suicidado,
ou entrara em free trip, ou estava esterilizado e incapaz de
voltar a criar, ou abandonara o teatro e o cinema para trabalhar
na televisão, ou vivia no exílio, ou escrevia tese de doutorado
— razão histórica do florescimento do ensaio no período —,
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ou recolhia seu potencial contestatório e domava suas canções
bem como sua voz. O recrudescimento da repressão serviu à
construção do efêmero milagre econômico brasileiro, em que
a concentração da renda, de braços dados com o aumento da
exploração do trabalho, cava o fosso maior da desigualdade.
A canção de Raul Seixas, Ouro de Tolo, é uma rara e feliz
tentativa coeva de criticar esse estado de coisas.
O que aconteceu com a literatura e a cultura nesse
período tão inóspito, tão castrador da expressão e da criação,
tão exterminador de intelectuais e artistas?
Em primeiro lugar, quase desaparecem as manifestações
artísticas e culturais da esquerda. O teatro e o cinema são
desbaratados, acabam, e definitivamente, o Cinema Novo e o
teatro novo. Os escritores estão amordaçados, numa luta inglória com a censura. Um romance como Zero, de Ignácio de
Loyola Brandão, foi publicado antes na Itália e só bem depois
no Brasil. Mas surge um traço estilístico peculiar nas obras
literárias, e não só nelas, também no teatro, no cinema, na música popular: a impossibilidade de expressão vai trazer a elipse
e a metaforização. Todos falam indiretamente, por parábolas
e por fábulas, como o mencionado Zero, os últimos filmes de
Glauber Rocha, as últimas peças de Gianfrancesco Guarnieri,
as canções de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil,
estes três também duramente atingidos pela re-pressão, com
prisão, exílio e proibição de suas músicas. Assiste-se a uma
perda de realismo e a um ganho na elaboração indireta e cifrada da matéria artística.
Justamente reagindo tanto à repressão como ao excesso
de registro críptico surge o mais importante movimento literário
dos anos 70, a poesia marginal ou da geração mimeógrafo.
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Trata-se, é claro, de uma poesia de resistência. Sem acesso a
jornais e revistas, nem a editoras de livros, devido à censura
— daí seu nome — essa poesia é copiada individualmente nos
mimeógrafos como se faz com panfletos políticos, e passada de
mão em mão. Eminentemente lírica, origina-se naquele estado de ânimo que se convencionou chamar de “exílio interno”.
Cortado de seus laços coletivos, o poeta canta num tom menor,
abafado, entre amargo e irônico. É uma poesia intimista e
inimiga da grandiloqüência, na qual as razões deste intimismo aparecem filtradas num eco remoto: não como explosão
de catástrofe, mas como a reminiscência dela entreouvida em
surdina. A poesia marginal busca e rebusca a simplicidade
formal, em poemas curtos, de alta eficácia, enquanto aparenta
despojamento e efeito de coloquialidade. Não durou muito e
seu potencial subversivo foi mais tarde absorvido pelo mercado. Deve ser lembrado o papel de divulgador, teorizador e
agitador incansável desempenhado pelo poeta Cacaso à frente
do movimento.
Na prosa de ficção, a renovação se nota menos que no
caso da poesia.4 Paralelamente à continuação de tendências
mais antigas, como a forte herança realista-naturalista, avessa
ao experimentalismo formal no sentido estético — ainda que
apareça uma fragmentação da narrativa com partes escritas
em estilos ou registros diferentes — pode-se ver igualmente
um pendor pela expressão indireta. Assiste-se, por outro lado,
o que tem que ver com o quadro político tratado todavia de
viés, a uma acentuação da violência. A tal ponto que, seja na
violência da alienação da metrópole moderna, como na obra
de Rubem Fonseca, seja na violência das relações pessoais
na cidadezinha provinciana, como na obra de Dalton Trevi-
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san, fica difícil discriminar até onde vai a determinação das
con-dições históricas específicas da conjuntura no país e onde
co-meça a transplantação do thriller e do romain noir norteamericanos. Esta violência é dos temas e é da linguagem que
os veicula. E, como no caso daqueles modelos, há uma certa
conformidade formal, ou temor ao experimento de forma, que
possa dar efeito de estranhamento ao ato da leitura, o que vem
aproximar esta prosa do padrão do best-seller.
A prosa dos anos 70 e 80 apresenta ainda um notável
desenvolvimento do memorialismo. A segunda metade da década de 70 assistiu ao fim do milagre econômico e ao início
da abertura democrática, marcada pelo movimento pela anistia,
a partir de 1978. Tem-se, de um lado, o memorialismo à moda
antiga dos mais velhos, de que é exemplar a obra monumental
de Pedro Nava, bem como de outras testemunhas oculares da
história. Mas surge, de outro lado, propiciado pelo afrouxamento da censura, o memorialismo dos mais jovens, obrigados também pela história a já terem memórias terríveis aos
vinte anos5. Esta é a rememoração política da geração que pegou em cheio a ditadura na primeira juventude; seu carro-chefe
é o livro de Fernando Gabeira, O que é isso, companheiro?.
O memorialismo dos jovens trava uma importante discussão
daquilo que é prática política, clandestinidade, guerrilha, prisão,
tortura e desenraizamento.
Após 1978, sobrevêm a anistia geral, a abertura democrática e a campanha afinal abortada das eleições diretas-já,
em 1984. Nesta, a nova geração de jovens nascidos durante
a ditadura teve seu primeiro gostinho da militância e sua primeira frustração política. Os poderes constituídos disseram
que não no último minuto e os jovens (mesmo até quarenta
anos) não votaram para presidente.
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Nos anos 80, desponta no panorama literário aquilo que
já se fora gradativamente instaurando no quadro cultural mais
amplo, ou seja, a supremacia do mercado e a indústria cultural agora finalmente se expandindo na literatura para além de
certas coleções e certos autores de best-seller. A modernização
do capital, de que a ditadura militar foi braço armado, foi dominando outras áreas da cultura, industrializando o disco, o
show, o audiocassete, o videocassete, tudo aquilo que é mais
compatível com o avanço tecnológico, sobretudo eletrônico,
e com a economia de mercado. A literatura demorou, pois o
livro tem-se mostrado mais renitente a deixar-se transformar
em pura mercadoria. Talvez porque o livro tenha um estatuto
mais ambíguo: talvez seja em parte obra de arte, não seja
descartável, já que é adquirido “para sempre”, nele o valor
de uso sobreleva o valor de troca, seja fetichizável sim mas
não só como mercadoria. Mas, evidentemente, seu mercado
potencial é enorme e basta modernizá-los, tanto o mercado
quanto o livro.
Nunca se escreveu tanto, traduziu-se tanto, editou-se tanto
e vendeu-se tanto livro no Brasil. As bienais do livro desta
década bateram recordes e tiveram tantos visitantes quanto as
feiras de automóveis, de moda, de utilidades domésticas. Já se
produzem livros descartáveis, cujas páginas se desprendem e
têm que ser jogadas no lixo à medida que se lê. A estes livros
caberia o slogan publicitário “leia uma vez e jogue fora”,
a exemplo de certos objetos pioneiros da era capitalista do
obsoletismo planejado, tanto quanto os marcos históricos que
foram a gilete, os tampões femininos, as canetas, os isqueiros,
o relógio digital. Embora apenas tendencial, o livro descartável
estará à vista?
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Por dentro, e não por fora, o efeito disso tudo no livro
se nota: no conformismo, na predileção pela escrita fácil, no
abandono da experimentação formal, na redundância estética,
na busca do impacto aprendida com o jornal e a televisão. A
crítica literária definhou (enquanto o ensaio crítico em livro
cresceu); os suplementos literários desapareceram em sua
maioria; o press-release, que faz parte da máquina do mercado
e não da esfera da literatura, transveste a informação sobre
livros. A fórmula segura de vender obriga os escritores a se
repetirem, a não arriscar. Se deu certo no mercado, é melhor
copiar — seja a outrem, seja a si mesmo. O mercado se mostra
tão hostil ao experimento que vários escritores têm declarado
que não mais escreverão. Vai nisso também uma certa perda
de sintonia, não com o público em geral, mas com um determinado público. Ou seja, nos casos, até numerosos, de nãoconformismo, devido à impessoalidade das relações de produção para o mercado, o escritor não consegue divisar a fisio-nomia de seu leitor, não sabe para quem está escrevendo
e não quer escrever para aqueles que aceitam o conformismo
e a redundância.
A saturação do mercado que costuma ser trazida pela
modernização usualmente vem a definir faixas de público especializado para a produção literária que sobra do best-seller.
Com isso, garante-se a subsistência, e até a evolução, de uma
produção artística pequena porém de boa qualidade. No caso
brasileiro, saiu-se da fase anterior mas ainda não se chegou a
esta, o que pode, ou não, se dar sem delongas. Enquanto isso,
o mal-estar, a confusão de projetos e a falta de perspectivas
parecem predominar. Todavia, isto pode ser não mais que a face
emersa de um fenômeno de maior amplitude. Os intelectuais
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e artistas que resistiram à ditadura estavam lutando também
contra um modelo de sociedade que não desejavam e que a
ditadura veio impor. Refluída a ditadura, restou, vitorioso e
pleno, aquele modelo, agora definitivamente instalado. Este
não era desejado antes e não é desejado agora, mas veio para
ficar. O que pode se combinar com a fase de desencanto conservador que a sociedade brasileira manifesta atualmente com
relação ao retorno, penoso e cheio de tropeços, à democracia,
mas não é a mesma coisa. Seja como for, nenhuma nostalgia
resgatará jamais um mundo desgarrado da utopia.

Notas
1

“Então, quando vem o golpe e nos pega, é um raio num
dia de céu azul. Eu não era capaz de imaginar aquilo que
acontecia.” Depoimento de Fernando Henrique Cardoso à
autora, revista Língua e Literatura, ano X, v. 10-13, 19811984, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade de São Paulo, p. 171.

2

AGUIAR, Flávio. “Visões do Inferno ou o Inferno Somos
Nós”, revista Linha D’água, n. 4. São Paulo: APLL, 1986,
p. 37.

3

Idem, p. 33

4

Para um balanço da literatura brasileira no período, até o
final da década de 70, ver Antonio Candido, “A Nova Narrativa”. In: A Educação pela noite. São Paulo: Ática,
1987, pp. 199-215.

5

Flávio Aguiar chama a atenção para Feliz ano velho, peça
e livro, em que se espelham a busca de dois corpos, um
mutilado, o outro desaparecido do universo das sensações,
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alusão à autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, 21 anos,
filho do “desaparecido” Rubens Paiva; op. cit., p. 36.

60

Demiurgos

“La historia universal es un texto que estamos leyendo
y escribiendo continuamente y — aquí viene lo terrible — en
lo cual también nos escriben”.1 Entre os temas centrais de sua
obra, como se sabe, Jorge Luis Borges abre largo intervalo para
a reflexão sobre o ato de escrever. Este se torna seu objeto como
que por refração, como se vislumbrado num espelho — imagem
cara a Borges tanto quanto o tigre, a biblioteca, o labirinto,
a cidade, o jogo de xadrez. Esta meditação de Borges, gesto
metalingüístico supremo, opera assim em ziguezague sobre o
ato de escrever... dos outros. Em Borges, a metalinguagem é
posta a serviço da intertextualidade.
Pois, segundo ele, cada escritor cria seus precursores.2
De algum modo, trata-se de uma reformulação do célebre
paideuma de Ezra Pound. Se aplicarmos esse princípio a ele
mesmo, quais seriam seus precursores? Aqui, tome-se a liber-
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dade de deslocar o sentido original da fórmula de Borges. Em
vez de indagar a respeito de quem praticou antes a “ficção
conjectural”, definição que lhe era grata, ou perquirir os ecos
de tal imagem ou tal símbolo, quem sabe se poderia tentar
um outro viés: a identificação de ancestrais literários, ligados a sua tripla origem.
Neste ponto, a seleção se restringe aos autores de literatura propriamente dita, descartando os filósofos, os místicos,
os historiadores etc. Quais são os ficcionistas e poetas a cuja
visitação sua pena é mais submetida, dentre estes espanhóis,
ingleses e portugueses dos quais descende e até porta o nome?
De saída, nota-se uma forte presença da grande tradição
espanhola, sobretudo do Siglo de Oro — Quevedo e Góngora,
mais o primeiro que o segundo —; mas também Unamuno e
vários outros. Entretanto, o mais insistente é Cervantes, ele
mesmo, ou sob as espécies de Dom Quixote e Alonso Quijano,
aos quais aliás são dedicados contos, poemas, ensaios.
O conhecido soneto “Sueña Alonso Quijano” mostra-o
sonhado por Cervantes e sonhando com Dom Quixote. Assim
temos simultaneamente os três:
El hidalgo fué un sueño de Cervantes
Y Don Quijote un sueño del hidalgo.
El doble sueño los confunde.3
Em seguida, pode-se discernir outro grande bloco, o
das literaturas em língua inglesa. Shakespeare, evidentemente,
ocu-pa o primeiro lugar, e a seu respeito Borges muito escreveu, com destaque para o clássico que se tornou “Everything
and nothing”. Neste conto, é Deus quem sonha, e no sonho
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Shakespeare está sonhando com as hostes de suas personagens. No final, o poeta inglês, desesperado de ser tanta gente,
confronta Deus, suplicando ser apenas “uno y yo”. A réplica
de Deus é compassiva mas dura: “Yo tampoco soy; yo soñé
el mundo como tu soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre
las formas de mi sueño estabas tú, que como yo eres muchos
y nadie.”.4
(Na tradução francesa de Roger Caillois, publicada em
edição bilíngüe pela Gallimard em 1965, este conto figura às
páginas 88-93. Os números 90, 91, 92 e 93 estão impressos
nas respectivas páginas, mas não os números 88 e 89: fui eu
que os imaginei. Nesta edição, à qual cabe a glória de ter
descoberto Borges para a França e daí para o mundo, há várias
seqüências de páginas desprovidas de numeração — mas seria
pouco borgesiano atribuir tal coisa a mera falha tipográfica.
Só Deus sabe de quem é esse sonho.)5
Quanto aos de língua inglesa, Borges transita entre os
nomes de Edgar Allan Poe, Conrad, Melville, Joyce, Henry
James, Robert Browning, Whitman, Virginia Woolf. Desta
última ele traduziu dois livros, Orlando e A room of one’s
own, além de incluí-la na série de minibiografias que escreveu
para a revista Hogar.6 Um dos Diálogos lhe é dedicado, e nele
Borges revela este pormenor curioso para a petite histoire:
foi sua mãe quem de fato traduziu o segundo livro, tendo ele
apenas aposto a própria assinatura.7
O diálogo que trata diretamente de D. Leonor Acevedo
Suárez apresenta-a como uma grande leitora e tradutora da
língua inglesa. Afora Virginia Woolf, traduziu ainda, entre
outros, William Faulkner (The wild palms), D.H. Lawrence
(The woman who rode away), William Saroyan (The human
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comedy). Assinale-se de passagem que o escritor não apreciava
muito o segundo citado. Conforme Borges, D. Leonor começou
a traduzir após sua viuvez, para se manter próxima do marido
que vinha de perder e que era metade inglês. Veio assim a se
identificar de tal maneira com a língua inglesa que acabou por
deixar de ler o espanhol.8
Entretanto, é entre os autores de expressão inglesa que
se nota a preferência de Borges por alguns hoje considerados
menores, como Chesterton, Wells, Stevenson, que aparecem
toda hora em sua obra.
Passamos agora ao terceiro bloco relacionado a suas
origens, o dos escritores de língua portuguesa. São pouco
numerosos, porém de escol. Camões e Os Lusíadas aparecem
inúmeras vezes, e o poeta ganha mesmo um soneto encimado
por seu nome, “A Luis de Camoens”, que integra El hacedor.9
(Incluído na supracitada edição bilíngüe, tampouco tem direito
a número de página, que atribuo a 164-165.) E os ancestrais
portugueses são celebrados em outro soneto, Los Borges, que
começa assim:
Nada o muy poco sé de mis mayores
Portugueses, los Borges: vaga gente
Que prosigue en mi carne...10
Note-se que os dois sonetos são publicados lado a lado
(na edição bilíngüe em páginas que deveriam ter, mas não
têm, os números 162 a 163). Esta justaposição não se deve
ao acaso: ambos se iluminam mutuamente, Los Borges terminando por uma evocação da própria matéria de Os Lusíadas,
as navegações e descobrimentos.
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Outro português de sua predileção, embora menos
mencionado, é Eça de Queiroz: predileção também devida a
sua mãe. Foi ela a primeira a ler e apreciar A ilustre casa de
Ramires, declarando que era o melhor romance que já lera;
com o que o filho concorda, no diálogo citado. Borges fala
ainda, em geral, dos romances desse autor, e da onipresença
do mar na literatura portuguesa, ao contrário da espanhola,
onde ele está praticamente ausente.11
Até um brasileiro recebeu as homenagens de Borges,
que o coloca entre os maiores. Trata-se de Euclides da Cunha,
autor de Os sertões, que vem à baila em “Tres Versiones de
Judas”12 e foi objeto de seus comentários quando da viagem ao
Brasil em 1985.13 A mesmo título que Os lusíadas, depreendese que Os sertões tem um lugar no paideuma de Borges em
razão de seu pendor freqüentemente observado pela epopéia.
E o que resta, quanto a paixões literárias desvinculadas
de suas origens? Primeiramente, a literatura francesa, da qual
ele privilegia uma plêiade de admiráveis escritores e que integra, ao lado dos de língua inglesa, a biblioteca arquetípica
de sua infância, pertencente ao pai. E alguns avulsos, que não
podem ser agrupados. Por exemplo, Virgílio, o qual — pela
perfeição do verso —, ao contrário das tendências atuais (mas
em acordo com Dante), é mais apreciado que Homero. E deste,
no mesmo sentido, mais a Odisséia que a Ilíada. O que vem
a ser tão peculiar quanto seu amor pelos ingleses menores.
Mas há entre esses isolados alguns autores que alcançam a
unanimidade, como Dante, que acabou, ao reunirem-se os esparsos, por ganhar um livro inteiro.14 Ou ainda As mil e uma
noites, as sagas islandesas e os Edda, se deixarmos entre os
ingleses a antiga poesia anglo-saxã, em que era especialista.
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Com referência a Dante, Borges faz um reparo nada
obtuso, que pede pausa: a de que Dante usurpa o lugar de
Deus ao tomar em suas mãos a decisão do Juízo Final. Pois é
Dante, bem antes do fim da História, que decide quem vai para
o Paraíso, ou para o Purgatório, ou para o Inferno. E o poeta,
que não era ímpio mas crente, não se apercebe de que beira
o sacrilégio, ou a blasfêmia.15 Daí decorrendo que, na Divina
comédia, Dante “é” Deus.
Esta concepção — o escritor enquanto demiurgo, criador
de um mundo16 — é um dos modelos de tratamento da intertextualidade em Borges. Mesmo quando não há sacrilégio
ou blasfêmia, como ocorre com Dante. Já vimos que Cervantes e Shakespeare, pelo menos, partilham do mesmo modelo
demiúrgico. Esta concepção se dissemina mais ou menos
por to-da a obra de Borges, mas é clara e precisa nestes três
casos. E basta mencionar “Tlön Uqbar Orbis Tertius” ou “El
aleph” para inferir que Borges inclui-se a si mesmo nessa
ilustre companhia. — O argumento fica em suspenso para ser
retomado mais adiante.
No momento, voltamo-nos para uma escritora brasileira,
Clarice Lispector. Não tão conhecida quanto o argentino, a
divulgação de sua obra além-fronteiras já começou, e igualmente pela via do mesmo idioma, estando ora traduzido para
o francês quase tudo que produziu. A reflexão sobre o ato de
escrever é nela igualmente constante, mas com uma diferença
radical, pois incide diretamente sobre o seu próprio: ou seja,
ao contrário de Borges, não passa pela mediação de outros
autores. Saber-se um demiurgo é para ela um acabrunhamento.
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Dá-lhe pânico existencial e a condena a uma espécie de inferno
laico, a ela que, tal como Borges, não era crente.
Clarice Lispector veio a ocupar um lugar único e indisputado na literatura brasileira, devido à originalidade de
sua escrita. Adepta da arte desde muito cedo, ou seja, desde
a adolescência, conquistou a crítica especializada já com seu
primeiro romance, Perto do coração selvagem (1944). Altamente prezada por um pequeno círculo de iniciados, esta autora
“difícil” escreverá outros livros antes de obter, com a coletânea
de contos Laços de família (1960), o acolhimento do público.
Daí em diante, mais romances, contos, histórias para crianças e
crônicas de jornal sairão de sua pena de escritora reconhecida.
Quando surgiu, sua escrita destoava singularmente do
panorama coevo, dominado pelo regionalismo e suas preocupações documentais realistas. A nota que a distinguiu foi a
da introspecção, que até o fim marcará sua obra. Ali, o exame
tenso e impiedoso das intermitências da consciência se casa
em registro extremamente moderno com certas técnicas típicas
da prosa do século XX, de linhagem anglo-americana (mas
Kafka não passa longe). O que leva a crítica a aparentá-la a
Joyce, Virginia Woolf, Faulkner. Afora isso, os índices épicos
da causalidade e da temporalidade são postos em xeque, de
tal modo que a objetividade é subvertida. O narrador, em seu
incessante questionar-se, passa a primeiro plano, e chegará
mesmo a dialogar com as personagens, tentando dar conta de
seus movimentos internos. Assim, compreende-se como, dentre
tais técnicas, a do fluxo da consciência seja aquela que mais
renderá em suas mãos, adequada como é à anotação dessas
flutuações da subjetividade e de estados de espírito quase
inefáveis.17
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Estimada pelo público leitor e pela crítica como um dos
grandes, Clarice não chegou a conhecer em vida uma projeção
que ultrapassasse fronteiras. Afora eventuais traduções, esta
só viria maciçamente nas décadas de 80 e 90. Para isso concorreriam dois fatores.
Em primeiro lugar, e impregnando subliminarmente seus
textos, a vivência cosmopolita de quem nasceu na Ucrânia
de pais judeus, emigrando para o Brasil em seu primeiro ano
de idade; mudando-se para o Rio e passando a ter uma vida
literá-ria intensa; tornando-se reconhecida e premiada; casando-se com um diplomata e por isso morando durante quinze
anos de sua vida madura na Europa e nos Estados Unidos.
Acrescentem-se suas extensas e assíduas leituras.
Em segundo lugar, a coincidência no tempo com a ascensão dos movimentos feministas. Embora ela própria fosse
reticente a respeito, tais movimentos efetuaram uma terceira
descoberta de Clarice (sucedendo-se à da crítica, primeiro, e
depois à do público), submetendo sua obra ao crivo de novas
leituras. Foi por esta via que Clarice adquiriu renome internacional, sendo intensamente divulgada nos Estados Unidos,
Alemanha, Itália e França. Sobretudo neste último país, onde
seus escritos já estão praticamente todos publicados pela editora
Des Femmes e onde Hélène Cixous se dedicou a estudá-la
desde os anos 60. Essa terceira descoberta exalta sua escrita
de mulher, o que Gilda de Mello e Souza foi a primeira a
assinalar num ensaio datado de 196318, chamando a atenção
para a “visão de míope” tipicamente feminina de quem vê as
coisas insignificantes do horizonte doméstico com extraordinária
acuidade e perspicácia.
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Ao analisar seus escritos, a primeira tentação a ser
evitada é a de forçá-los a um rígido modelo exterior, espécie
de leito de Procusto onde não cabem, seja por transbordarem
dele, seja por ficarem aquém. Esse modelo seria o ideal épico
da his-tória bem feita, com começo, meio e fim; ou seja, o da
narrativa que apresenta uma história, alheia ao narrador. De
uma tal dificuldade a autora já se dera conta em diferentes instâncias, procurando fugir aos rótulos da medida comum quando
subtitulou Água viva como “ficção”, Um sopro de vida, tão
fragmentário, como “pulsações” ou Visão do esplendor como
“impressões leves”.
Se nos concentramos em seus contos, verificamos que ela
escreveu vários que obedecem ao modelo. “Laços de família”,
“A legião estrangeira”, “O grande passeio”, e tantos outros,
criam um enredo encarnado em personagens desprendidas do
narrador. Entretanto, na sua iluminação de momentos privi-legiados — o “vertiginoso relance” de que fala Gilda de Mello
e Souza —, também fazem mais do que isso, lavrando no
te-cido banal do cotidiano certas frinchas e rupturas por onde
a percepção do narrador penetra, para revelar obscuridades
recônditas.
No extremo oposto, encontram-se textos onde a desagregação do épico é tão extremada que mal se pode chamá-los
de contos, ou quase nos proíbem de fazê-lo. Antes postulam-se
como uma meditação rente ao fenômeno (tão freqüente em
seus romances), como em “O ovo e a galinha”, “O relatório
da coisa”, “As águas do mar”, “Silêncio”, onde os títulos indicam o objeto, ou “Tanta mansidão”, acerca da chuva. Ou uma
reflexão fulgurante sobre a cor, o aroma e o tato de um dia
da semana, como em “Atenção ao sábado”. Ou uma intuição
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ímpar. Ou mesmo um epigrama em que o humor sobreleva o
usual registro exasperado da escrita, como em “Ad Eternitatem”.
Ou o caráter metalingüístico de algumas considerações sobre
o ato de escrever — que aqui nos interessa particularmente
—, sempre perpassando mas agora tematizado em “A pesca
mila-grosa”, “Escrever, humildade, técnica”, “Literatura e justiça”, “Escrever, prolongar o tempo”, ou “Mas já que se há de
escrever...”, este adequando-se a um lema pessoal (“... que ao
menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas”). Que vão
ao ponto de manifestar sobre sua própria obra uma inesperada
auto-ironia, numa escritora tão ciosa de seu ofício, como em
“Estilo”, “Crítica leve” e “Crítica pesada”, onde o comentário é
posto na boca de crianças (seus filhos?). Ou ainda textos que,
sem enredo, sem personagens, avançando pelo lírico adentro,
podem passar por poemas em prosa. Tal é o caso de “Vida ao
natural”, de “Tempestade de almas” (onde, em todo caso, há
um ele e uma ela) e, sobretudo, de “É para lá que eu vou”.
Entre esses dois pólos situam-se, em gama quase infinita, mais próximos ou mais distantes de uma história bem ou
mal contada, os textos de Clarice Lispector. Mão de mestra
os esboçou, e a mestria se revela igualmente na versatilidade.
Desse modo, Clarice procede à visitação sistemática
— sob a tirania do caótico — de certas áreas ficcionais de
eleição, aonde ela vai e volta quase compulsivamente, como
se não pudesse exorcizá-las de outra maneira: senão através da
liberação parcial e provisória obtida graças ao ato de escrever.
A verificar, o súbito acesso que se ganha a outro nível
de apreensão da realidade e de si mesmo, mediante o bombardeio de um incidente corriqueiro. Em “Feliz aniversário”, o
destampatório da matriarca festejada. Em “A bela e a fera”, o
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pedido de esmola feito por um mendigo. Em “Praça Mauá”, o
despique do amigo que contesta o monopólio da feminilidade.
Em “O jantar”, o contraste entre o bife apetitoso e o visível
sofrimento de quem o come mas não o saboreia, insuportável
para o observador.
Ou os esquetes em mimese do modo autobiográfico.
Uma menina obtém, após uma ascese de desejo e demanda,
o empréstimo de um livro almejado, em “Felicidade clandestina”. Outra menina furta rosas dos jardins, em “Cem anos
de perdão”. Mais outra, esta ruiva, alça-se a uma suspensão
momentânea da infelicidade ao deparar-se com um cachorro,
igualmente ruivo, em “Tentação”.
Ou ainda o frescor das coisas incríveis que as crianças
são capazes de formular, e que se encontram nos textos sobre
crianças (novamente: seus filhos?). Sem falar em todos aqueles
em que a fala infantil irrompe num entrecho outro.
Ou ainda a ubíqua cumplicidade com animais — entre
os domésticos e os domesticáveis, ou mesmo os do zoológico
— como as galinhas e os pintos de “A galinha” e de “Legião
estrangeira”; os “Macacos” na área de serviço e o sagüim no
ônibus em “Uma tarde plena”; as baratas de “A quinta história”
(que remetem àquela de A paixão segundo G.H., que vem logo
em segundo lugar de importância no elenco de personagens,
só cedendo o primeiro lugar à própria narradora); e outros
bi-chos, como os do “Seco estudo de cavalos” e “O búfalo”.
Veja-se o efeito que o minúsculo conto, quase uma vinheta,
intitu-lado “Uma esperança”, extrai do contraste deliberado
entre a humildade do nível de vida em que subsiste o inseto
e a grandiosidade da virtude teologal, sua xará, para os não
menos precários seres humanos.
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Mas sobretudo mulheres, inúmeras mulheres, povoam
a ficção de Clarice: meninas, velhinhas, donas-de-casa, escritoras, pobres, criadas, patroas, cultas e inteligentes ou então
analfabetas, rebeldes ou enganosamente acomodadas. O Eu
que narra esses textos entabula um diálogo com essas tantas
mulheres, tendo em vista a transitividade mas respeitando o
singular de cada percurso.
É isto, em suma, que os textos de Clarice Lispector dão
ao leitor, numa escrita convulsiva, rondada pelo limite do poder das palavras, pelo silêncio, pela desolação, pelas pulsões
autodestrutivas e pelo decreto da finitude. Como que ecoando
a “Alchimie du Verbe”, de Rimbaud: “J’écrivais des silences,
des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges”.
Persiste, todavia, um problema ecdótico a ser resolvido
com relação aos textos de Clarice Lispetcor, e é aquele que
com um certo abuso polissilábico se poderia chamar de
transmigração auto-intertextual. Esses textos são dotados de
mobilidade e o leitor pode reencontrá-los onde menos espera.
Uma crônica já publicada vai reaparecer integrada a um conto
posterior. Um trecho de romance ressurge como história inde
-pendente. Um conto muda de título e é reeditado em outra
reu-nião de contos. Um texto volta reduzido a fragmentos, ou
vá-rios fragmentos se amalgamam para constituir um texto mais
longo. Um livro se transforma em dois livros. Esse moto-contínuo em metamorfose foi detectado pela crítica, aguardando
novos estudos.19 De qualquer modo, trata-se de um fenômeno
intrigante e nada comum, ademais dificultando, como é aqui
o caso e certamente foi problema para os editores de Corps
séparés, como veremos, a referência à fonte dos textos citados.
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Praticando uma escrita complexa em romances, contos e
crônicas, nossa autora volta-se mais para dentro, como apontamos, do que para os eventos da intriga. Esta, por seu lado,
torna-se rarefeita ao extremo, quase inexistente. A seqüência da
obra é vincada pelo progresso rumo a uma introspecção menos
psíquica que ontológica, acentuando seu caráter demi-úrgico.
Desde a estréia, sob o signo da terceira pessoa, já há em embrião a intrusão do Eu narrador. Mas este irá desenvolvendo a
desconfiança a seu próprio respeito e à objetividade daquilo que
narra, arrastando personagens ou incidentes do re-lato. Tratase, como notamos, de uma escritora dotada da consciência de
seus poderes demiúrgicos, mas demiurgo contrafeito, temeroso
de sua onipotência e onisciência. A partir de certo ponto, a
reflexão sobre o ato de escrever ganha hegemonia, a escritora
adota a primeira pessoa e passa a entabular um diálogo com
as personagens. Enquanto estes tendem a desaparecer, ou
quase; veja-se por exemplo os múltiplos pontos de vista de
A hora da estrela. Em seus últimos livros, o nar-rador é uma
mulher que escreve, prisioneira das relações intrincadas que
cria ao escrever.
Seu romance mais celebrado, A paixão segundo G.H., é
o relato minucioso do confronto de vida ou morte entre uma
mulher e uma barata. Barata que a mulher mata, instintivamente — e é de consenso que existe um ódio imemorial entre
mulheres e baratas, sendo estas adversário mais temível que
a serpente —, antes de ter a revelação de que tanto uma como outra são diferentes figuras de um mesmo acidente, a vida.
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Sem dúvida, Clarice Lispector escreve horrores, que lhe
inspiram horror. Em suas palavras:
O que vem à tona já vem com ou através de palavras,
ou não existe. Ao escrevê-lo, de novo a certeza só
aparentemente paradoxal de que o que atrapalha ao
escrever é ter de usar palavras. É incômodo. Se eu pudesse escrever por intermédio de desenhar na madeira
ou de alisar uma cabeça de menino ou de passear pelo
campo, jamais teria entrado pelo caminho da palavra.
Faria o que tanta gente que não escreve faz, e exatamente com a mesma alegria e o mesmo tormento de
quem escreve, e com as mesmas profundas decepções
inconsoláveis: não usaria palavras. O que pode vir a
ser a minha solução. Se for, bem vinda.

O texto acima apareceu primeiro no livro A legião
estrangeira (1964), mais tarde desmembrado em outros dois,
ficando os contos em Felicidade clandestina (1971) e os outros
escritos em Para não esquecer (1978); mais tarde reaparecerão
ainda diferentemente remanejados, bem à moda de Clarice.
(Foi publicado em 1993 um livro intitulado Corps
séparés, cujo copyright reza tratar-se da tradução de A legião
estrangeira, enquanto a contracapa afirma que é a tradução
de Felicidade clandestina. Leyla Perrone-Moisés estranhou
a mudança de título, em artigo publicado em La quinzaine
littéraire.20 De qualquer modo, o texto supracitado não figura
em Corps séparés. Mas, tendo em mente a lacuna no sétimo
volume da enciclopédia de “Tlön Uqbar Orbis Tertius”, e
para compensar a falta de seriedade editorial, que perseguiu
o presente trabalho, tomou-se o cuidado de folhear e mesmo
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sacudir o volume para verificar se as páginas faltantes cairiam
de dentro dele. Debalde: elas não deram sinal de si.)
Repita-se, então, que o texto foi transcrito da edição
brasileira de A legião estrangeira, mais exatamente de sua
segunda parte, intitulada “Fundo de gaveta”; as precisões
ecdóticas vão por conta de dois outros fragmentos do mesmo
texto, utilizados abaixo para tentar apreender a reflexão da
autora sobre o ato de escrever.
O primeiro fragmento diz: “Mas já que se há de escrever,
que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas”.
Quase um epigrama, mostra a escritora dilacerada entre a escrita
e o silêncio, este último freqüentemente por ela valorizado.
O segundo fragmento tenta explicar, quase no limite da
inteligibilidade, os nexos que se estabelecem entre as palavras
e as entrelinhas: “Então escrever é o modo de quem tem a
palavra como isca: a palavra pescando o que não é palavra.
Quando essa não-palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, podia-se com alívio
jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra,
ao morder a isca, incorporou-a”. Uma tal escrita, em tensa
libração entre o verbo e os vazios, fica ao léu do silêncio e
de seus simulacros, a angústia, a morte. Foi o que João Cabral
de Melo Neto captou neste poema:
CONTAM DE CLARICE LISPECTOR

Um dia, Clarice Lispector
intercambiava com amigos
dez mil anedotas de morte,
e do que tem de sério e circo.
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Nisso, chegam outros amigos,
vindos do último futebol,
comentando o jogo, recontando-o,
refazendo-o, de gol a gol.
Quando o futebol esmorece,
abre a boca um silêncio enorme
e ouve-se a voz de Clarice:
Vamos voltar a falar na morte?21
Basta deixar-se impregnar pela armosfera de koan zen
portada pelos fragmentos aqui recortados para notar os lampejos de iluminação que assentam a esta maneira de escrever.
Trata-se bem de uma demanda; mas o leitor jamais se certifica
do objetivo dela. Talvez de uma transcendência impossível,
buscada no alarido do dia-a-dia? O leitor pode, no máximo,
interrogar-se e interrogar o texto, mimetizando o movimento
convulsivo da escrita, que impõe um modo de ler. E seguir
com fascínio este duplo movimento de forças opostas, uma
que imanta, outra que repele. Nesses textos, o leitor duplica
o gesto da narradora, aproximando-se e afastando-se; a catarse
entrevista não se realiza, fica hesitando no horizonte da ficção.
Mas serve para conferir a essa escrita um selo trágico — o
do demiurgo em pânico ante seus próprios poderes.

Aqui, estamos nos antípodas de Borges, este outro
demiurgo altamente consciente, que sabe fazer valer em seus
escritos um certo distanciamento épico, conferido pela lucidez
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e pela ironia. Embora não escape a sua fina inteligência, como
vimos, o aspecto terrível de ser escrito enquanto escreve. Um
tal distanciamento pode mesmo, às vezes, criar efeitos antiilusionistas. Em vários casos, e o “Tema del traidor y del héroe”
é um exemplo, as condições de possibilidade de sua escrita
são franqueadas de saída como ficções que a seguir serão
inventadas: caveat lector.
Porque, se admitirmos que Pierre Menard é o autor do
Quixote, assentiremos que Borges é o inventor de universos
virtuais ou alternativos, quer se chamem Aleph ou Biblioteca
de Babel; e ainda de vários mais. O milionário americano que
encomenda toda uma enciclopédia sobre Tlön Uqbar Orbis
Tertius não acreditava igualmente em Deus, mas queria demonstrar ao Deus inexistente que os mortais são capazes de
conceber um mundo.22
Entretanto, de uma maneira ou de outra o preço da
demiurgia também se paga, como Clarice Lispector mostra. E
Borges bem o sabia. Quando lhe perguntaram se ele detinha
em sua posse o famoso sétimo volume desaparecido daquela
enciclopédia, Borges respondeu, é claro, que não. Então, o
interlocutor, escandalizado, chamou-o de mentiroso. Comentário de Borges, entre divertido e assustado: se eu tivesse
adivinhado, teria respondido que possuía sim o volume, mas
que o tinha emprestado a alguém.23
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À Escuta do Verbo
(Sobre os mitos Suruí)

Não a mim ao logos a escuta.
Heráclito

No princípio era o Verbo.
Tais as vozes que se fazem ouvir do fundo das trevas
dos tempos, na busca insistente de uma escuta. Formulam, às
vezes transidas de terror, às vezes faceciosas e até desabusadas,
certas questões fundamentais, enigmas que nos confrontam na
expressão oral de tantos povos.
Por que existem o dia e a noite? De que subsistíamos
nós, ou como poderia ter sido quando ainda não existiam os
alimentos? Que cataclismo elemental originou o inusitado da
chuva, ou a agricultura, ou a sexualidade? Como era tudo,
quando nós mesmos ainda não partilhávamos disso que não
sabemos o que seja e a que nomeamos vida? Qual o lugar da
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interface com o invisível, lá onde, presumivelmente, se assenta
a inumerável prole dos mortos?
Esta girândola de perguntas desenreda-se e enreda-se
com outras perquirições, cujas respostas (respostas?) se cifram,
obscuras, nos próprios relatos, insinuando regras de conduta,
diretrizes para o viver. Bem como o perfil numinoso do interdito e, oscilando entre punitiva e premiadora, a recompensa
da transgressão criativa.
Assim, estas vozes, sendo poesia, são simultaneamente
paideia. Não só se alçam para legislar quem não pode conspurcar
quem, norma primordial, como também sugerem o mais rente
decoro. Aquilo que parece tão simples: o que é comportar-se
como um ser humano. Chorar demais ou rir demais, ou um e
outro na ocasião inadequada, acarretam conseqüências portentosas. A silhueta da hybris reside no coração destas vozes. Nem
por isso deixam de assinalar que ela mesma quase sempre está
na origem do novo. Se não houvesse transgressão do interdito,
anseio desmesurado, nem sequer o fogo teria sido roubado às
potências guardiãs — e a cultura não teria vindo a ser.
Estas vozes sussurram outras coisas, talvez bem mais
fugidias, num contracanto em surdina porém sempre sob a
roupagem suntuosa da fala. Por exemplo, o que é ser mulher,
o que é ser homem. E quais os limites que uma e outro têm
o direito de se permitir arriscar, estando em causa não apenas a felicidade de cada um, mas uma responsabilidade acabrunhadora: a ordem cósmica pode ser destruída pela falta
individual.
Se ainda fosse pouco, bastaria evocar outras instâncias
discursivas, que igualmente se obrigaram a chegar à expressão escrita para se metamorfosear em filosofia, em literatura,
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em artes plásticas, em códigos de direito, em música. Nem
por serem mais ilustres mostram-se mais, ou menos, dignas
de escuta. Todas elas, nas volutas de uma vincada oralidade,
erigem monumentos à inquebrantável mente humana.
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E precisaria cada um, para simultaneidades no sentir
e pensar, de vários cérebros e corações. Quem sabe, temos?
(João Guimarães Rosa, Tutaméia - Terceiras estórias)

João Guimarães Rosa: famoso prosador brasileiro, a quem
se tributa a inovação da língua portuguesa do Brasil na ficção,
aquele que assina assim mesmo todos os seus livros publicados.
Corresponde a esse nome uma personalidade literária nítida,
bem como um cidadão reconhecido na carreira diplomática e
na vida social. Haveria outros? Outras personalidades, mesmo
que embrionárias, outras vozes recalcadas, querendo-se fazer
ouvir e não encontrando ressonância? Este sujeito do discurso
narrativo, aparentemente tão coeso, tão unitário, como teria
escapado à maldição da modernidade que faz do escritor um
estilhaçado?1

Desconversa

Desde 1929 Guimarães Rosa publicava narrativas em
periódicos. Mas escreveu também um livro de poemas, intitu-lado Magma, até hoje inédito, que submeteu ao concurso
de poesia da Academia Brasileira de Letras, em 1936, tendo
recebido então o prêmio devido ao primeiro colocado.2 Embora premiado, e portanto contando com o aval crítico do júri,
nunca quis fazer de Magma um livro publicado.
Enquanto Magma foi levado a concurso sem camuflagem,
assinado por João Guimarães Rosa, já outra foi a apresentação
a julgamento de seu primeiro livro de prosa, com que disputou
o prêmio Humberto de Campos, oferecido pela Livraria José
Olympio em 1938. O pseudônimo Viator (= o viandante) assinava o volume intitulado Contos, derrotado na competição.
Não é tanto de admirar o uso de pseudônimo, que alguns
concursos literários exigem, mas o seqüestro (no sentido marioandradino) subseqüente do autor. Graciliano Ramos, membro
do júri, relata, quando da publicação, oito anos depois, em
1946, daqueles Contos ora metamorfoseados em Sagarana, os
esforços baldados para identificar Viator, que por pouco não
ganhara o prêmio.3 O próprio promotor do prêmio, José Olympio, intentava editá-lo. E Marques Rebelo, jurado que votara
em Viator, anota em seu diário ficcional, O espelho partido,
devidamente à clé e com a peçonha que o tornou notório, um
encontro que teve com “Magalhães Braga”, em que foi tratado
com a condescendência que merece um modesto confrade ao
reconhecer um gênio.
De um título como Contos, até um outro como Sagarana,
a distância é vasta, e não só se levamos em conta os oito anos
de reelaboração, o reescrever porfiado e a seleção que eliminou
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muita coisa. O título Contos é indiscriminado, rotulara e tem
rotulado desde então inúmeros livros. Mas Sagarana mostra
um escritor confiante, dono de seus recursos, inventando uma
palavra original já dentro de um “estilo Guimarães Rosa” (do
vocábulo português de origem germânica saga + o sufixo tupi
rana = à maneira de, o que parece).
Enquanto isso, que foi feito do poeta, autor de Magma,
sempre inédito? Aquele que, quando pela primeira vez escreveu
um livro completo, o fez de poesia? A publicação de Sagarana consagra de vez o prosador junto à crítica e ao pú-blico:
ganha o prêmio da Sociedade Felipe d’Oliveira, tira e esgota
duas edições num só ano. O olhar do Outro é reconhecimento
e fixação de uma personalidade literária, enquanto prosador.
Dez anos decorrem entre a publicação de Sagarana e a
de Corpo de baile mais Grande sertão: veredas num mesmo
ano (1956). A proeza não é de somenos: são algumas centenas de páginas de fabulação romanesca riquíssima e de alta
invenção de linguagem. Do que custou esse feito, há algumas
pistas em anotações do escritor no caderno do Diário de Paris,
da época.4 Dessa fase de preparação, onde tudo converge para
a necessidade de escrever, diz Guimarães Rosa que “minha
angústia básica é a ânsia de onisciência” e que assim, anotando
no diário, “tento evitar os recifes da incessante tempestade de
minha vida interior”, bem como “um tormento acaparador, de
ambicioso, de insaciável”. Uma carta do mesmo período dá
contas de sua turbulenta condição psíquica ao criar:
...Eu ando febril, repleto, com três livros prontos na
cabeça, um enxame de personagens a pedirem pouso
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em papel. Estou apontando o lápis, para começar a
tarefa. É coisa dura, e já me assusto, antes de pôr o
pé no caminho penoso, que já conheço.5

O imperativo do escrever, apesar das vascas de agonia que
traz, ainda assim é menos daninho do que deixar de escrever,
quando nesse estado: se o livro não for escrito “fica coagulado
na gente, como um trombo na veia, pior que um complexo”.6
Impelido por essas duas dores, a de escrever e a de não
escrever, Guimarães Rosa vai ainda, em vida, publicar mais dois
livros, Primeiras estórias (1962) e Tutaméia - Terceiras estórias
(1967), ambos de contos. Continua, portanto, um prosador.
Logo após sua morte, em 1967, a José Olympio prepara
e publica um volume de homenagem, intitulado Em memória
de João Guimarães Rosa (1968), reunindo estudos, inéditos,
discursos, facsímiles de traduções, pareceres, manuscritos, e
mais uma bibliografia organizada por Plínio Doyle. Esta inclui
informações interessantes sobre poemas (melhor diríamos,
poetas) do prosador.
Conforme relata o autor da bibliografia, seguira uma pista
de Manuel Bandeira, na sua Antologia de poetas bra-sileiros
bissextos contemporâneos (2ª ed., s/d, Organização Simões).
Ali, Guimarães Rosa fora representado por seis poemas, assinados pelo pseudônimo anagramático Soares Guiamar.
A partir daí, Plínio Doyle volta ao jornal O Globo do
ano de 1961, onde aqueles poemas tinham sido publicados, e
desencava mais doze, e dois outros pseudônimos, igualmente
anagramáticos. Atenção: surgem, ao todo, três novos poetas,
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no jogo de esconde-esconde típico do anagrama, enquanto o
prosador prossegue ostentando seu nome, que a essa altura já
era UM NOME.
Os três aparecem em quatro matérias que Guimarães
Rosa escreveu e assinou para O Globo durante o ano de
1961: “Coisas de poesia” (25/2/61), “Outras coisas de poesia”
(1/4/61), “Novas coisas de poesia” (20/5/61) e “Sempre coisas
de poesia” (22/7/61), segundo a informação de Plínio Doyle.
A maioria das outras matérias desta colaboração regularmente semanal naquele periódico, de 7/1/61 a 26/8/61, vai para
o livro Primeiras estórias e um resto para Tutaméia ou até
para Ave, palavra.
Os pseudônimos são, além de Soares Guiamar, Meuriss
Aragão (ambos anagramas de Guimarães Rosa) e Sá Araújo
Ségrim (anagrama de J. Guimarães Rosa), todos coerentes no
somar nomes conhecidos a outros inventados.
Plínio Doyle menciona ainda mais quatro poemas
(“Sextilhas”, “Em um álbum”, “O burro e o boi no presépio”
e “Poemas de Natal”), indicando as respectivas fontes, que
não O Globo.
Antes de morrer, Guimarães Rosa estivera preparando
para publicação mais dois livros, que sairão postumamente. São
eles Estas estórias (1969) e Ave, palavra (1970). O primeiro
é um volume de contos, a exemplo de Primeiras estórias e
Tutaméia, nos quais, mesmo descontando os quatro prefácios
deste último, temos um conjunto de contos. Mas o segundo
é uma miscelânea de vários tipos de texto, na qual menos há
contos propriamente ditos, reunindo matérias publicadas na
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imprensa de 1947 a 1967. É o único livro de Guimarães Rosa
com essa natureza e é nele que, também pela única vez, o
próprio autor confia ao livro impresso muitos de seus poemas.

Em Ave, palavra vão aparecer, e até com relativa fartura, aqueles poetas cujo esquivo perfil vínhamos perseguindo.
Cada um deles tem uma pequena explicação, devidamente
obscura, a seu respeito, num intróito mínimo que precede a
publicação dos vários blocos. Nem de longe têm a personalidade própria e a detida complexidade que Fernando Pessoa
deu a seus heterônimos, os quais até horóscopo vieram a ter.
Mas a sombra desse poeta pode ser divisada a distância, sendo ele uma cause célèbre que nenhum letrado brasileiro ou
português ignora. Entretanto, deve-se dar atenção à tradição
li-terária divergente entre os dois países: os brasileiros têm-se
mostrado bem menos inclinados ao uso de pseudônimos que
os portugueses.7
Ei-los aqui, finalmente, neste último livro, não três
mas quatro poetas anagramáticos, acrescidos que foram de
mais um, por nome Romaguari Sães, anagrama, como os dois
primeiros, de Guimarães Rosa, e não de J. Guimarães Rosa,
como o terceiro. Os poemas são publicados em blocos, que
descrevemos a seguir.
De Soares Guiamar, temos nove poemas (“Ou... ou”,
“Pescaria”, “Teorema”, “Parlenda”, “Alongo-me”, “O aloprado”8, “Os três burricos”, “Motivo”, “Adamubies?”), sob o
título geral de “As coisas de poesia”. As duas datas ao pé da
página, 25 de fevereiro de 1961 e 1o de abril de 1961, após
o nome do jornal, mostram que se trata de duas matérias ora
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reunidas numa só, ambas com poemas de Soares Guiamar,
intituladas quando n’O Globo respectivamente “Coisas de
poesia” e “Outras coisas de poesia”.
Aqui se origina uma possível confusão, visto que, por
engano, Paulo Rónai, na Nota Introdutória a Ave, palavra, ao
esclarecer que acrescentara alguns inéditos por sua própria
conta ao corpus estabelecido pelo autor, coloca entre eles
“Coisas de poesia”. Ademais, provavelmente por erro gráfico,
a numeração feita por Plínio Doyle atribui o poema de número 13, “A ausente perfeita”, tanto a Soares Guiamar quanto
a Meuriss Aragão, enquanto o autor é este último.
De Meuriss Aragão, cinco poemas (“Mulher Mar Morte”, “Saudade, sempre”, “Saudade sempre (Versão aflita)”, “A
ausente perfeita”, “A espantada estória”), sob o título geral de
“Novas coisas de poesia”, tendo ao pé da página a indicação
do jornal e a data de 20 de maio de 1961. São os mesmos da
lista de Plínio Doyle; apenas, “A espantosa estória” da lista
passou a “A espantada estória” no livro.
De Sá de Araújo Ségrim, um total de oito poemas,
divididos em dois blocos, cada um com quatro poemas (“Distância”, “Recapítulo”, “Contratema”, “Rota” no primeiro, e
“Ária”, “Querência”, “Escólio”, “Tornamento”, no segundo). O
primeiro bloco tem o título geral de “Novas coisas de poesia”,
indicando ao pé da página o jornal e a data de 20 de maio
de 1961. O segundo se intitula “Quando coisas de poesia” e
traz a indicação Inédito.
De Romaguari Sães, também indicado ao pé da página
como inédito pelo autor, quatro poemas (“Marjolininha”, “Cândida”, “Presença e perfil da moça de chapeuzinho cô-nico” e
“Marjolininha (9a.)”). O título geral é “Ainda coisas de poesia”.
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O livro, portanto, enriquece a obra poética dos poetas
anagramáticos não só de mais um pseudônimo, este último,
inédito, mas também de mais oito poemas igualmente inéditos.
Todavia, uma indagação persiste: terá Guimarães Rosa escrito
os dois conjuntos de poemas que dá como inéditos, “Quando
coisas de poesia” de Sá Araújo Ségrim e “Ainda coisas de
poesia” de Romaguari Sães, à época dos demais, por algum
motivo não os publicando? Ou os criou expressamente para
Ave, palavra?
Quanto aos poetas, os intróitos fornecem sucintas notas
biográficas que entretêm entre si um elegante jogo de máscaras.
Talvez o mais velho seja Soares Guiamar, pois aparece primeiro, cronologicamente; já se retirou, dele mais versos não são
disponíveis, e “agora pára longe, certo à beria do Riachinho
Sirimim”; é mais ou menos mestre de Sá Araújo Ségrim; e é,
ou queria ser, autor do livro Anagramas. Deixa duas frases
do tipo lapidar, sobre o poeta e a poesia. É qualificado como
“despercebido, impresso, inédito, fora-de-moda”.
Pela ordem, Meuriss Aragão é o segundo a aparecer.
“Outro poeta de bolso” é “jovem, sem jeito, em sua primeira
fase, possivelmente extinta”. Sá Araújo Ségrim, o seguinte, “sofre só e sozinho verseja”. Também tem livro pronto, ou quase,
intitulado Segredeiro; é dele que se diz ser “se bem talvez um
tanto discípulo de Soares Guiamar, sob leves aspectos”; merece
segunda matéria, com novos poemas escolhidos pelo biógrafo,
que deles diz: “Sendo coisas mui sentidas. Sendo o que ele não
sabe da vida”. O último, Romaguari Sães, o “embevecido”, é
um “escondedor de poemas”. Tido por “um tanto diferente”,
com respeito ao grupo: “Tem outra música. Tem um amor
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mais leve, originário, avançado”. Também deita falação sobre
poesia, em “entrevista” da qual uma única frase é transcrita.
Os cinco intróitos que apresentam os quatro poetas são
devidamente assinados por João Guimarães Rosa, que utiliza
ou o impessoal ou a primeira pessoa, esta às vezes singular, às
vezes plural, dirigindo-se ao interlocutor leitores. Destes, querse captar a benevolência, engajar diálogo, com frases à guisa
de arremate (salvo o primeiro): “Vejam, se serve”. “Será que
conosco concordam?”. “Leiam-no, porém”. “Aprovam-no?”.
Entretanto, não cessam aí as intrincadas relações entre
o prosador e seus poetas. Em todos os livros, talvez apenas
fazendo exceção Primeiras estórias, é alta a intertextualidade
com poemas, quadrinhas sertanejas, versos avulsos, ditados
rimados ou não. A Canção de Siruiz e “Olererê, baiana”, esta
última hino do bando de Riobaldo, além de emblematizarem
feixes de significações do enredo, surgem e ressurgem no
texto do Grande sertão: veredas. Em Corpo de baile, três das
sete “novelas” (cf. 1ª ed.) trazem epígrafes poéticas. “Carade-Bronze” tem um cantador violeiro que a todo momento
contribui com quadrinhas. “O recado do morro” também pode
ser analisado como a crônica da composição de uma canção.
E na festa de Manuelzão (“Uma estória de amor”) muito se
canta e se declama. Em Sagarana, todos os contos têm epígrafes, às vezes longas, às vezes mais de uma, sempre na
maneira folclórica. Em Tutaméia, o uso da epígrafe não é tão
sistemático: alguns contos a trazem, outros não. Às vezes ela
se desloca para o fecho do conto, após o ponto final, quando o
autor a chama, neologística e corretamente, de “hipógrafe” (Ver
o conto “Vida ensinada”). Já Estas estórias, como a epígrafe
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geral de Corpo de baile, pode trazer citações eruditas, entremeadas às outras. Mas só Ave, palavra concede autonomia ao
texto poético. Além dos quatro poetas anagramáticos, figuram
ali vários poemas independentes; num deles, “Grande louvação
pastoril”, personagem secundária e cantor da louvação é um
“Dr. João Rosa”.
De modo geral, o jogo da intertextualidade prefere
citações que oscilam entre a criação pessoal e o folclórico,
despistando esforçadamente as tentativas de classificação. A
criação pessoal mimetiza amiúde o folclore, só em poucos
casos extremos podendo-se discriminar uma de outro. Somos
remetidos aos papéis do autor, constantes de seu arquivo9,
onde páginas e mais páginas estão cobertas de anotações de
quadrinhas, versos, poemas, ditados, objeto de um registro
incessante e inumerável. Ainda assim, a diferença não é clara
entre os recolhidos e os inventados. Sempre que Guimarães Rosa
apar-tava uma quadrinha, ou uma palavra, ou uma locução, ou
uma frase para empregá-la em seus textos, precedia-a de seu
signo pessoal “m%”, que se encontra aos milhares nos materiais
do arquivo. Mas esse signo designa apenas apropriação, deixando de esclarecer se o registro se refere a uma invenção
do autor, a um documento ouvido ou lido, ou ainda à modificação de um documento.
O despistamento é visível nos livros publicados: as
“citações” são reportadas a fontes e autores dos quais não
se sabe com segurança se são ou não malabarismos do escritor. A epígrafe de “O recado do morro” é sintomática: à
quadrinha popular se segue a indicação, devidamente entre
parênteses, de “Contracanção. Peça pseudofolclórica”.
Correndo o risco da colaboração, já apontada pela crítica como responsável pela multiplicação dos heterônimos
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de Fernando Pessoa10, dos quais surgiu mais um que o poeta
não incluíra entre eles — Bernardo Soares —, avanço aqui,
com cautela, a sugestão de mais um também para João Guimarães Rosa. No caso de Bernardo Soares, é bom lembrar que
até seu nome é compatível com os demais, se levarmos em
conta a análise fonética que Jákobson fez para os outros sem
ter conhecimento de que este surgiria mais tarde.11
Pois João Barandão é o mais ubíquo dos poetas do
prosador. Estréia triplamente em “Cara-de-Bronze”, de Corpo
de baile, sempre com citações “das Cantigas de serão, de
João Barandão”. Na primeira vez, figura com uma sextilha
na terceira epígrafe. Na segunda vez, uma nota de rodapé
traz uma quadrinha, à qual se acrescenta um comentário sobre variantes, atribuído nada menos que a Soares Guiamar, o
mais antigo dos poetas anagramáticos. Na terceira vez, outra
nota de rodapé transcreve quadra e meia, agora glosada pelo
eruditíssimo Oslino Mar (!).
Duas vezes estas cantigas e seu autor serão mencionados em Tutaméia. Uma vez, com três versos, em “Barra da
vaca”; e outra, no corpo do texto de “Melim-Meloso”, onde
uma qua-drinha sobre esta extraordinária personagem lhes é
atribuída, acrescentando o autor, “tão apócrifas”.
Em Estas estórias, onde é republicado “Com o vaqueiro
Mariano”, lá estão o mesmo troveiro e mesma fonte na epígrafe à terceira parte do texto.
Em suma: dentre os pseudônimos aqui examinados — e
não é fora de cogitação que possam aparecer outros —, Viator
desapareceu logo que suplantado pelo igualmente prosador
João Guimarães Rosa. Mas Soares Guiamar, Meuriss Ara-
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gão, Sá Araújo Ségrim, Romaguari Sães, João Barandão são
personas de poetas envergonhados, embriões em clamor por
reconhecimento, no negaceio de máscaras e disfarces em que
se entremostram, ocultando-se e se desvelando. No fundo do
cidadão bem-sucedido, do narrador aclamado, haveria um (uns)
poeta(s) irrealizado(s), entre os quais se inclui o autor inédito
de um livro de poemas, por título Magma, que não publicou?
“Quem sabe, temos?”.
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O Rio de Janeiro foi palco da ficção de Machado de
Assis e Lima Barreto, entre outros. Habitando a mesma cidade, ambos apresentam traços biográficos em comum, bem como opções estéticas bastante próximas, enquanto prosadores
realistas. Entretanto, as similitudes cessam a partir de certo
ponto, que interessa aqui. Até porque resta a forte impressão
de que não há uma só cidade, mas duas, discordantes e afastadas uma da outra.
Este estudo, portanto, privilegiará o tratamento do espaço
na obra de ambos.1 Será preciso atentar para dois eixos de
análise. O primeiro interrogará como e por que os dois escritores passam suas vidas em campos praticamente estanques,
quando ambos partilham a condição de mulatos pobres do Rio
na vira-da de século. O segundo se volta para a maneira como
o apego a certos lugares acarreta uma metamorfose dos espaços

Uma Cidade, Dois Autores

que, icônicos a princípio, vão se tornar simbólicos, carregados
de conotações afetivas — sejam elas burlescas ou sinistras.
É assim que sobre o mapa da cidade do Rio de Janeiro
são operados recortes que selecionam e pinçam áreas heterogêneas, em seguida agenciadas para recompor um outro conjunto. Este conjunto de áreas reagrupadas torna-se então um
sintagma, do qual as unidades mínimas inicialmente recortadas constituem os paradigmas. De tal modo que se pode ler a
estrutura do conjunto como um significante, cujos significados
pedem para ser inferidos.
Os dois escritores foram testemunhas da avalanche
modernizadora que fez do Rio uma metrópole do século XX.
A primeira fase, da metade do Oitocentos até a proclamação
da República, foi vivida por Machado de Assis; e a segunda,
daí em diante, por ambos. O arranque inicial é dado pela
liberação dos capitais investidos no tráfico de escravos — no
seu conjunto o maior negócio do país — e sua disponibilidade
para outros setores. Bancos, estradas-de-ferro, usinas de gás e
de eletricidade, navegação, pontes: são, em suma, os albores
da industrialização que se anunciam.2 Todavia, sua face mais
visível será a renovação do tecido urbano do Rio, que se
inspirará no modelo, incontornável, da reforma Haussmann
de Paris. Mais tarde, arrasa-se o Centro depredado onde os
pobres viviam amontoados, com o corolário de sua expulsão
rumo à periferia; abrem-se largas avenidas; projetam-se praças
para onde elas convergem; edificam-se palácios e palacetes. A
fórmula que tudo resume no seu laconismo é o slogan mais
repetido na Belle Époque: “O Rio civiliza-se”.3 Em cinqüenta
anos, a cidade mudou de figura.
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Ainda mais quando só havia propriamente uma cidade,
o Rio, o resto não passando de vilas provincianas; mesmo São
Paulo mal contava duzentos mil habitantes por volta de 1900.
Um viajante estrangeiro fizera esta observação, um pouco antes, em 1883, quando a rua do Ouvidor ainda não cedera sua
preponderância à futura Avenida Central: “O Rio de Janeiro é
o Brasil, e a rua do Ouvidor é o Rio de Janeiro. Quem quiser
aprender a maneira por que o Brasil é governado e os negócios
públicos conduzidos, não tem mais que passear algumas horas
por dia na rua do Ouvidor”.4
Ora, Machado de Assis é o cronista meticuloso e clarividente de toda essa prosperidade súbita. Tendo ensaiado a
mão na prosa romântica antes de alçar-se ao posto de maior
ficcionista do realismo brasileiro, tornar-se-á cada vez menos
romântico e mais feroz, sobretudo a partir das Memórias póstumas de Braz Cubas (1881).
Recapitulando traços canônicos de suas várias biografias,
sabidos por todos: o futuro escritor era de origem modesta,
mulato e pobre, bem como autodidata.5 Encontra todavia um
protetor, emprega-se como pequeno funcionário público, casa-se
com uma branca portuguesa, e escreve. Funcionário exemplar,
galga os degraus da carreira através de promoções que o elevam
cada vez mais; passa por um processo de branqueamento que
é óbvio até nos retratos; grangeia a amizade dos poderosos;
é condecorado pelo Imperador com a Ordem da Rosa, como
Cavaleiro em 1867 e como Oficial em 1888; e funda a Academia Brasileira de Letras, da qual é o primeiro presidente
em caráter perpétuo. Era lido por todos, entendendo-se por
todos aqueles que integravam o público leitor de então, e a

98

Uma Cidade, Dois Autores

tal ponto que veio a ser uma espécie de oráculo ao mesmo
tem-po que a encarnação da respeitabilidade. Foi reconhecido
em vida como o maior escritor do país e quando morreu já era
uma instituição nacional. Em suma, Machado de Assis realiza
em sua biografia o ideal burguês de partir de zero para chegar
ao auge.
Sabe-se bem o que o escritor, com um perfil como esse,
acabou produzindo como obra. Voltando decididamente as costas a suas origens, à cor de sua pele, a sua classe, Machado
de Assis rejeita como assunto escravos, mulatos, pobres, salvo
raríssimos casos. Em troca, ou melhor, em retaliação, vai ser
o analista impiedoso da sociedade do Rio de Janeiro em pleno
processo de enriquecimento, tendo escolhido portanto o pólo
de decisão econômico e político do país. E isso, com a mão
perfidamente leve e o humor à maneira setecentista inglesa de
alguns de seus predecessores, sobretudo o Lawrence Sterne de
Tristram Shandy, como a crítica já observou.
Não se busque em sua obra um painel do sistema geral
da sociedade, como em Balzac ou Zola, nem essa espécie de
enciclopédia da tolice mediana, como em Flaubert, e não só
o de Bouvard et Pécuchet. Perseguindo com mestria um outro
filão, Machado de Assis vai visar a má-fé burguesa, em filigrana a mola secreta das virtudes convencionais. Aliás, um
pouco de sua inimitável maneira se reencontrará mais tarde
— menos sorna, mais patente — em A consciência de Zeno,
de Italo Svevo.
Exemplar desse filão é Quincas Borba (1891), onde o
leitor vê o novo Rio com os olhos deslumbrados de Rubião,
enriquecido por uma herança e recém-chegado da província.
A Corte é a epítome de todas as elegâncias: mulheres bem-
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vestidas e perfumadas, interiores opulentos, ruas fervilhantes
de gente. Apanhado nas malhas de um xadrez social que não
compreende, Rubião acaba voltando à província para morrer
na miséria e na insânia, tendo perdido inadvertidamente sua
fortuna para os mais sabidos. É trágico mas também grotesco,
porque escrito por mão de mestre. As personagens de Machado
de Assis são rotineiramente torpes e finórias. As poucas que
escapam não passam de simplórios que devem seus aparentes dotes morais à ingenuidade, à falta de argúcia. Por isso,
merecem ser engambeladas: não são capazes de dominar as
regras do jogo, em que o escritor tão bem se saiu. A alegoria
das duas tribos que disputam numa querela de vida ou morte
a mesma colheita, e que deu origem à mais célebre divisa da
literatura brasileira, é uma figuração do entrecho do romance,
este à guisa de demonstração daquela.
A admiração de Machado de Assis, tantas vezes expressa,
por mestres do estilo altamente considerados em seu tempo,
como Renan e Anatole France, também deixou marcas em sua
maneira de escrever, afora os ingleses. O que se pode detectar
na elegância rebuscada, no gosto pelo circunlóquio e pela reticência, pelas figuras de negação e pelas litotes6 — uma maneira,
enfim, un peu guindée conforme os franceses mas mesclandose ao understatement conforme os ingleses. Seu procedimento
usual é o de minimizar o dramático e até o trágico. Trata-se
evidentemente de um misantropo, sardônico e ácido, mas que
envolve a misantropia em riso. O efeito literário é certeiro. A
alguém que diz ter caído das nuvens, retruca o interlocutor,
no registro do bom senso: “Antes cair das nuvens do que do
terceiro andar”. O chavão em hipérbole é pulverizado pelo
epigrama fulgurante, e o discurso num átimo rebaixado.
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Já no tratamento dos espaços, a oposição maior repousa
entre os públicos e os privados. Acompanhemos um pouco o
palmilhar diário do escritor, em toda a sua glória, pelas ruas.
Bem à vontade numa cidade onde era um cidadão conhecido
e reconhecido, ele dominava os percursos. Sua auréola estava firme no lugar, ainda não tinha caído na lama como a de
Baudelaire. Machado de Assis levava uma vida bastante sistemática, indo e vindo a cada dia de casa, onde era esposo
exemplar, ao Ministério, onde era funcionário outro tanto.
Também diariamente, de volta do trabalho, passava sua meia
-hora na livraria Garnier, que lhe editava os livros. Todos os
intelectuais da época ali acorriam, para suas tertúlias. Mas
Ma-chado de Assis era privilegiado, pois tinha sua cadeira,
onde ninguém ousava sentar-se. Afora isso, saía pouco, salvo para ir à Academia, embora fosse requestado e recebesse
inúmeros convites lisonjeiros. Reservadíssimo, até mesmo na
correspondência, tinha poucos e seletos amigos; nenhum dos
seus contemporâneos pôde se jactar de saber o que ele de fato
pensava. Apesar de contribuinte assíduo de periódicos, onde
ia urdindo a crônica dos acontecimentos7, destoava da moda
insuportável de seu tempo por não se dar ao desfrute da polêmica (na formulação ficcional famosa, por “tédio à con-trovérsia”), e pouco comentava do que escrevia.
Entretanto, é bom lembrar que se tratava de uma celebridade, que a fama seguia seus passos e as pessoas o reconheciam nas ruas. É difícil eludir a impressão de que isso lhe
era agradável — ser um grande homem e ter subido na vida.
Mas, no mesmo movimento, ele menosprezava tais admiradores.
Basta lembrar a quantidade de farpas que endereçou àqueles
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que ficam boquiabertos diante do renome de outrem, afora a
“Teoria do medalhão”.
Na ficção, a cidade de Machado de Assis é tão bemdividida quanto seu roteiro cotidiano, sendo todavia dotada de
uma diversidade mais complexa. De um lado, estão os espaços
nobres: a rua do Ouvidor — como mais tarde a Avenida Cen
-tral —, onde a gente chique ia passear de tarde e onde se
espalhavam os boatos a respeito de qual Ministério iria cair,
quem dormia com quem, como andava a Bolsa; a Ópera e os
bailes, onde transitava a sociabilidade formal; as residências
particulares e os salões mundanos, onde se recebia em casa.
De outro lado, estão os espaços nada nobres como as
vielas com casinhas onde as grandes damas iam consultar as
cartomantes, provar vestidos em suas costureiras ou encontrar
os amantes.
Mas há ainda uma outra espécie de espaço: aquele das
vias de osmose, os poros por onde dois espaços violavam suas
próprias fronteiras, e que são o lugar do perigo. Confira-se o
desempenho dos quintais, das alcovas enquanto estação transitória e dos corredores. É no quintal que começa o namoro
entre dois adolescentes de posição social desnivelada, desembocando numa enigmática triangulação e numa tragédia em
surdina, em Dom Casmurro. Nas alcovas, aposentavam-se os
agregados e dependentes, destituídos de posses: uma velha tia
empobrecida, um padre sem paróquia, uma moça sem dote
aguardando casamento. Toda essa gente participava da rotina da casa, desempenhando um papel nas intrigas. E, nos
corredores, ouvidos atentos se enfronhavam no que não era
de sua conta.
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Fora dos espaços intramuros, o escritor ia registrando
a fisionomia proteiforme da cidade do Rio, onde os veículos
puxados a cavalo cedem passagem aos bondes, antes a tração
animal e a energia depois; a iluminação das ruas se instala,
primeiro a gás e mais tarde a eletricidade; artérias e logradouros se alargam; velhos prédios são demolidos, enquanto
outros se elevam. O grande agente modernizador, o dinheiro,
diversificado em novos negócios, é o que permite as transformações concretas da morfologia urbana. Mas acarreta igualmente
as mudanças dos costumes e dos valores, que con-centram o
interesse do escritor.
Machado de Assis teve uma vida longa e escreveu por
cerca de quarenta anos. Assistiu a vários eventos históricos
marcantes, entre eles a abolição da escravatura em 1888 e a
proclamação da República no ano seguinte. Mas nada o tirou
do sério e ele permaneceu cauto, em meio à euforia que o
rodeava. E assim foi em tudo que escreveu, sempre cético e
às vezes cínico, jamais apaixonado.
Malgrado a unanimidade, foi, todavia, acusado de des
-prezar a natureza, começando pelos reparos que lhe endereçou
Sílvio Romero, o mais influente crítico literário da época.8
Num país onde a natureza é tão exuberante e imponente, por
isso tendo sido alçada a emblema da nacionalidade enquanto
marca de diferenciação — basta lembrar as querelas dos românticos —, ele sequer a enxergou. Em todo caso, jamais
dei-xou o Rio, salvo para temporadas nas montanhas próximas.
Mas nesse ponto, se os reparos têm fundamento, quem viu
justo foi Machado de Assis, pois era na cidade do Rio, sem
nada a ver com a natureza, que o destino das pessoas, da
sociedade e do país se decidia.
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Em “O alienista” (1881), seu conto mais longo e ambicioso pela envergadura, uma cidade no seu conjunto é elevada
a alegoria, para mostrar que a sociedade dos humanos é a
adição dos egoísmos, sem lugar para a solidariedade. Neste conto, que carnavaliza uma revolução popular, zomba-se
de qualquer tentativa de transformação da sociedade, ainda
que equivocada, ratificando assim a ordem estabelecida. Ao
con trário dos romances, os quais, como foi mencionado,
com-portam pequenas alegorias de que o livro todo é uma
de-monstração, aqui temos um quadro alegórico global com
uma visada ficcional. Os espaços privilegiados são, de um
lado, a cidade de Itaguaí, e de outro o hospício da Casa Verde.
Os dois espaços se colocam como intercambiáveis, cada um
sendo o reverso do outro, sem que se possa decidir qual é
qual: o leitor jamais saberá qual deles é a sede da razão e
qual a sede da loucura.
No final do século passado estréia na cena literária do
Rio um jovem escritor que viverá apenas até a quarentena e
que morrerá cerca de uma década depois de Machado de Assis, sendo portanto seu contemporâneo mas pertencendo já a
uma outra geração.
Lima Barreto efetua um percurso que em nada se assemelha ao de seu antecessor, à parte os mesmos inícios. Também é mulato e pobre, autodidata com estudos interrompidos,
encontra um protetor, torna-se pequeno funcionário público,
mas não faz carreira, nunca se casa e não sobe na vida. Colabora regularmente na imprensa, enquanto escreve romances
e contos. Assiste a uma fase mais avançada da metamorfose
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moderna do Rio. Leva uma vida boêmia e desregrada; flâneur,
sua auréola, a exemplo de Baudelaire e ao contrário de Machado de Assis, já caiu na lama; ele não é um artista conspícuo.
Após ter publicado três romances e numerosos contos, candidata-se por duas vezes a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras — aquela mesma de que Machado de Assis
era fundador e presidente perpétuo —, sendo por duas vezes
recusado, enquanto grossas mediocridades são eleitas. Sem renome e sem posição, encastela-se no ostracismo rancoroso de
quem “não conhece o seu lugar”. Morrerá cedo, aos 43 anos,
após ter sido várias vezes internado para curas de desintoxicação. Suas relações com a cidade, tanto na peregrinação
diária quanto nos escritos, são bem diversas das de Machado
de Assis. Para começar, não se sentia em casa nela, mas
como alienígena, devido à cor de sua pele. Ademais, andava
enxovalhado, era mal-apessoado e nada respeitável. Seu olho
agudo de pária fisga as diferenças sociais, aquilo que sentem as
pessoas de cor, os pobres e até mesmo as mulheres.9 Quanto a
estas últimas, ele as analisa, entre outras, em Clara dos Anjos
e na personagem Olga de Triste fim de Policarpo Quaresma.
Lima Barreto anota e descreve o movimento da população na cidade, à medida que os pobres são expulsos para
a periferia pelo melhoramento do centro. Observa igualmente
aqueles que chegam do interior cheios de ilusões, atraídos pelo
brilho da metrópole mas fadados ao insucesso, como o Rubião
de Machado de Assis, mas invertendo o ângulo do flagrante.
É assim que vai registrando a segunda fase de prosperidade
do Rio, aquela que se segue à proclamação da República.10
O mais bem-acabado de seus romances — Triste fim de
Policarpo Quaresma11 — empreende, com seriedade e sátira,
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a criação de uma personagem procurando encontrar seu lugar
na cidade do Rio. O que complica a vida de Policarpo, a todos os títulos simpático e decente, é ser um patriota sincero,
desejoso de fazer alguma coisa por sua pátria, a qual não é
reciprocamente nem acolhedora nem agradecida.
Mais um funcionário, Policarpo luta pela implantação
no país de uma língua não estrangeira, o tupi, abrindo uma
crise em sua vida. Isso se passa no centro da cidade, que se
torna para ele o espaço do desastre. Insatisfeito, e já que o
tupi só lhe trouxera aborrecimentos, Policarpo tenta encontrar
o verdadeiro Brasil indo praticar a agricultura num sítio que
possui na periferia. Sem êxito: entre outros flagelos naturais e
sociais, as formigas chegam e arrasam suas modestas plantações. Tendo fracassado no centro e no arrabalde, ou seja, nos
espaços extremos, Policarpo recua para o espaço intermediário,
ou seja, para o bairro suburbano onde viviam sua família e seus
ami-gos. Mas lá também nada vai em frente, as pessoas o entediam, a mediocridade é insuportável. Convicto de seus elevados princípios, prossegue em sua demanda da autenticidade
nacional e tenta sucessivamente o violão — mal visto porque
associado aos pobres —, o folclore e as religiões africanas,
quando vislumbra nova oportunidade.
Vem de estourar a Revolta da Armada (1893), uma dentre
as inúmeras que marcam o período de consolidação do recente regime republicano. Policarpo procura seu velho camarada
Floriano Peixoto, agora presidente, e se apresenta como voluntário para a defesa da cidade do Rio, bombardeada pelos
navios rebelados na Baía da Guanabara. Mas o novel voluntário
vem a protestar contra a execução sumária dos prisioneiros,
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e acaba por ser ele mesmo enviado para o fuzilamento. E é
esse o triste fim de Policarpo Quaresma.
O leitor, se quiser, pode reter a impressão de estar diante
de uma glosa, aliás sutil, às acusações dirigidas contra Machado de Assis, quando se dizia que ele não era patriota porque
ignorava a exótica natureza brasileira, ou porque era reticente
quanto ao entusiasmo investido nas causas políticas do tempo,
ou porque não retratava as camadas e a cultura populares. E
lembrar-se também de que outro escritor, este branco e engenheiro diplomado, atravessava o mesmo espaço que assistiu ao triste fim da personagem de Lima Barreto. Euclides da
Cunha — que virá a travar relações pessoais e corresponderse com Machado de Assis12, bem como pertencer à Academia
Brasileira de Letras — então recém-formado pela Escola
Superior de Guerra, fora naquela quadra designado para trabalhar nas fortificações das docas contra os mesmos revoltosos.
Cruzou-se igualmente com Floriano Peixoto, de quem fora por
curto período ardente admirador, assim como se engajara nas
causas da abolição e do republicanismo. Deixou sobre o líder
algumas páginas fortes: “O Marechal de Ferro”, de 1904, e “A
esfinge (De um diário da revolta)”, datado de 8 de fevereiro
de 1894, quando se achava realizando aquela tarefa profissional, ambos recolhidos em Contrastes e confrontos (1907),
a que se somam menções em Os sertões (1902) e uma entrevista com o marechal relatada em carta a Lúcio de Mendonça,
datada de 1904.
São do segundo texto algumas observações como esta:
“...me penitencio do uso desta espada inútil, deste heroísmo
à força e desta engenharia mal-estreada...”. Ao receber uma
turma de operários recrutados a laço, comenta que eles eram
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“pa-triotas sob a sugestão irresistível dos rifles desembainhados
e pranchadas iminentes”. E acrescenta, ponderando a contraditória situação em que se encontrava enquanto procedia às
fortificações: “Urgia pôr mãos à tarefa. Certo não desfaleceria
da minha banda a defesa da Legalidade — belo eufemismo
destes tempos sem leis”.
Dez dias depois, Euclides extravasaria sua indignação
ante o que presenciara e em que fora envolvido como engenheiro-militar, ao escrever duas cartas abertas à Gazeta de
Notícias (18 e 20 de fevereiro de 1894). Nelas, protesta, em
nome de “um país nobilitado pela forma republicana”, contra
a idéia de executar sumariamente os prisioneiros: o senador
João Cordeiro sugerira no Parlamento que se jogasse dinamite
nas cadeias onde estavam presos os revoltosos. O gesto, que
conheceu uma certa notoriedade, se aproxima daquele de
Policarpo Quaresma, ao qual pode ter inspirado: em ambos,
trata-se de sincero impulso em defesa dos direitos democráticos dos oprimidos. E ambos estavam fadados ao desastre. A
punição de Euclides foi menos letal que a de Policarpo e não
passou de um exílio branco, muito de uso nas forças armadas
da época, resultando em sua remoção para a cidadezinha de
Campanha, no interior de Minas Gerais. À época, seu sogro e
um dos proclamadores da República, o general Solon Ribeiro,
sofreu o mesmo tipo de castigo (após ser preso e repreendido
em ordem-do-dia), sendo mandado por Floriano, com quem se
desentendera por defender a Constituição, para Mato Grosso.
O fato é comentado em carta que Euclides lhe escreveu já
de Campanha, datada de 6 de junho de 1894, onde externa
bas-tante de seu próprio desgosto. A partir de então, Euclides
per-maneceria em desgraça ante o regime, como confidencia
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ao sogro logo depois, em carta de 10 de janeiro de 1895, a
crer em suas palavras: “...nada conseguirei de uma política
enredadíssima e listrada pelas raias brutas de jacobinismo
que me vê com maus olhos”. Datam de sua punição algumas
cogi-tações em abandonar o exército, expressas na mesma
carta, e os primeiros passos para concretizar a decisão, que
logo de-pois o levará à reforma, em 1896.

Tudo se passa na mesma cidade e na mesma época, e
a fantasia se deleita em reconstituir percursos e cruzamentos
imaginários. Entretanto, e em suma, a cidade de Machado de
Assis e de Lima Barreto é e não é a mesma. Trata-se, sem dú
-vida, de uma certa aglomeração urbana onde ambos viveram.
Mas, assim como seus percursos cotidianos não coincidem,
entre os espaços de um e de outro instaura-se uma relação
que é antes de oposição.
Machado de Assis ou estava em casa, em sua residência
no belo bairro de Cosme Velho, ou em outros espaços nobres
do Rio: a Academia, sua editora, a Ópera, o Ministério, as
ruas principais do centro. Ao contrário, Lima Barreto morava
no subúrbio pobre, freqüentava os cafés e bares de má reputação, era cliente de hospícios e hospitais — todos, espaços
que assombram sua ficção e diários íntimos.
De fato, os roteiros respectivos dos dois escritores não se
recobriam, apesar de terem eles pertencido simultaneamente à
cena literária do Rio durante quase dois decênios. O resultado
estético desta situação paradoxal é igualmente a seleção de
diferentes espaços em suas obras, os quais passam de icônicos
a simbólicos.
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Levando em conta todos esses elementos, quem sabe se
deveria acrescentar ainda mais um, ou seja, o de que não era
simples ser um escritor mulato e pobre no Brasil da época,
seja essa condição assumida, como no caso de Lima Barreto,
seja ela negada, como no caso de Machado de Assis.
Gilberto Freyre estudou a irresistível emergência daquilo que foi uma “fulgurante plebe intelectual”.13 Dando os
primeiros sinais no Império mas avolumando-se até atingir a
República, a ascensão social de bacharéis e mulatos, às vezes
coincidindo num só indivíduo, indicia a debilitação do poder
do antigo patriciado rural concomitante à urbanização. Entre
os bem-dotados plebeus que agora galgavam postos na vida
pública da cidade, percebe-se a pressão causada pelo temor
das origens suspeitas.
Euclides da Cunha proclamou-se “misto de celta, de
tapuia e grego”.14 Coelho Neto reiterava ser “o último dos
helenos”. Sílvio Romero apressou-se a repelir a suspeita de
sustentar não desinteressadamente a miscigenação, publicando
sua genealogia só de ancestrais lusos.15 O fantasma persecutório da mistura africana assombrava a todos, que assim a
seqüestravam. Machado de Assis, em “O alienista”, escarnece
do privilégio alcançado pelos cidadãos de Itaguaí de portar
um certo anel no polegar esquerdo, desde que declarassem ter
nas veias “duas ou três gotas de sangue godo”. O escritor não
elucida mais esta excentricidade, dentre as tantas que acometem os itaguaienses. Mas os godos, colonizadores da península ibérica, eram brancos, e a etnia é a portuguesa — nem
índia, nem negra. Foi o alienista quem obteve da Câmara a
autorização do privilégio, para em seguida trancafiar na Casa
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Verde os inúmeros que dele se valeram. Diz o texto que sua
iniciativa pode ter visado a desmascarar novos loucos, além
de enri-quecer um ourives amigo. E a estocada magistral fica
camu-flada, como de hábito no autor, pela cortina de fumaça
dessas e de outras cavilações.
Para que o leitor se dê conta da densidade semântica,
e até das implicações psicanalíticas, da questão, basta ter em
mente a carta que Joaquim Nabuco escreveu a José Veríssimo
por ocasião da morte de Machado de Assis em 1908.16 Os dois
primeiros, como se sabe, eram brancos; todos os três eram
bons amigos, pertenciam à Academia Brasileira de Letras e
fi-guravam entre os mais influentes membros da intelectualidade de seu tempo.
Um trecho da referida carta assim reza:
Seu artigo no Jornal está belíssimo, mas esta frase
causou-me um arrepio: “Mulato, foi de fato um grego
da melhor época”. Eu não teria chamado o Machado
mulato e penso que nada lhe doeria mais do que essa
síntese. Rogo-lhe que tire isso, quando reduzir os artigos a páginas permanentes. A palavra não é literária
e é pejorativa, basta ver-lhe a etimologia. Nem sei se
alguma vez ele a escreveu e que tom lhe deu. O Machado para mim era um branco, e creio que por tal
se tomava; quando houvesse sangue estranho, isto em
nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica. Eu
pelo menos só vi nele o grego. O nosso pobre amigo,
tão sensível, preferia o esquecimento à glória com a
devassa sobre suas origens.
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Plein ananke.
(Odisséia)
O teu silêncio é uma nau com todas as velas pandas...
Brandas, as brisas brincam nas flâmulas, teu sorriso...
Fernando Pessoa, Hora absurda

A partir de uma observação de Jorge Luis Borges sobre
o peso da temática marítima na literatura portuguesa, quando
contrastada com a espanhola,1 pode ser rastreado o desempenho
das imagens do mar na literatura brasileira. Com diferentes
intensidades e registros, embora; e a mais insólita, no lugar
indevido porque o mais seco: no sertão, como passaremos a
examinar.
Em Os sertões, Euclides da Cunha insiste em recuperar
o mar por anamnese. Uma espécie de “olhar geológico” ativa
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a reconstrução diacrônica do solo da região, notando que ali
já fora fundo de oceano, de que são prova abundantes sinais
— fósseis marinhos, conchas, certas rochas. Este mar estaria
antes na inteligência do observador, enquanto um passante
desavisado nada perceberia.
Outro modo, mais usual, se dá através da analogia com
paisagens costeiras, quando Euclides seleciona o ermo a perder
de vista, as areias e dunas, a vegetação raquítica impedida de
crescer por fatores adversos, seja num caso a salinidade, seja
noutro a inclemência do calor e da secura dos ares. Ou então
quando equipara os movimentos coletivos dos beligerantes aos
fenômenos marinhos.
Deve-se acrescentar, a outro nível, o constante argumento da antítese entre interior enquanto sede da autenticidade e
litoral enquanto sede da alogenia: do outro lado do oceano
fica a matriz.
Entretanto, a instância mais conhecida é constituída pela
frase de uma profecia encontrada em Canudos e integrada ao
livro: “... Em 1896 há de rebanhos mil correr da praia para
o sertão; então o sertão virará praia e a praia virará sertão”.2
A frase foi divulgada pelo filme Deus e o Diabo na Terra do
Sol (1963), de Glauber Rocha. Fazia parte da trilha sonora
composta por Sérgio Ricardo, onde era várias vezes repetida
como estribilho, sob forma modificada: “O sertão vai virar
mar/ e o mar vai virar sertão”. A ampliação, talvez provocada
pela combinação musical mais simples, não destoa da proposta
central do filme, projetando na ordem cósmica os conflitos
entre os homens, à maneira de Euclides; e assim veio a se
popularizar e a ser freqüentemente citada.
Graciliano Ramos percebeu a incongruência da linguagem marítima em tais paragens e tratou de elucidar o enigma,
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que considerou como fixação da fala dos navegantes portu-gueses, primeiros povoadores da terra. Convém lembrar que batizou
com nomes de viventes das profundezas — Baleia em Vidas
secas e Tubarão em São Bernardo — dois cães que figuram
em suas obras, a primeira sendo provavelmente o mais famoso
desses animais na literatura brasileira (sem esquecer outro, o
Quincas Borba). Manuel Antonio de Almeida, em Memórias de
um sargento de milícias, bem antes, já anotara esse costume,
atribuindo-o a velha superstição contra hidrofobia. Graciliano
generaliza, comentando:
Perguntaram-me há dias porque uma personagem sertaneja, esquecida em livro meu, se mexe de vante a ré.
(...) Perdida no interior, longe da água, minha parentela
exprime-se desse modo. — “Como vai, seu Fulano?”
— “Assim, assim. Por aqui, navegando”. Navegar ali é
impossível; contudo a palavra persiste, como no tempo
das galés e dos bergantins.3

Pode-se acrescentar que no ano de 1937 Carmen Mi
-randa gravou a marchinha Como “vais” você, de Ari Barroso,
na qual havia a mesma relação entre pergunta e resposta de
saudação: “Vou navegando...” De resto, esse verbo é até hoje
correntemente utilizado em sentido figurado tanto em inglês
como em francês. E agora mais do que nunca, em qualquer
língua, no jargão do computador.
Graciliano observa ainda a sobrevivência da locução
ao socairo, referente ao manejo do cordame de barcos, usada
metaforicamente e deformada na fala corrente. Assim resolve a
questão da incongruência, atribuindo-a apenas a sobrevivências
da língua arcaica dos primeiros colonizadores.
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E ao ouvido cândido de quem vem de fora e desmecaniza
o topônimo em substantivo comum, os bairros que circundam
a Guanabara ressurgem como padrões fincados por um descobridor que chegou embarcado: Galeão, Urca, Botafogo,
Arpoador, Leme, Gávea.4
No caso de Guimarães Rosa, o cenário de toda a sua
obra é sem dúvida o sertão, e a esse espaço específico ficaram
du-radouramente associados tanto obra quanto autor. A oposição seco versus úmido começa pelo título de seu romance.
Como o exame de Grande sertão: veredas bem o indica, faz parte do pacto narrativo entre o protagonista e seu
interlocutor tácito uma incessante perquirição sobre, afinal, o
que é o sertão.5
Dentre as inúmeras definições avançadas pelo narrador,
algumas se baseiam no estatuto (por assim dizer) realista, ou
de economia política, do sertão. Como esta, que se tornou
célebre, já na primeira página do romance: “Sertão é onde os
pastos carecem de fechos”. A frase caracteriza aquela região
brasileira pela predominância da pecuária extensiva. Outras
possibilidades se produzem em nível metafórico. Como, por
exemplo, quando Riobaldo emprega o substantivo com projeção psicológica: “Sertão? É dentro da gente”. Aqui, há uma
internalização das perturbações que ocorrem no espaço circundante, cheio de ciladas vitais ou letais, expressas no refrão
formular que aparece e reaparece ao longo de todo o livro:
“Viver é muito perigoso” (aliás paralelo a outro, “Contar é
muito, muito dificultoso”). A projeção psicológica expressa as
turbulências dos estados de ânimo, transportados de fora para
dentro. A essa se aparenta uma outra caracterização, que a meio
já desliza da política para a metafísica, quando Riobaldo diz:
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“Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus
mesmo, quando vier, que venha armado!”.
Ainda outros delineamentos aparecem como oposição
entre dois espaços externos. O mais comum é o que contrapõe
sertão a cidade, presumindo que o primeiro é fora da lei, bruto,
primitivo, desregrado (ou seja, o espaço da desordem), enquanto
a segunda encarnaria a lei, a civilização, a norma (ou seja, o
espaço da ordem). Por exemplo: “Cidade acaba com o sertão.
Acaba?” — mas, como sempre, no modo da ambigüidade.6
Nesta breve listagem, alinhei três tipos de definição,
tais como a econômico-política, a psicológico-metafísica e o
par rural/urbano. Mas restaria examinar o desdobramento de
uma outra oposição espacial, menos banal do que esta última:
aquela entre sertão e oceano, aliás uma das variantes possíveis
da oposição seco versus úmido já contida no título do livro.
Neste caso, conviria lembrar que a antinomia entre terra-firme e água salgada tem longa vida na literatura, embora
carregada de outros sentidos, estreando na Odisséia. Ali, o mar
é, ao contrário do que viemos examinando, o lugar de todos
os riscos, enquanto a terra-firme encerra a promessa de paz
e tranqüilidade, termo da demanda, e repouso do guerreiro.
Em Grande sertão: veredas, o mar (que é só imaginado,
nunca experimentado, e nem sequer vislumbrado) é associado
a Diadorim, a partir de imagens desencadeadas pela cor de
seus olhos-verdes.
Assim, o que certas traduções homéricas designam como “o salso elemento” vai, nessa linha de associação, adquirir
dimensão existencial quando da morte de Diadorim: “Morreu
o mar, que foi”. E certamente a arcaica metáfora da travessia, ou seja, da trajetória tanto pelo sertão quanto pela vida
humana, que aparece do começo ao fim no Grande sertão:
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veredas, alude sem menção direta ao mar. Do mesmo modo
(um modo menor, embora), a palavra matalotagem/matlotage/
matotagem, utilizada para designar o farnel das jornadas dos
jagunços, traz para o texto a presença da palavra francesa
matelot (= marinheiro) que lhe deu origem.
Entretanto, chama a atenção que seja num conto curto,
mais que no Grande sertão: veredas, que se encontre um texto
recheado de alusões oceânicas. O conto é “Desenredo” e faz
parte de Tutaméia - Terceiras estórias. Ali se narra a história
de Jó Joaquim, o qual, com a proverbial paciência de seu
epô-nimo, terça armas amorosas com uma mulher que o trai
de mo-do constante. Para tanto, ele desmancha um passado
equívoco através de reinventá-lo, de tal maneira que todas
as testemunhas, inclusive a mulher, são levadas a acreditar
que nada houvera em matéria de infidelidades, crimes e mau
comportamento. E a história acaba num final feliz, com reconciliação e promessa de um futuro pleno em comum.
Como tais alusões se enquadram no esquema geral de
deslocamentos de toda ordem que compõem a arquitetura desse
conto, como mais adiante veremos, antes de lá chegar vamos
nos deter em outras ocorrências.

Um exame sumário do léxico mostra que os neologismos aqui são menos numerosos que usualmente neste autor.
A recolher dois deles, ufanático (ufano + fanático) e abusufrutos (abuso + usufrutos), criações do tipo portmanteau
conforme teorização de Lewis Carroll em conhecida página
de Through the looking glass,7 onde Humpty Dumpty expõe
a Alice sua concepção do nexo, ou falta de nexo, entre significante e significado.
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Em meio a alguns termos raros, que conforme hábito
do escritor parecem de sua lavra mas não são, temos ainda os
neologismos franciscanato (por derivação simples) e abominoso (por mera troca de sufixo). Mais ousado é o sintagma
no frágio da barca, onde a retrospecção à etimologia permite
recompor os passos (nau + frágio, sendo o primeiro termo
substituído por seu sinônimo e ambos submetidos a radical
troca de posição).
Chama mais a atenção o acúmulo de substantivos e
verbos abstratos construídos a partir da anteposição de um
prefixo de negação, do tipo alfa privativo: pseudopersonagem,
descaluniá-la, amatemático, antipesquisas, acronologia, irrefuta. Estes, análogos ao não-neológico do título, se acumulam
no trecho em que Jó Joaquim, cirurgião plástico do passado,
se dedica a reescrevê-lo, movido por incoercível platonização:
ele amava o amar, ele queria a idéia inata, contrariando a ló
-gica aristotélica.
O forte, neste conto, mais do que nos casos supracitados, vai ser a composição ao nível da frase completa, onde
tudo se passa como se fosse um jogo de revirar provérbios às
avessas. E o estereótipo mostra que está aí para ser ludicamente dinamitado.
Antes de chegar lá, observemos algumas unidades
menores: “olhos de viva mosca”, “morena mel e pão”, “sutil
como uma colher de chá” (sobre os clichês: mosca morta, cor
de pão-de-mel, dar uma colher de chá) — todos atributos da
personagem feminina, a amada de Jó Joaquim.
Acrescentem-se alguns sintagmas com modificações mais
complexas de fórmulas prévias (num abrir-e-fechar de olhos;
vão-se os anéis e fiquem os dedos + o homem feliz não tem
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camisa; roupa suja se lava em casa + claro como água; de
fritar bolinho), que resultam em: “Nela acreditou, num abrir
e não fechar de ouvidos”; “Vá-se a camisa, que não o dela
dentro”; “o que fora tão claro como água suja” e “o que não
era tão fácil como refritar almôndegas”.
Segue-se a criação de enunciados formulares, em tom
sentencioso, e que pontuam a narração, constituindo comentários do narrador ao enredo. Aqui, não estamos longe de Grande
sertão: veredas nem do restante da obra deste autor. Trata-se
de construções à maneira de provérbios, com predominância
dos verbos ser e estar no presente, indiciando generalidade e
atemporalidade.
A recolha desse tipo dá o seguinte: “Foi Adão dormir,
e Eva nascer”; “As aldeias são a alheia vigilância”; “Esperar
é reconhecer-se incompleto”; “Todo fim é impossível? Ou: os
tempos se seguem e parafraseiam-se”; “É de notar que o ar
vem do ar”; “De sofrer e de amar, a gente não se desafaz”;
“Haja o absoluto amar — e qualquer causa se irrefuta”; “O
real e válido, na árvore, é a reta que vai para cima”; e “Três
vezes passa perto da gente a felicidade”.
Aos quais deve-se acrescentar a jóia de todas as invenções verbais do conto, que é uma composição em paródia de
lugares-comuns, como examinamos mais acima: “Imaginara-a
jamais a ter o pé em três estribos”. Aqui, há uma extraordiná
-ria condensação da passagem do enredo em que o leitor fica
sabendo que há três homens na vida daquela mulher, em vez
de apenas dois, como o narrador fizera crer e o próprio Jó Joaquim pensava. O texto se vale do clichê preexistente na linguagem, desloca-o para uma imagem à primeira vista surrealista ou da ordem do absurdo — pois os estribos existem
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aos pares e não em trios — e ainda o desdobra em outra
me-táfora insinuada pelo ato de cavalgar. Como vemos, não
é pequena a proeza. — A partir desta resenha dos procedimentos gerais, passamos a nos concentrar nas metáforas
propriamente náuticas.

No conto “Desenredo”, as alusões oceânicas são de
vários tipos.
Para começar, encontramos três provérbios construídos
no registro sentencioso e reflexivo do narrador, que conta a
his-tória em terceira pessoa, sem interferência de nenhuma
outra fala afora a sua, num conto cuja oralidade é postulada de
saí-da: “Do narrador a seus ouvintes:” Os provérbios, proferidos como comentários do narrador às peripécias da narrativa,
são os seguintes:
“Voando o mais em ímpeto de nau tangida a vela e
vento”, aludindo ao romance entre Jó Joaquim e a amada,
ainda casada com o primeiro marido, quando tudo ia bem. A
anotar, a elaboração sobre a fórmula “ir de vento em popa”.
“Todo abismo é navegável a barquinhos de papel”, aludindo às precauções tomadas pelos amantes, impostas pelos
ciúmes do marido e a vigilância da aldeia.
“A bonança nada tem a ver com a tempestade”, aludindo
à relativa tranqüilidade alcançada por Jó Joaquim após a fuga
da amada, agora sua esposa, surpreendida em nova traição. A
registrar a inversão do lugar-comum (“Depois da tempestade
vem a bonança”), com a anulação do tom moralista e a abertura para um relance sobre o aleatório e a imprevisibilidade
do acaso.
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A esses provérbios adiciona-se bom número de metáforas e outras imagens, ou diretamente náuticas ou, imantadas
pelo campo pregnante delas, empregando outras relações metonímicas mas sempre da ordem do elemento úmido.
Para começar, a caracterização inicial do protagonista
Jó Joaquim, que era “bom como o cheiro de cerveja”.
Depois, “deu-se o desmastreio”, quando a anterior “nau
tangida a vela e vento” perde o mastro, o marido descobrindo
sua esposa não com Jó Joaquim mas com um outro.
“O trágico não vem a conta-gotas”, comenta o narrador
quando é descoberta a primeira traição da dama.
“...e foi para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores,
quiçá lágrimas”, com referência à reação de Jó Joaquim a essa
primeira traição.
“... o marido morreu, afogado ou de tifo”, lá onde estava
foragido após ter executado o amante da esposa.
“...ela sutil como uma colher de chá”, onde a frase-feita
de gíria, “dar uma colher de chá”, significando lisonja ou favor,
é transposta para um símile caracterizador da personagem.
“Suas lágrimas corriam atrás dela, como formiguinhas
brancas”, onde o símile desbanaliza o lugar-comum do pranto
pela perda.
“Mas, no frágio da barca, de novo respeitado, quieto”,
em que o sucedido a Jó Joaquim vai adquirindo os contornos
de uma acumulação crescente, agora mais grave que um mero
desmastreio: a amada, após enviuvar e casar-se com ele, fora
novamente apanhada com outro.
“...o que fora tão claro como água suja”, fundindo clichês
contraditórios, com efeito cômico, para concretizar a natureza
turva e desagradável das repetidas traições da dama.
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“...o tempo secou o assunto”, explorando a expressão
rotineira, na qual o verbo esgotar é substituído pelo sinônimo;
assim a coletividade foi esquecendo os escândalos anteriores.
“Total o transato desmanchava-se, a anterior evidência
e seu nevoeiro”, a modo de súmula do desenredo habilmente
tecido por Jó Joaquim para recompor sua vida e reconquistar
a traidora.
E mais, talvez graças à percepção indevidamente contaminada por pregnância, porque pouco autoriza a ver nisto
uma metáfora náutica (o verbo de movimento, uma bandeira
em percurso?): “Voltou, com dengos e fofos de bandeira ao
vento”, quando o objetivo do desenredo se realiza, coroando
a porfia de Jó Joaquim.

Num pequeno conto de duas páginas e meia, e que afinal se passa no elemento seco do sertão, chama a atenção o
acúmulo de imagens do úmido, em tantas variações. O leitor
é colocado ante um exercício de virtuosismo, que o leva a
questionar sua gratuidade.
Entretanto, esta se dissipa à luz de uma sentença a meio
da narrativa, quando Jó Joaquim inicia o processo de desenredo: “Sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de
louco”. Sem ênfase, destituída de posição inaugural ou conclusiva, a reversibilidade entre sabedoria e loucura totaliza a
caracterização do ilustríssimo modelo épico. E quase não deixa
o leitor se lembrar de que o principal em Ulisses é ser ele o
arquétipo do navegador. Esta frase confere sentido e como que
transforma em rede forte o que poderia aparecer como malhas isoladas.
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Pois estamos diante da antiga equiparação entre existência humana e odisséia, périplo, viagem, enfim ante a metáfora da “travessia”, tão cara a Grande sertão: veredas e tão
cuidadosamente evitada neste conto.
Por este recurso, o autor opera ainda em outra direção.
Aquele que conta esta história, por cuja apresentação o conto
começa, reúne num só os dois tipos que, segundo Walter Benjamin, esgotam as possibilidades do narrador: o sedentário,
detentor da memória da comunidade, e o marinheiro, que traz
as novidades do grande mundo.8 A registrar, entretanto, que
ambos oscilam entre diferentes níveis do discurso, indo dos
episódios da ação ao comentário dela.
O leitor fica tentado a se interrogar se o outro Ulisses, o
de Joyce, nada terá a ver com este conto. Não se pode negar
que a dama em questão é o avatar de uma espécie de eterno
feminino, inclusive pelo detalhe, portentoso e legendário, de
não ser punida por suas transgressões. Nela transparecem não
só Helena de Tróia, como também Molly Bloom de Ulysses e
Anna Livia Plurabelle de Finnegans Wake, cujo nome, como
se sabe, ecoa em Livíria/Rivília/Irlívia/Vilíria. Ela, a Fluvia,
rio Liffey, gênio das águas, nixie — Nance the Nixie, Nanon
l’Escaut — dá o modelo das complexas variantes onomásticas: Alma Luvia, Polabella/Annushka Lutetiavitch Pufflovah/
Piabelle et Purabelle/Pluhurabelle. O loreley!/Annona... Nivia/
alla nuvia pulchrabelled etc. etc. etc.
Por implicação, tanto o nome quanto o objeto da teima
de amar pouco importam. No texto brasileiro, as designações
da personagem rodopiam em permutações fonêmicas do nome
Livia e da raiz de Irlanda (Ir-), seqüestrando com decoro de
prestidigitador um anagrama mais cru, provável deflagrador
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dos outros; e isso, nem levando em conta o repisar do campo
semântico hídrico (river, ilha, ria). Acrescente-se a metáfora
da desmesura contida nos três estribos.
Entrementes, o pacífico Jó Joaquim, inversão do sertanejo que lava a honra em outro líquido, o sangue, frustrando
a expectativa entranhada no estereótipo queda-se em casa a
elaborar o desenredo do enredo — maquinando o regresso da
prófuga —, qual trama e urdidura da tecelagem de Penélope
às avessas.
Para isso aponta também o título polissêmico, que pode
ser desdobrado em três níveis. O primeiro é material, de fios
emaranhados, submetidos à operação de desembaraçar. O
segundo desliza para o figurado, já existente na língua, no
sentido de intriga ou maledicência. O terceiro, finalmente, é
metalingüístico, referindo-se à estratégia do protagonista de
desfazer progressivamente a crônica, que afinal era conhecida
de todos, para atingir seu objetivo de reabilitar, primeiro,
e depois reconquistar, a amada. Embora pouco usual nesta
acepção, desenredo também pode ser sinônimo de desenlace,
e o conto termina por outro raro vocábulo que é “convolados”, que vem sempre aderido a núpcias, ou seja, enlace. A
exemplaridade da história é acentuada pela frase final, onde a
fórmula latina que encerrava as encenações teatrais (Acta
fabula est) se vê aclimatada ao português, tendo seu sentido
duplamente desviado para o reino da ficção, onde o inverossímil
é plausível: “E pôs-se a fábula em ata”.
Como se verifica, e apesar da radicalidade com que
Graciliano Ramos deslinda a questão, o mar, no sertão, pode
bem servir para outros desígnios: Finn, again! 9
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As Cartas de Euclides

Olhando para trás, divisam-se trilhas bem definidas que
encaminharam a recolha das cartas de Euclides da Cunha.
Após a morte do escritor a 15 de agosto de 1909, amigos
e admiradores fundaram no Rio o Grêmio Euclides da Cunha,
destinado a preservar e divulgar sua obra. Presidido por Alberto Rangel, o Grêmio passou a publicar a Revista do Grêmio
Euclides da Cunha, que saiu de 1914 a 1939, uma por ano,
sempre levando a data de 15 de agosto, sem numeração. Seus
diretores eram Francisco Venâncio Filho e Edgar Süssekind de
Mendonça. Desde o primeiro número a revista estampa cartas
do escritor e dá notícia de pessoas que, atendendo à solicitação,
vão doando as suas ao Grêmio.
Paralelamente, mas de maneira independente, a Academia
Brasileira de Letras também ia constituindo seu acervo que até
hoje mantém. Ali, a pessoa que se dedicou a esta tarefa específica foi Fernando Néri, a quem também se deve a transcrição
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das emendas de Euclides à terceira edição de Os sertões e o
preparo cuidadoso da décima segunda edição. Nos anos de
1930-1931, finalmente, a Revista da Academia Brasileira de
Letras publica, em sete números seguidos, de 106 a 112, uma
vasta coleção de cartas. É esta publicação que dá diretamente
origem ao primeiro livro com material epistolar do escritor,
Cartas de Machado de Assis e Euclides da Cunha, de Renato
Travassos (1931).
Enquanto isso, Francisco Venâncio Filho também preparava o seu, Euclides da Cunha a seus amigos, que sai em
1938. A campanha pela doação de cartas continua, tornando
o Grêmio o maior arquivo de autógrafos até hoje constituído.
Depois, com o êxito crescente da Semana Euclidiana em São
José do Rio Pardo, transferiu-se o arquivo para essa cidade e
se instituiu o salutar hábito de convidar conferencistas dispostos a abrir mão de suas cartas em prol do Grêmio ou da Casa
de Euclides da Cunha, na mesma cidade. São exemplos Plínio
Barreto e Firmo Dutra, entre outros, conforme vai registrando
a Gazeta do Rio Pardo.
Até a publicação da Obra completa (1966) pela Aguilar,
organizada sob a direção de Afrânio Coutinho, pouca coisa de
interessante aconteceu: a de maior relevo é a publicação, pela
Revista do Livro (1959), de um punhado de cartas autógrafas
encontrado na Biblioteca Nacional. Na Obra completa pela
primeira vez era publicado conjuntamente tudo quanto Euclides
escrevera, inclusive esparsos e inéditos, e se reuniam várias
cartas anteriormente publicadas em livros, revistas e jornais,
acrescentando-se algumas inéditas.
Um outro grupo diversificado é constituído por publi-cações que efetuam recortes na vida do escritor, conforme o passo
profissional ou geográfico; ou mesmo, num caso, conforme a
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correspondência com um único destinatário. Estas publicações
às vezes trazem também novas cartas. Nesse sentido, Francisco
Venâncio Filho escreve a monografia Rio Branco e Euclides
da Cunha (1946), baseada em documentos originais fruto de
pesquisas nos arquivos do Itamaraty. Antonio Gama Rodrigues
publica Euclides da Cunha — Engenheiro de obras públicas
no Estado de S. Paulo (1956), fornecendo ao leitor uma rica
documentação referente àquela atividade profissional de Euclides, afora mais algumas cartas. Leandro Tocantins volta aos
arquivos do Itamaraty e encontra mais materiais inéditos, inclusive cartas, que vêm à luz em Euclides da Cunha e o paraíso
perdido (1968). Thomas E. Skidmore e Thomas H. Holloway
editam dezesseis cartas a Oliveira Lima, parte integrante de seu
arquivo e biblioteca, por ele doados à Catholic University of
America, em Washington (1971). Por fim, Henrique L. Alves
publica De Lorena à imortalidade — 50 cartas de Euclides
da Cunha (1975), que agrupa as cartas relativas ao período
em que o escritor morou no Vale do Paraíba.
Quanto aos jornais, diversos deles estamparam esporadicamente cartas ao longo dos anos, mas um propósito maior
parece ter-se mostrado apenas n’O Estado de S. Paulo e na
Gazeta do Rio Pardo. O primeiro sempre considerou Euclides
como prata da casa. O segundo associou-se à presença local
da Casa de Euclides da Cunha, com seu arquivo e pequeno
museu, do Grêmio Euclides da Cunha com seu acervo de cartas e documentos transferido do Rio, e da Semana Euclidiana
realizando-se todos os anos. Foi assim que veio a ser criado
o Suplemento Euclidiano da Gazeta do Rio Pardo, inestimável
item bibliográfico, que aparece anualmente, com a mesma data
que antes ostentava a Revista do Grêmio Euclides da Cunha
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— 15 de agosto — e numeração em algarismos romanos. O
número I surgiu em 1978. Afora estudos e ensaios, dedica-se
igualmente à publicação de cartas inéditas.
Justamente n’O Estado de S. Paulo, e constituindo o
caso de mais difícil deslinde de toda a correspondência do
escritor, tanto que exige tratamento à parte, é que começa o
percurso das cartas a Oliveira Lima. Logo após a morte do
escritor, Oliveira Lima dedicou-lhe um longo artigo, publicado n’O Estado de S. Paulo (1911: 3, 6 e 12 novembro).
Este artigo é entremeado de trechos das cartas que recebera
de Euclides, mas as partes que considerou só para seus olhos
foram deixadas de fora. Do mesmo modo, devido à integração
num outro texto, não ficam claras nem as datas de todas as
cartas, nem quantos ou quais trechos pertencem a determinada carta.
Após a morte de Oliveira Lima em 1928, a Revista da
Academia Brasileira de Letras republica aqueles trechos, no
bojo da primeira publicação sistemática de cartas de Euclides,
ocupando sete números da revista, a qual não se restringia a
seu acervo, mas acolhia cartas de outras origens. As datas das
cartas são inferidas do contexto da conferência, com o resultado de que dois ou mais trechos saem com datas diferentes,
como se pertencessem a cartas diferentes, enquanto outros,
de cartas diferentes, saem aglutinados numa mesma carta. É
assim que elas passam para o livro de Renato Travassos, Cartas
de Machado de Assis e Euclides da Cunha (1931), para o de
Francisco Venâncio Filho, Euclides da Cunha a seus amigos
(1938) e para a Obra completa (1966), organizada sob a di
-reção de Afrânio Coutinho.
Em 1971, Thomas E. Skidmore e Thomas H. Holloway
prestaram o inestimável serviço de publicar dezesseis cartas
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de Euclides a Oliveira Lima, constantes da Oliveira Lima
Library, em Washington, na Luso-Brazilian Review, conforme
mencionamos. Essas cartas, acrescidas de mais quatro autógrafos encontrados no mesmo arquivo, permitem reconstituir
o que se passou e decidir a questão, pelo menos até agora.
Seja como for, a colação de todas as edições e autógrafos deu
conta de todos os textos integrais e de todos os fragmentos,
não sobrando nem faltando nenhum.
No momento, salvo engano, há vinte cartas autógrafas
de Euclides a Oliveira Lima, na Oliveira Lima Library em Washington. Levam as seguintes datas: 1) 9/7/1903; 2) 31/8/1904;
3) 1/9/1904; 4) 5/9/1904; 5) 26/12/1904; 6) 16/1/1905; 7)
23/5/1906; 8) 8/12/1906; 9) 15/2/1907; 10) 20/3/1907; 11)
13/3/1908; 12) 25/5/1908; 13) 1/9/1908; 14) 13/11/1908; 15)
22/12/1908; 16) 10/1/1909; 17) 5/5/1909; 18) 18/6/1909; 19)
28/6/1909 e 20) 25/7/1909.
Dessas, as de números 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19 e 20 estão publicadas na Luso-Brazilian
Review, mas não as de números 5, 6, 11 e 15. As publicações
anteriores, seja na Revista da Academia, nos livros de Renato
Travassos e de Francisco Venâncio Filho, seja na Obra completa,
baseadas no artigo de Oliveira Lima acima citado, procedem
ao seguinte, que analisamos respeitando a seqüência em que
aparecem nessas fontes: 1) a carta 14 dá origem a quatro diferentes “cartas”, a primeira conservando a data correta e as
demais publicadas separadamente como “sem data, 1908”; 2) um
fragmento da carta 15 é aglutinado a outro da carta 16 para
formar a carta seguinte, a qual sai com a data de “12 de dezembro de 1908”, que não é a data nem da carta 15 nem da
carta 16; 3) as cartas 17 e 18 sofrem severa mutilação, e um
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fragmento de cada uma delas, conservando as datas corretas,
vai constituir as duas cartas seguintes; 4) um fragmento da
carta 19 forma a carta seguinte, dada como “sem data, junho
1909”; 5) um fragmento da carta 20 forma a carta seguinte,
com o mês alterado de julho para “junho”; 6) outro fragmento da carta 20 forma a carta seguinte, dada como “sem data,
1909”, mas ainda assim a carta original fica incompleta; 7)
um fragmento da carta 12 fecha a seqüência, e é registrado
como “sem data, 1909”.
Como se não bastasse, não há nem sinal das cartas 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13: para se ver como apenas
oito cartas podem criar uma enorme confusão.
Estas cartas mereceram tratamento especial devido aos
problemas que têm colocado.
Assim, visou-se a uma consolidação da correspondência
ativa de Euclides da Cunha — decorridos trinta anos desde a
última vez que isso foi feito, na Obra completa — graças ao
acesso a um grande número de autógrafos e a permissão para
publicá-los. Nesta categoria, o acervo mais importante é o das
37 cartas a Reinaldo Porchat. Elas esclarecem o obscuro período da vida de Euclides anterior à fama, por isso mesmo quase
sem preservação epistolográfica, remontando a 1892, ou seja,
dez anos antes de virem à luz Os sertões. Além disso, alçam
Reinaldo Porchat ao posto de segundo maior correspondente
de Euclides, só perdendo para Francisco de Escobar. Republica-se ainda tudo aquilo que saiu em livros, mais os esparsos
coligidos em jornais e revistas não só após a Obra completa
mas também antes dela, desde que fossem materiais novos.
Com relação a essa anterior reunião, dobra-se seu tamanho, que passa a ficar acrescido de cerca de duzentas novas
cartas, das quais metade antes dispersa e metade inédita.
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Das cartas de Euclides da Cunha1, observa-se que poucas
restam do período anterior à notoriedade trazida pela publicação de Os sertões, em 1902 — exceto aquelas dirigidas a
Reinaldo Porchat, futuro primeiro reitor da USP. Não fosse essa
numerosa coleção, até há pouco inédita2, pouco se sa-beria, de
mão própria, dessa fase da vida do escritor.
O destaque adquirido por Euclides a partir do fim de
1902 data de cinco anos após o término da Guerra de Canudos em outubro de 1987. Daí para a frente, intensifica-se de
maneira visível o volume da correspondência ativa ciosamente
guardada pelos destinatários.
Mesmo assim, interveio uma vontade de preservação,
como aquela, exemplar, demonstrada por Reinaldo Porchat e
seus descendentes.
A amizade entre Euclides e Reinaldo Porchat (18681953) nasceu no cenáculo do jornal A Província (depois O
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Estado) de S. Paulo, suscitado pela figura de Júlio Mesquita,
a essa época baluarte do republicanismo. Reinaldo Porchat,
que se tornaria um bom amigo e fiel correspondente, formouse pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São
Paulo, em 1891, e foi, como Euclides, militante republicano.
Mais tarde, será catedrático de Direito Romano a partir de 1903
e diretor da mesma escola em 1930 e 1931, bem como senador
estadual de 1923 a 1925, antes de se tornar o primeiro reitor da
USP em 1934. Já integrava esse círculo quando Euclides, que
vivia no Rio, transitou por um ano, o de 1889, em São Paulo.
A essa altura, Euclides, que estudava na Escola Militar, foco
de agitação antimonarquista, praticara um gesto de rebeldia que
dera o que falar. Quando Tomás Coelho, ministro da Guerra e
portanto representando a autoridade imperial, passava em revista
as tropas perfiladas no recinto da escola, à voz de apresentar
armas o então cadete atirou seu sabre ao chão. Preso e depois
expulso da escola, Euclides muda-se para São Paulo, onde o
grupo do periódico, cujas idéias partilhava, o acolhe com favor.
O escritor, cujos destinos não mais se desvenci-lharão de O
Estado de S. Paulo, passa todo o ano publicando ferventes
artigos de propaganda republicana. Esse é o episódio que, por
vias transversas, está na raiz da camaradagem duradoura entre
ambos: a última carta a Reinaldo Porchat precede de pouco
a morte do escritor.
Com este lote de correspondência, Reinaldo Porchat passa
a ocupar o posto de segundo maior destinatário de Euclides.
E só perde para Francisco de Escobar, influente advogado e
político mineiro, Intendente de São José do Rio Pardo à época em que Euclides lá viveu e trabalhou como engenheiro da
Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo,
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escalado para reconstruir a ponte sobre o Rio Pardo que uma
enchente levara de roldão. Escobar, futuro prefeito de Poços
de Caldas, era homem culto (“doutíssimo e eruditíssimo”, dele
disse Coelho Neto), possuidor de notável biblioteca, e tornouse o interlocutor assíduo de Euclides no período tormentoso
de redação de Os sertões, naquela cidade. Posição que manteve pelos anos afora, em incessante troca epistolar — mas
ambos só travariam conhecimento após o ano de 1897, que
aqui nos ocupa.
Mais um missivista avulta nessa fase. Trata-se de João
Luís Alves, a quem Euclides se ligou quando foi morar em
Campanha, em Minas Gerais (1894), após ter retornado de São
Paulo ao Rio com o advento da República. Designado para a
Diretoria de Obras Militares na cidade mineira, consta que a
transferência teria encoberto uma punição. Nesse ano de 1894,
o sogro de Euclides, general Solon Ribeiro, membro do grupo
de militares que conspirara para proclamar a República, sofreu
pena semelhante imposta pelo governo. Sem mencionar seu
próprio caso, Euclides envia-lhe uma carta, a 6 de junho, já de
Campanha, manifestando seu repúdio à remoção do sogro para
Mato Grosso, lugar que tem “a função lamentável de prestarse a todos os exílios disfarçados e hipócritas”. Ainda oficial
do exército — do qual viria a reformar-se aos trinta anos — e
vivendo no Rio, Euclides caíra em desgraça por ter protestado
publicamente contra o alvitre de executar-se sumariamente os
presos da Revolta da Armada, sendo enviado no mês seguinte
para a distante Campanha. Lá chegando, fez vários amigos,
com quem se correspondeu após ter-se mudado dali. O mais
constante dentre eles foi João Luís Alves (1870-1925), advogado mineiro que se encaminharia para a política, tornando-se
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sucessivamente deputado, senador, ministro da Justiça e do
Supremo Tribunal.
As relações entre ambos só foram definitivamente cortadas pela morte de Euclides. Disso é prova a última carta que
este lhe endereçou, a cerca de dois meses de seu fim. Datada
de 10 de junho de 1909, são termos de seu fecho: “Recado
do velho amigo Euclides”. Mais explícita ainda é a saudação
final da penúltima, de 15 de novembro de 1907: ... “abraço-te
com todo o carinho de nossa velha amizade”.

Tentando remendar os retalhos de 1897, destacam-se três
cartas a João Luís Alves nesse ano, remetidas de São Paulo,
todas contendo alusões a Canudos. Em linhas gerais, expõem
a idéia inteiramente negativa que Euclides abrigava a propósito
do levante, corroborada por outras que examinaremos adiante
e da qual Os sertões viriam a ser o monumental desmentido.
A primeira é escrita a 14 de março de 1897, ainda sob
o impacto da debandada da Expedição Moreira César, ou 3ª
Expedição, ocorrida dias antes. Nessa data saíra publicado em
O Estado de S. Paulo o primeiro dos dois artigos intitulados
“A nossa Vendéia”, depois título provisório do futuro livro, que
tecem comentários sobre o episódio. O missivista menciona o
episódio mas não seu artigo:
São Paulo, 14 de março de 1897
João Luís
Saúde e felicidades. Desejamos eu e a Saninha que
você, a D. Fernandina e toda a família estejam de
perfeita saúde e felizes.
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Apesar de um longo silêncio de que não sou culpado
porque fui o último a escrever-te, lá vai esta carta dizer-te que não me esqueço do digno correligionário e
amigo. Além disto, nesta aterradora quadra de desastres
é necessário que procuremos os irmãos de crença, os
únicos que nos podem compreender. Creio que como
eu estás ainda sob a pressão do deplorável revés de
Ca-nudos aonde a nossa República tão heróica e tão
forte curvou a cerviz ante uma horda desordenada de
fa-náticos maltrapilhos...
Que imensa, que dolorosa, que profunda e que esmagadora vergonha, meu caro João Luís!
O nosso belo ideal político — estes fatos o dizem
eloqüentemente — continua assim sacrificado pelos
po-líticos tontos e egoístas que nos governam.
O que diz de tudo isto o nosso incorruptível e sincero
correligionário, o Dr. Brandão?
Eu imagino se não o desalento profundo a tristeza
enorme que o assalta.
Felizmente a geração heróica de 15 de novembro está
ainda robusta e, ao que parece, pouco disposta a deixar
que extingam a sua mais bela criação.
Procurando ser otimista (difícil coisa nestes tempos
maus!) vejo nesta situação dolorosa um meio eficaz
para ser provada a fé republicana. Não achas que ela
resistirá brilhantemente — emergindo amanhã, rediviva dentre um espantoso acervo de perigos? Eu creio
sinceramente que sim.
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Adeus. Dê por mim um abraço em nossos amigos
Dr. Brandão e Bernardo Veiga; um aperto de mão em
todos os correligionários — e dispõe de quem é com
estima real
Amo Admor
Euclides da Cunha
Rua Santa Isabel, 2
[à margem] Quando vens até cá?

Escrevendo-lhe de novo Euclides duas semanas depois, a 1o de abril, depreende-se que nesse ínterim João Luís
Alves lhe respondera, comentando o tópico e em concordância de opinião:
São Paulo, 1 de abril de 1897
João Luís
Desejo-te saúde e felicidade — assim como a toda a
família.
Recebi a tua carta e respondo-a prontamente — exemplo
digno de ser seguido. É escusado dizer, considerando o
assunto capital de que tratas — que estamos afinados
pelo mesmo diapasão.
Compreendo a situação como a compreendes e alentamme as mesmas esperanças.
Entretanto assalta-me profunda tristeza: é ver sobre a
débâcle material de tudo neste país, a débâcle gravíssima de coisas que em geral se conservam intactas no
meio das maiores catástrofes. O que me impressiona
não são as derrotas — são as derrotas sem combate
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— em que o chão fica vazio de mortos e o exército
se transforma num bando de fugidos!
Nunca supus que fôssemos passíveis de desastres desta
ordem! NUNCA!
Será possível que a nossa República tenha quadros
de tal ordem, que lembram os últimos dias do Baixo
Império? Descrente destas coisas, descrente desta terra
— aonde lamento ter nascido — eu creio entretanto na
vitalidade de um princípio. A República é imortal, e já
que temos a felicidade de possuí-la, eu acredito que ela
afinal galvanizará este povo agonizante e deprimido.
Aquele lamento acima escrito, não acredites seja apenas
uma expressão sentimental — é um produto consciente,
exprime realmente a mágoa mais profunda que tenho.
Acho, realmente, ridículo o título de filho desta terra
depois da vasta série de escândalos de toda sorte com
que ela tem desmoralizado a História!
Não digas isto ao Dr. Brandão — não desejo que ele
saiba que me invadiu este depauperante pessimismo.
Que tenham ao menos esperanças os velhos-moços,
conforme dizes bem, já que os moços envelheceram
cedo, atravessando a Selva oscura das nossas grandes
misérias. Vou encerrar esta carta que está assumindo
aspecto demasiado lúgubre. Para outra vez conversaremos mais longamente. Responda-me logo para a Rua
de Santa Isabel no 2, aonde ainda estou.
A minha família recomenda-se à tua.
Abraça-te o amigo
Euclides da Cunha
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A carta seguinte, de 23 de julho, é escrita uma semana depois de publicada a segunda parte de “A nossa Vendéia”, a 17 de julho. Nela Euclides indaga do amigo se tem
lido seus artigos:
São Paulo, 23 de julho de 1897
João Luís
Saúdo-te desejando felicidades: recomenda-nos a toda
a família.
Aconteceu afinal o que eu previa: os amigos da Campanha esqueceram o ausente. É singular porém que eu
não me esqueça deles e no meio de uma terra mais
agitada me recorde sempre.
Por que então esse silêncio?
O próprio Chico de Lemos, o último que com uma
constância heróica sustentou uma correspondência regular — emudeceu bruscamente... Qual foi o desalmado
que conspirou aí contra mim? Dirás — ninguém; eu
digo — o tempo — apagando as afeições mais sólidas.
Aí vai talvez a minha última carta para a Campanha;
digo, talvez, porque ainda creio, não estou de todo
cético, ainda creio que me responderá.
Eu vou indo bem; a família boa; os filhinhos bons.
Continuo abraçado à minha engenharia e nas horas
vagas — como a vida é difícil e é preciso repartir a
ati-vidade, escrevo no Estado que não quer aceitar a
minha colaboração gratuitamente. Não sei se tens lido
os artigos meus, alguns assinados, outros não, mas
fáceis de serem percebidos.
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Não quero referir-me a assuntos políticos: não te quero assombrar com a minha tristeza imensa e amarga
ironia com que encaro aos maître-chanteurs que nos
governam. Felizmente a República é imortal! Resistirá
quand même, a despeito de tudo (Escaparam-me dois
francesismos detestáveis, desculpa-me).
Dê um abraço no Dr. Brandão que não me escreve, que
não me escreverá talvez — o que não impede que o
seu nome seja sempre pronunciado em minha casa com
a mais respeitosa gratidão. Saudades ao comendador
Bernardo, muitas saudades.
Recomende-nos a todos e acredite sempre no
Amo
Euclides da Cunha
Rua Santa Isabel, no 2
[à margem] A Campanha vai ter um bispo...
Parabéns??

Decorre menos de um mês — e já damos com o escritor
na Bahia, como correspondente de guerra do jornal de sempre.
Para ali seguira a bordo do Espírito Santo, viajando de 4 a 7
de agosto. Logo no dia 12, uma carta ao general Solon rompe
o presumível silêncio para tratar de assunto bastante delicado,
vendo-se Euclides em palpos de aranha para se explicar ao sogro, o que trata de fazer. Trechos dessa carta foram publicados
na Revista do Brasil, no 78, de junho de 1922, reproduzindo
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artigo de Maurício de Lacerda em O Imparcial (s/d), intitulado
“A missão de Euclides”. O autor do artigo esclarece que Euclides se hospedara em Salvador “em casa do tio José”, cujo
papel timbrado utiliza. Os trechos são os seguintes:
Deve estar surpreendido com a minha vinda à Bahia,
inesperadamente. A minha missão é esta: fui convidado
em São Paulo para estudar a região de Canudos e traçar
os pontos principais da campanha. Aceitei-a e vim.
Além do assunto ser interessante, além de estar em
jogo a felicidade da República, considerei que tínheis
um nobre papel em tudo isto e almejo defini-lo bem
perante o futuro. Consegui-lo-ei? Anima-me a intenção
de ser o mais justo possível: porei de lado todas as
afeições para seguir retilineamente. Assim pensando
aceitei uma apresentação do Dr. Campos Sales para
o Dr. Luís Viana que me tratou gentilmente. É escusado, porém, declarar que motivos de ordem elevada
fizeram com que agradecesse os seus oferecimentos.
Aquela apresentação era indispensável não só para
afastar injustas prevenções como também porque vindo
eu no Estado Maior do general Bittencourt e estando
este hospedado com o governador, o que me obriga
a ir diariamente a palácio, somente vexado cumpriria
esse dever.
(...) Trago à Bahia a mais nobre e elevada aspiração e
hei de realizá-la. Estou certo que meu velho amigo e
chefe que me conhece bastante aprová-la-á inteiramente.
(...) Carta escrita às pressas, tão às pressas que inverti
a folha de papel: são as preocupações constantes agravadas pelas saudades dos entes queridos.
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O motivo desta tortuosa explicação é que o sogro e o
governador eram agora inimigos jurados, o primeiro tendo
sido até o começo do ano comandante do 3o Distrito Militar,
com sede na Bahia; e o estopim do dissídio fora justamente a
Guerra de Canudos. A Expedição Tenente Pires Ferreira, ou 1a
Expedição contra Canudos, formara-se com forças estaduais.
Mas a 2a, ou Expedição Major Febrônio de Brito, fora integrada
por tropas federais, sob responsabilidade do comandante do
dis-trito. O fracasso de mais essa expedição acabou provocando
um desentendimento entre o general e o governador — cada
um responsabilizando o outro pelo desastre — do qual resultara
a demissão daquele.
No início da 4a Expedição, ou Expedição Artur Oscar,
o correspondente da Gazeta de Notícias, do Rio, procura o
governador Luís Viana para uma entrevista a respeito da guerra,
publicada a 7 de agosto de 1897. Este se defende da acusação
de estar mancomunado com conselheiristas e monarquistas,
negando ter pedido ao governo da União a demissão do general
Solon, a quem, em troca, atribui a acusação. Aproveita para
atacar a outro inimigo, o ex-vice-governador José Gonçalves,
e repele a suspeita de que hostiliza o exército.
Mas tem mais. O diligente repórter sai no encalço de José
Gonçalves e publica sua entrevista a 17 de agosto. Este põe na
conta de Luís Viana a derrota de todas as expedições e o clima
de intranqüilidade reinante. Sobre a atuação do governador,
diz que “aqui reina o mais estúpido e brutal despotismo”. E
sai em defesa do general Solon, o qual, segundo Luís Viana,
se recusava a deixar a Bahia apesar de demitido e o intrigava
com o exército. Acrescenta que Luís Viana atrapalhara a ação
do general porque, a seu ver, interferia na soberania do estado.
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As farpas com que os figurões se mimosearam mutuamente e a terceiros, a propósito, ou a despropósito, exigiram
que Euclides desse uma explicação ao sogro: afinal, tomara a
iniciativa de ir apertar a mão do governador. Sua carta data
de cinco dias após a publicação da entrevista de Luís Viana
no Rio. A crer em seus termos, o general Solon não estava a
par de sua nova tarefa, aliás nebulosamente definida. Como
se não bastasse — e o tom é de justificativa —, ainda precisa
pedir desculpas por ter-se valido de uma apresentação do futuro
pre-sidente Campos Sales a Luís Viana, o álibi sendo Machado
Bittencourt enquanto hóspede do governador, “o que me obriga
a ir diariamente ao palácio”. O caso é de fato delicado e o
missivista multiplica negaceios, turvando ainda mais as águas.
Dias depois, uma carta a Reinaldo Porchat, de 20 de
agosto, nem sequer alude ao assunto. Na qualidade de membro
do Estado Maior do Ministro da Guerra doublé de repórter,
Euclides seguira junto com o ministro e com as tropas, a bordo
do Espírito Santo, do que vai dando conta nas matérias que
envia para o jornal. Ao amigo, apenas reclama da demora da
estada em Salvador:
Bahia, 20 de agosto de 1897
Porchat
Desejo-te saúde e felicidades assim como a toda a
família.
Ainda aqui: estou há quinze dias e deves avaliar com
que contrariedade. Estou bom, porém, e animado. Infelizmente o ministro não permitiu que eu o precedesse
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e fosse esperá-lo em Canudos; de sorte que temo não
ir a tempo de assistir à queda do arraial maldito.
A vida aqui além de insípida é lúgubre — uma distração única — assistir à chegada dos feridos, assistir à
partida de tropas. Uma coisa pavorosamente monótona.
Custa-me a suportar a empresa — suportá-la-ei, porém,
in-flexivelmente; a despeito de tudo. Basta dizer-te que
depois de grande constipação assaltou-me a hemoptise
habitual, ontem. Nada disto, porém me desanima; irei
até aonde me levar o último resto de energia e só voltarei quando a marcha para a frente for um suicídio.
Saudades ao Nogueira, saudades a todos os amigos e
recomenda a toda a tua digna família o
Amo
Euclides
Escreva-me para o Banco Comercial, aos cuidados do
Sr. José Rodrigues Pimenta da Cunha — Bahia.

Entre os enredos infelizmente incompletos e as queixas
quanto à saúde, freqüentes em sua epistolografia, Euclides
encontrou tempo para outras atividades, inesperadas na conjuntura, como procurar Pethion de Villar e cuidar de literatura. Disso dá conta um cartão de visita (com os dizeres
impressos: “Euclides da Cunha — engenheiro militar”), sem
data, contendo um bilhete dirigido ao médico e escritor baiano
Egas Moniz Barreto de Aragão, que usava aquele pseudônimo: 3
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Ilustre Pethion de Villar
Ontem à noite procurei recordar alguns trechos dos
“Holandeses” e dos “Bandeirantes”. Aí vão truncados,
mal recordados. É uma lembrança vaga e nada mais.
Recado de quem seria feliz se fosse um confrade
Euclides

A anotar, a insinuação de vir a ser confrade, ou seja,
colega de Academia. Posteriormente, duas outras cartas, datadas
de São José do Rio Pardo a 15 de maio de 1900 e de Lorena
a 6 de fevereiro de 1903, confirmarão este contato pessoal
efetuado em Salvador. Ambas aludem a um oferecimento que
teria sido avançado por Pethion de Villar, “quando aí estive”,
conforme a primeira, de traduzir para o francês o futuro livro
sobre a campanha; o que não veio a ocorrer. Mas o missivista
aproveita para participar que o livro está pronto. Na segunda,
agradece a carta recebida, em que o baiano louva Os sertões,
e lembra de novo a promessa de tradução. Está em vias de
tornar-se de fato um confrade, mas em nível nacional e não
estadual, dado que a carta a Machado de Assis, presidente da
Academia Brasileira de Letras, apresentando sua candidatura,
é de 21 de junho de 1903.
Voltando ao bilhete: Os holandeses deve ser o título
provisório ou alternativo de um drama em versos inconcluso,
do qual resta um trecho chamado “Calabar”, hipoteticamente
atribuído ao ano de 1887. Quanto a Os bandeirantes, há dois
poemas dedicados a Coelho Neto que nele poderiam se encaixar,
pelo assunto. Um é “As catas”, que leva a data de Campanha,
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1895; o outro é “Fragmentos de poesia”, datado de 1896. Todos
figuram na seção Poesia, das Obras completas.4 É de lamentar
que os anexos referidos pelo bilhete se tenham perdido.
Em meio a tais rapapés versificados, Euclides ganharia
dedicatória de Pethion de Villar a um soneto em francês,
estampado na primeira página do Diário da Bahia de 10 de
outubro de 1897, cinco dias após o término da guerra
CAÏN
À M. Euclides da Cunha
15...Possuitque Dominus Cain signum...
16...Egressusque Cain a facie Domini,
habitavit profugus in terra...
(Gênesis, cap. IV)

Le carnage est fini: troués par la mitraille,
Noirs de poudre, étendus sur des flaques de sang,
Des cadavres partout, pêle-mêle, jonchant
La plaine où s’engouffra la terrible bataille.

Et la nuit va venir: le grand frisson descendu,
Au loin, mille vautours volent pour la ripaille;
L’Abandon, le Silence et le Néant qui baille:
Pas un cri de pitié sur cet égorgement!
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À poil, sur un cheval monstrueux qui se penche,
Harassé, en flairant la puanteur des corps,
Il apparait soudain, un Spectre à barbe blanche
Tout nu, l’oeil assouvi, qui, le poing sur la hanche
Solennel et muet, sans haine et sans remords,
Traverse lentement l’arène de la Mort...
Bahia - 1e 9 octobre 1897
Pethion de Villar

O mito de Caim foi caro aos românticos, que nele
simbolizavam com sinal positivo o herói maldito, o rebelde,
o desafiador das convenções burguesas. Entre os mais célebres
poemas consagrados ao errante, anteriores a este, e de grande
popularidade oitocentista, estão os de Victor Hugo na Légende
des siècles, o Abel et Caïn de Baudelaire e o Qaïn de Leconte
de Lisle. Como sempre, os modelos franceses eram mais acessíveis aos brasileiros; mas nem por isso se devem esquecer
as contribuições de Shelley e de Byron. Entretanto, a imagem
visual evocada pelo soneto de Pethion de Villar lembra mais
a iconografia dos quatro cavaleiros do Apocalipse — a Morte,
um velho nu de barbas brancas em sua esquelética montaria,
lado a lado com a Peste, a Fome e a Guerra. Assim aparecem
em inúmeras representações, inclusive a famosa de Albrecht
Dürer. Aqui, o título alegoriza a natureza fratricida das lutas
de Canudos.
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Mais duas cartas a Reinaldo Porchat encerram o ano
de 1897. Na primeira, de 27 de outubro, enviada da fazenda
paterna, Euclides se mostra desolado por não ter podido ficar
em São Paulo para presenciar as festas de recepção aos “teus
valentes patrícios”, por motivo de doença. A alusão diz respeito às tropas paulistas do 6o batalhão de polícia que lutaram na guerra e que foram objeto de um artigo laudatório do
escritor, “O batalhão de São Paulo”, que aparecera um dia
antes, a 26 de outubro. Nele, Euclides menciona “a epopéia
ainda não escrita dos Bandeirantes”.
Belém do Descalvado, 27 de outubro de 1897
Porchat
Desejo-te saúde e felicidades.
Desculpa-me o ter partido daí sem ter procurado verte. Saí doente — e ainda estou; ainda tenho restos da
maldita febre.
Sou caipora! Não assisti às festas feitas aos teus valentes patrícios!
Não posso escrever muito: estou quebrando uma dieta
para conversar um pouco contigo. Recomenda-me a
toda a família. E escreva-me logo que receberes esta.
Estarei de volta nestes 15 dias.
Adeus. Receba um abraço do
Amo
Euclides
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A segunda, quase findo o ano, mostra o escritor juntando materiais para Os sertões, ao solicitar o envio de um
livro sobre “mania religiosa”:
São Paulo, 19 de dezembro de 1897
Meu caro Porchat
Aí estive um dia — rapidamente e não tive ocasião de
abraçar-te. Volto logo para a roça porque me sinto outra
vez doente. Desculpa-me, pois. O Mesquita acaba [de]
dizer-me que o Franco da Rocha tem um livro sobre
a Mania religiosa — e que me é destinado. Peço-te,
pois, procurar aquele nosso amigo — e enviar-me o
livro para o Descalvado (Estação da Aurora). Não registre, porém, porque ocasionaria maior demora. Adeus,
vá desculpando sempre todas essas aparências de ingratidão do sempre
Amo
Euclides da Cunha

Os tempos seguintes serão tomados pela feitura de Os
sertões e por isso mesmo ficarão praticamente omissos em
epistolografia. Só mais tarde é que esta recomeça a se intensificar, estando a tarefa terminada. O que faz supor, se não
for uma imprudente dedução baseada naquilo que restou, que
a Euclides não sobrava disposição para escrever outra coisa
que não o livro. E a correspondência preservada após a publicação aumenta consideravelmente, na razão direta da mudança de status do autor.
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Notas
1

Ver Correspondência de Euclides da Cunha. São Paulo:
EDUSP, 1997.

2

Dessa fase, três cartas foram publicadas por Rosaura de
Escobar no Suplemento euclidiano da Gazeta do Rio
Pardo, n. X, 1987; e três posteriores figuram nas principais coletâneas.

3

Devo este bilhete ao pesquisador e erudito Erthos Albino
de Souza, que o encontrou e fotografou em Salvador; o
autógrafo pertence a Antonio Paulo Góis de Araújo.

4

CUNHA, Euclides da. Obras completas, v. I. Rio de
Janeiro: Aguilar, 1966, p. 646-647, 652-653, 654-655.
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Todas as cartas de amor são
Ridículas.
Não seriam cartas de amor se não fossem
Ridículas.
Álvaro de Campos

O estatuto da carta
Estaria Fernando Pessoa visando aquele clássico das
letras portuguesas, as cartas de amor de Sóror Mariana Alcoforado ao Cavalheiro de Chamilly, quando escreveu esses
versos? Ou pensaria, hamletianamente, nas que enviou à eterna
noiva Ofélia, redigidas durante bem uma década? Nestas, a
destinatária era chamada Bebé, enquanto o remetente se assinava Nininho, às vezes, ou Ibis, até esboçando à guisa de
sinete uma ave desengonçada e pernalta, equilibrando-se numa
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perna só, a outra encolhida. Este croqui viria a se tornar um
de seus emblemas pessoais mais notórios. Dentre as bizarrices
dessas cartas, não é a menor a argumentação de que Álvaro
de Campos desaconselha o noivado.
Entretanto, são inestimáveis para os estudos literários as
numerosas missivas — do outro lado do espelho, embora: as
suas se perderam quase todas — em que o poeta discute, por
exemplo, projetos estéticos com Mário de Sá Carneiro. Sem
falar na mais célebre delas, em que explica a Adolfo Casais
Monteiro a origem e a personalidade de cada um dos heterônimos. Incomparáveis em importância crítica, e para não sair
da língua portuguesa, ao mesmo tempo que ímpares em nossas letras, são as cartas de Mário de Andrade. Contam-se aos
milhares, dirigidas aos principais contemporâneos modernistas,
como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Pedro
Nava, Rodrigo de Mello Franco etc., ou mesmo aos da geração
seguinte, como Fernando Sabino. “Nenhum outro epistológrafo
brasileiro escreveu com tal profusão e com tal originalidade”,
na afirmação de Drummond.
Certamente, estas não são cartas de amor, nem ridículas.
Nelas, Mário aconselha, admoesta, comenta, discorda, prega,
teoriza, doutrina, corrige poemas e outros escritos. Apesar
de tantas já vindas à luz, ainda as havia à espera de que se
cumprissem os cinqüenta anos após a morte em 1945, prazo
estipulado pelo missivista para divulgação da correspondência passiva — cerca de 8.000 itens.1
Deixando a língua portuguesa, deparamo-nos com outros
casos notáveis. As cartas de Madame de Sévigné, que as di
-rigiu a sua filha Madame de Grignan duas vezes por semana
durante vinte e três anos, de 1671 a 1694, são consideradas,
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merecidamente, como um clássico da literatura francesa. A
exemplo da fictícia Sóror Mariana Alcoforado, é exclusivamente como epistológrafa que ela penetra naquele seleto cenáculo. Por outro lado, não é essa a atividade que dá renome
a Kafka. Apesar disso, mal se pode imaginar o que seria de
seus biógrafos e admiradores sem as inúmeras missivas que
escreveu, seja à noiva Felice e à amada Milena, seja aquela
extraordinária Carta ao pai, afora as endereçadas a Max Brod.
Quanto a Proust, já chegam a 22 volumes editados as suas
cartas, as quais, ainda não esgotadas, continuam saindo.
Assim, podemos ter nas cartas: 1) Elementos preciosos
para a reconstituição de percursos de vida; 2) Fontes de idéias
e de teorias não comprometidas pela forma estética; 3) Em certos casos ainda, como os de Madame de Sévigné e de Sóror
Mariana Alcoforado, um estatuto exclusivo devido à qualidade impecável da escrita.
Tais são os pesos que as cartas podem assumir dentro
dos estudos literários. Acrescente-se que quem se dedica a
esses estudos acaba por tornar-se aficionado de tudo quanto
seja não só carta, mas também memórias, diários íntimos,
resenhas, rascunhos, biografias, listas de palavras, anotações,
manuscritos em geral. Em suma, por qualquer material paralelo
à obra literária. O surgimento da genética textual nos anos 80
tem muito a ver com este tipo de impulso, exasperado pela
ameaça de obliteração de versões e variantes trazida pelo uso
do computador. Sem esquecer a chamada “cultura do Eu”,
típica deste fin-de-siècle tão narcisista, em que a edição de
epistolografia se acopla a uma produção autobiográfica sem
paralelos em épocas anteriores.2
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O amador de cartas
Uma coisa é gostar de prototextos e paratextos, tais
como cartas; outra, é trabalhar com estas.
Quase sempre, chega-se até as cartas, enquanto tarefa
de pesquisa, praticamente por acaso. E um acaso que logo se
metamorfoseia em necessidade. Ao interesse, digamos, malsão,
pela petite histoire, ou seja, pela bisbilhotice, pelo diz-quediz-que, pelo avesso da obra e de seu autor, vem somar-se o
prazer dúbio do voyeur — este sim indubitável.
Observe-se que o resgate da epistolografia costuma
ser, menos que uma especialidade, uma decorrência de outro
trabalho. É assim que ganhamos um bom corpus de cartas
quando se organizam Obras completas, como, para citá-las
bem distintas, as de Eça de Queiroz ou de Walter Benjamim.
As de Euclides da Cunha foram surgindo paralelamente ao
preparo da edição crítica, e surpreendiam por serem tantas
ainda inéditas, ou outras transcritas por fragmentos.
Aqui, o voyeur da epistolografia se descobre esquizóide, com sentimentos divididos. De um lado, sente-se grato,
começando por admirar a perseverança e descortino histórico
de todos aqueles que cuidaram desses pedaços de papel: preservando-os só para ele. De outro lado, insinua-se uma pulsão
de ataque a qualquer obstáculo que se contraponha a esse afã
de juntar retalhos. Torna-se imperdoável que uma das mais
cruciais missivas, a esclarecer o nó górdio da morte próxima
de Euclides, e da qual o original autógrafo subsiste ainda,
tenha tido um trecho cortado a tesoura.
O coração do amador de cartas se confrange ante a
impossibilidade de reparar o irremediável. É imperativo parar
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para pensar, como passo necessário para entender — aceitar,
jamais — uma tal catástrofe. Cogita-se no gesto admirável dos
familiares, ao curvar-se ante a importância dos documentos e
abrir mão deles, por mais íntimos e, neste caso, dolorosos, que
fossem. Torna-se compreensível, então, uma vacilação residual
de resguardo. Mesmo assim, a violência da execução de uma
tesourada naquilo que a esta altura está fetichizado aos olhos
do amador de cartas fica ampliada e dramatizada pela ânsia
de preencher as lacunas para ter um quadro completo. E quase
equivale a uma castração. Bem disse Freud, em Moisés e o
monoteísmo: “Há na deformação de um texto como que
um homicídio. O difícil não é executar o ato mas eliminar
as pistas”.
Este é um caso extremo, sumariando outros em que
me-ros acidentes, como dobras do papel, borrões de tinta,
manuseio descuidado, tornam partes ilegíveis.
Mas também é possível, às vezes, operar no limite oposto
e, estando vedado ressuscitar magicamente trechos mutilados,
recompor cartas inteiras a partir de fragmentos dispersos. Aqui,
a operação afina-se antes com o quebra-cabeça.
É exemplar o destino de um certo lote de epistolografia
euclidiana dirigida a Oliveira Lima. Este foi seu correspondente intelectual de eleição nos últimos anos de vida, o que
acentua a relevância do lote. Como sempre no que se refere a
Euclides, tudo é nimbado pela aura da tragédia a avizinhar-se.
E, para o leitor, que dela tem conhecimento a posteriori (numa
dessas “profecias retrospectivas”3 do oxímoron que Euclides
registrou a outro propósito), tudo se tinge igualmente de um
luto particular.
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Oliveira Lima, influente diplomata e historiador, correspondeu-se com o who’s who do Brasil de seu tempo. Tendo sido
embaixador em Washington, julgou mais prudente legar seus
arquivos pessoais e biblioteca à Catholic University daquela
cidade, onde era professor. Após a morte de Euclides, publicou um longo artigo sobre o amigo, entremeado de citações
epistolares, ressalvados os lances de cunho mais pessoal. Nem
sempre fica claro no artigo a que data pertence cada transcrição,
nem a qual dos textos.4
Tempos mais tarde, essas citações foram elas mesmas
recortadas — sempre a imagem recorrente da mutilação — do
artigo e integraram várias coletâneas.
Resultado: quando a transcrição do fragmento tem uma
firme precisão de data no artigo de Oliveira Lima, não há pro
-blema. Nos demais casos, ou a carta tem sua data seguida
de um ponto de interrogação, indicando atribuição conjectural, ou então a terrível rubrica “sem data”, esta punhalada no
coração do amador de cartas. Foi assim que vários fragmentos de uma mesma carta foram publicados como cartas independentes, enquanto outros foram amalgamados erroneamente
numa carta só. Republicadas outras vezes, sempre segundo o
mesmo padrão, nunca chegaram a ser cotejadas com os originais autógrafos.
Por outro lado, e independentemente, muitos anos depois
esses originais foram editados pelos americanos.5 Notável contribuição, mas que levantou novos problemas.
Quando cotejados os fragmentos publicados e republicados com esta até então inédita, embora não facsimilar,
estampa dos originais, a maioria deles se encaixava. Mas,
para consternação do amador de cartas, alguns sobravam, e
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não faziam parte de carta alguma. A montagem redundava no
absurdo de um quebra-cabeça totalmente preenchido porém
com peças sobressalentes.
Não era a primeira vez que isso acontecia com as cartas
de Euclides. A respeito de algumas delas (mas não estas), até
se ventilaram suspeitas de fraude, mais tarde desvanecidas
graças ao achado de outras, que as corroboravam.
No caso daquelas a Oliveira Lima, o encontro de mais
quatro originais extraviados no mesmo arquivo de Washington
solucionou a questão, permitindo o encaixe e a datação de
todos os fragmentos.
Final feliz? Provisório, como sempre. Este tipo de
trabalho é inevitavelmente work in progress, até a próxima
revelação, ou achado.

Carta vs. eletrônica
O prazer voyeurístico do amador de cartas parece acharse ameaçado: este amador pode ser uma espécie em extinção,
juntamente com seu objeto.
A carta se apresenta como um meio de comunicação
obsoleto. Nota-se um acentuado declínio da prática da epistolografia logo a seguir à popularização do uso do telefone, antes
do surgimento de outras novidades. O que, naturalmente, varia
conforme o quadrante do mundo, as novidades atingindo os
diversos quadrantes conforme ritmos defasados. O assassino
é a modernização tecnológica, inimiga das elegâncias Ancien
Régime. Madame de Sévigné chamava as pessoas que não se
dedicavam à correspondência de épiciers. E, na era eletrônica,
observa-se um deslocamento do eixo linear da prosa enquanto
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forma contínua, ao modo gutenberguiano, para o eixo não-linear
e simultaneísta do audiovisual.
Entretanto, a carta vem dando mostras de uma vitalidade
protéica. Divulgando-se recentemente o uso do fax, as pessoas
puderam voltar a escrever a mão, coisa que já tinham abandonado em favor da máquina de escrever, primeiro mecânica
e depois elétrica, ou então do computador, este na crista da
onda nos anos 80. O fax de certo modo propiciou novo fôlego ao manuscrito, viabilizando queimar as etapas de uma
digi-tação e impressão morosas para pequenas mensagens pessoais. (Isto, até o advento da Internet, cujas conseqüências
ainda são imprevisíveis.)
Além da retomada dessa prática, outro indício é uma mu
-dança no caráter das exposições especializadas. Por tradição,
as exposições de autógrafos — as delícias do amador de car-tas
— têm lugar nos espaços nobres das Bibliotecas Nacionais
ou dos grandes leiloeiros como Sotheby’s ou Christie’s, enfatizando a preciosidade destes objetos únicos, cheios de aura.
Todavia, a comodidade do fax, somada ao avanço da
cultura da imagem, tem revertido a tendência de conceber-se
a carta como algo a ser lido, no rumo de algo a ser visto.
Uma exposição, intitulada Plis d’Excellence, retirou inclusive
a carta do recinto sacralizado das bibliotecas e dos leiloeiros
de luxo, exibindo-a em seu sítio mais pertinente, ou seja, o
Correio.6 Nessa mostra, ficou patente uma nova concepção visual da carta, com sua fisionomia gráfica de caprichado design,
quase obra de artistas plásticos. Nisso, o fax desempenha, sem
trocadilho, um grande papel: porque, combinado com a fotocopiadora colorida, suscita verdadeiras colagens, montagens,
objets trouvés, cadavres exquis, brinquedos de armar, rea-
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tando os laços com os exercícios lúdicos do Surrealismo. E
com uma piscadela cúmplice ao ready made e à reprodutibilidade técnica, de Marcel Duchamp à Factory de Andy Warhol.
Nesse sentido pode vir a ser suplantada, sem expirar de todo
mas subsistindo mudada, a antiga carta linear.
Talvez, então, a epistolografia não esteja propriamente
desaparecendo, mas meramente efetuando uma transferência
de suporte e de visualidade, enquanto mantém sua função de
comunicação interpessoal.
Hipógrafe:7
Le style épistolaire
continue car voici le fax
les écrits restent et les
paroles se plaquent au wax.
Do álbum CD Prose Combat, do rapper MC Solaar, 1995.

Notas
1

Os autógrafos permanecem sob a guarda do Instituto de
Estudos Brasileiros, da USP.

2

Não é por coincidência que Philippe Lejeune, especialista
no assunto, deu a um de seus livros o maldoso título de
Moi aussi (Paris: Seuil, 1986). Ver, do mesmo autor, Le
pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975; e Je est un
autre. L’autobiographie, de la littérature aux médias.
Paris: Seuil, 1980.

3

Borges também se diverte com a idéia, fazendo remontar
a Heine a definição do historiador como “el profeta que
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mira hacia atrás”. Cf. Jorge Luis Borges e Oswaldo Ferrari.
Diálogos. Barcelona: Seix Barral, 1992, p. 173.
4

OLIVEIRA LIMA, “Euclides da Cunha (Recordações
pessoais)”. In: O Estado de São Paulo, 3, 6 e 12 nov.
1911.
5

SKIDMORE, Thomas E. & HOLLOWAY, Thomas H.
“New light on Euclides da Cunha: Letters to Oliveira
Lima, 1903-1909”. Luso-Brazilian Review, VIII, 1,
Summer 1971.

6

Exposição Plis d’Excellence, Musée de la Poste, Paris,
outono de 1994.

7

“Hipógrafe”: por empréstimo de Guimarães Rosa, em
“Vida ensinada”. Tutaméia - Terceiras estórias. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1969, 3ª ed., p. 188.
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No estudo que dedicou às mulheres na expansão ibérica
ultramarina1, C. R. Boxer assinala que as peculiaridades da
colonização abriram caminho para uma razoável independência
feminina, tanto nas Américas como na África e nas Índias.
Mas aponta uma diferença: a lei espanhola permitia maior
autonomia feminina que a lei portuguesa, esta ainda aliada
a uma misoginia bem difundida. Freiras intelectuais como a
mexicana Soror Juana Inés de la Cruz, que sustentou nada
ter a ver a in-teligência com o sexo, ou como a guatemalteca
Doña Juana Maldonado de Paz, seriam impensáveis no lado
português. Em todo caso, acaba concluindo serem as viúvas, no
período que estuda (1415-1815), aquelas que reúnem condições
para serem, como de fato são, extremamente poderosas, isto é,
tinham patrimônio e não tinham nenhum homem para mandar
nelas. Vestígio disso restou na literatura, nas portentosas viúvas
de Machado de Assis.2
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Farta cópia de mandonas, ou seja, chefes políticas,3
aparece tanto na história como na literatura brasileira. A figura imponente de D. Bárbara de Alencar Araripe, avó de
José de Alencar, sobressai como líder na revolução de 1817,
em que ela comprometeu seus próprios filhos e ganhou cadeia
e opróbrio.4
Boxer lamenta ainda a escassez de materiais sobre a
participação de Maria da Cruz nos “motins do sertão”.5 Ela
aparece mencionada de passagem no Grande sertão: veredas,
de Guimarães Rosa, como garantia de que um dos chefes de
jagunços é de toda lealdade: “Ele é bisneto de Pedro Cardoso,
trasneto de Maria da Cruz!”.6 O que, contas feitas, dá a citada
dama como trisavó dele.
Franklin Távora, em O matuto e Lourenço, põe em
cena uma temível D. Damiana, mais conhecida como “A
Escopeteira”7, cujos dotes de liderança acabam tristemente
reprimidos pela família, que a reconduz ao bom caminho
quando, após enviuvar, está prestes a unir-se a um eleito de
condição inferior à sua.
Muito conhecida tornou-se Donana, a D. Ana Jansen
Pereira, a mandona do Maranhão, a pessoa mais rica daquela província no século XIX, mas que bem gostava das lides
políticas e até guerreiras.8
A célebre Ana Pais, que se bandeou para a corte de
Maurício de Nassau, escandalizou o bom Frei Manuel Calado
pelo poder que detinha e pela desenvoltura com que acumulava
heranças e maridos.9
Dona Guidinha do Poço é o caso mais relevante em
nossa literatura, pelo exame do percurso de uma mandona
desde suas origens e formação até às últimas conseqüências.
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Dela diz o autor que era das que são “pouco damas, e muito
fêmeas”.10 A paciente investigação documental efetuada por
Ismael Pordeus revelou seu modelo histórico, uma Marica
Lessa, de Quixeramobim.11
Essas matronas cearenses, não se deixando de incluir aí
a Luzia Homem de Domingos Olímpio (embora escrito muito
mais tarde), têm um cunho de força da natureza, uma sexualidade marcante, uma independência, um comando de si e dos
outros, que devem ter vincado a imaginação de José de Alencar. Suas personagens femininas têm mais discernimento,
mais inteligência e sobretudo mais caráter que as personagens
masculinas, a tal ponto que costumam desorganizar a economia interna dos romances citadinos.12 Basta comparar Lucíola
com Marguerite Gautier para localizar onde está a diferença
entre os dois romances em que figuram, o homônimo e a Dama
das Camélias, bem como a originalidade do decalque.13 E que
o mel de Iracema não iluda o leitor; Lovelace de tanga, é ela
quem droga e possui o titubeante Martim. Na batalha, proíbe
a Martim matar o irmão dela, se preciso ela mesma tingirá
a mão no sangue fraterno. E ainda salva a vida do amado,
quando a espada dele se quebra contra o tacape de Irapuã,
postando-se como escudo.14
Essa tendência, em Alencar, atinge seu extremo de
caricatura na impagável D. Severa, aspirante temporã a Donzela-Guerreira, cuja xácara conhece e repete, e que em seu
entusiasmo marcial quer intervir na Guerra dos Mascates.15

O caso do Romualdo
Romualdo foi circunspecto com ambas, e, posto que
trivial, conseguia pôr nas palavras uma nota de interesse. O
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que, porém, realçava a pessoa dele era — em relação a uma,
a transmissão do recado do marido, e a respeito da outra a
paixão que sentira pela primeira, e a possibilidade de vir a
desposá-la. A verdade é que ele passou uma noite excelente,
e saiu de lá encantado. A segunda convidou-o também para
jantar daí a dias, e os três reuniram-se outra vez.
—
—
—
—
—

Ele ainda gosta de ti? — perguntava uma.
Não, acabou.
Não acabou.
Por que não? Há tanto tempo.
Que importa o tempo?

E teimava que o tempo era coisa importante, mas também não valia nada, principalmente em certos casos. Romualdo
parecia pertencer à família dos apaixonados sérios. Enquanto
dizia isso, olhava para ela a ver se lhe descobria alguma coisa;
mas era difícil ou impossível. Carlota levantava os ombros.
Andrade supôs também alguma coisa, por insinuação
da outra viúva, e tratou de ver se descobria a verdade; não
descobriu coisa nenhuma. O amor de Andrade ia crescendo.
Não tardou que o ciúme viesse fazer-lhe cortejo. Pareceu-lhe
que a amada via o Romualdo com olhos singulares; e a verdade
é que estava muita vez com ele.
Para quem se lembra das primeiras impressões das duas
viúvas, há de ser difícil ver na observação do nosso Andrade; mas eu sou historiador fiel, e a verdade antes de tudo.
A verdade é que ambas as viúvas começavam a cercá-lo de
especiais atenções. Romualdo não o percebeu logo, porque
era modesto, apesar de audaz, às vezes; e da parte de Carlota
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não chegou mesmo a perceber nada; a outra, porém, houve-se
de maneira que não tardou em descobrir-se. Era certo que
o cortejava.
Daqui nasceram os primeiros elementos de um drama.
Romualdo não acudiu ao chamado da bela dama, e esse procedimento não fez mais do que irritá-la e dar-lhe o gosto de
teimar e vencer. Andrade, ao ver-se posto de lado, ou quase,
determinou lutar também e destruir o rival nascente, que podia
ser em breve triunfante. Já isso bastava; mas eis que Carlota,
curiosa da alma do Romualdo, sentiu que este objeto de estudo
podia escapar-se-lhe, desde que outra o quisesse para si. Já
então eram passados treze meses da morte do marido, o luto
estava aliviado, e a beleza dela, com ou sem luto, fechado ou
aliviado, estava no cume.
A luta que então começou teve diferentes fases, e durou
cerca de cinco meses mais. Carlota, no meio dela, sentiu que
alguma coisa batia no coração de Romualdo. As duas viúvas
em breve descobriram as baterias; Romualdo, solicitado por
ambas, não se demorou na escolha; mas o desejo do morto?
No fim de cinco meses as duas viúvas estavam brigadas, para
sempre; e no fim de mais três (custa-me dizê-lo, mas é verdade),
no fim de mais três meses, Romualdo e Carlota iam meditar
juntos e unidos sobre a desvantagem de morrer primeiro.
(Machado de Assis, “O Caso do Romualdo”)

Don’Ana do Janjão
— Vamos escrever à Don’Ana do Janjão, da PanelaCheia! Carta grande, palavreado escolhido. E outra para o
bobo do marido... Mas não bota nada de que ele é bobo, aí,
não, hein!?...
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— Carta simples, Tio Emílio? Só para cumprimentar?
— Não. É avisando que eu troquei duas imagens para
a capelinha do Retiro... Santa Ana e São João... E, como foi
em honra deles dois, que são meus amigos, faço questão de
que eles sejam os padrinhos!... Põe, na carta, que eu considero
muita honra. Vou fazer festa: música, missa cantada, o diabo!
Maria Irma, sem pestanejar, me explica: Don’Ana do Janjão e Janjão da Don’Ana são respectivamente esposo e esposa,
e, pois, co-proprietários da fazenda da Panela-Cheia. Janjão
da Don’Ana é um paspalhão, e não conta. Mas Don’Ana do
Janjão é uma mulher-homem, que manda e desmanda, amansa
cavalos, fuma cachimbo, anda armada de garrucha, e chefia
eleitorado bem copioso, no município no 3.
— Mas, meu tio, essa graciosa homenagem vai renderlhe pouco serviço... Os eleitores de Don’Ana do Janjão sendo
de outro município...
— Ora, que idéia, meu sobrinho! então você pensa que
é só por interesse que a gente agrada às pessoas de quem a
gente gosta?... E mesmo que fosse... Mesmo que fosse, tem
muita gente da banda de cá das divisas que morre para obedecer à minha comadre Don’Ana...
— Comadre?
— Uê! Pois não vai ser?... Ela mais o marido, que é
muito boa pessoa, não vão batizar as imagens que eu mandei
vir para a capelinha? Pode escrever, pode pôr na carta: “Minha ilustríssima e prezada comadre...” e na outra: “querido e
estimado compadre Coronel Janjão”. Ele não é coronel nenhum,
mas não faz mal... Muito distinta, a comadre Don’Ana... É capaz
de querer fazer com a gente um trato por fora: ela manda o
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pessoal dela por aqui votar comigo, e eu faço o mesmo com
o povinho que tenho por lá, no Piau...
— Falo nisso, na carta, tio?
— Nada. Por enquanto, nada... Mas, capricha, mesmo...
Pergunta como é que vai o Juquinha... Juquinha é o ai-jesus
dela, é um pretinho que a minha comadre Don’Ana está criando.
(Guimarães Rosa, “Minha gente”)

Bárbara de Alencar
Quando, em 32, rebentou a revolução de Joaquim Pinto,
ela viu-se forçada a fugir para a sua fazenda “Touro”, então
na província de Piauí (não estavam ainda terminadas as suas
provações políticas) e, à meia-noite, chamando sua irmã D.
Inácia — que era sua afilhada e filha de criação — lhe dissera
ao ouvido: — quero te confiar um segredo: — “manda avisar
ao padre José que o dinheiro está guardado no mesmo lugar
em que escapou em 17 e 24”.
Ora, um tal dinheiro, já oculto em 17, não podia ser a
herança de Miguel Carlos, como propalaram os seus maldizentes inimigos políticos.
Onde estaria tal dinheiro?
Vai sabê-lo com o leitor: — estava por detrás e debaixo
do altar-mor da igreja matriz do Crato. Depois de 32, e depois
seguramente da morte de D. Bárbara, José Martiniano, em
companhia de seu filho José — o grande romancista, ainda
bem criança —, foi ao Crato e, diz-se, retirou do esconderijo
sagrado todo o dinheiro de sua genitora, sem que se saiba se
partilhou com os demais herdeiros, que, naturalmente, estavam ainda na ignorância do fato.
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Esses herdeiros seriam assim, entre outros, a viúva
e filhos de Tristão e João Gonçalves, senhor do engenho
Pau-seco.
.........................................................................................
É ainda deste mesmo cronista, numa das cartas a que
já aludi, a seguinte afirmação: —
“Filhos de surubim, para o público do Crato, eram todos
os de D. Bárbara, menos um — o Padre Senador”.
José Gonçalves dos Santos, marido de D. Bárbara, tinha
o apelido de Surubim-pintado “porque tinha o rosto sarapintado
de botelhas”, no dizer do mesmo cronista.
Foi ele, realmente, um homem sem energia ou ação
diante da vontade imperiosa da mulher.
E João Gonçalves, a ele em tudo semelhante, física e
intelectualmente, foi, vis-à-vis dos outros irmãos, um tipo que
em biologia se poderia classificar de “recessivo”.
Tristão, José Martiniano e padre Carlos, inteligen tes, ousados, patriotas, herdaram o caráter “dominante” da
progenitora.
A afirmação, pois, de Gardner de que João Gonçalves
“era filho do velho vigário” é graciosa.
.........................................................................................
D. Bárbara
Eu, sim, de tudo sei!
Pela primeira vez de tal coisa falei
bem constrangida, embora, a tão humilde amiga.
Posso amanhã morrer, mas quero que alguém diga
— mesmo que seja assim do povo uma mulher —
que da calúnia vil, sou vítima! E sequer
nem dela me poupou a inveja e a negra intriga
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de um inimigo tal, a quem seu ódio obriga
a nada respeitar, nem mesmo a honra alheira!
Ser Liberal é toda a minha mancha feia
e pela qual respondo, assim caluniada,
porque sucumbirei na forca ou fuzilada!
Em paga desse amor à terra em que nasci
recebo um prêmio tal! Dir-se-á que padeci
mas não dirão jamais que a Pátria reneguei!
Arrancaram-me tudo: a família que amei,
a honra da mulher; os escravos que eu criei
como filhos também; — a fazenda ou riqueza —
mas, do meu coração, não podem, com certeza
arrancar este amor ao meu Brasil querido!
Morrerei satisfeita! Um dia esse Partido
há de cantar vitória; e o meu País, enfim
há de ser livre, um dia!
(José Carvalho, “Heroína Nacional, Bárbara de Alencar”)

Maria da Cruz
D. Maria, em falta do marido, assumiu a gerência de
sua casa, que ainda mais aumentou, composta do vasto latifúndio do Capão, com doze léguas quadradas, pouco distante
do arraial das Pedras de Baixo, tendo por vizinhos seu filho
Tenente-Coronel Matias Cardoso em uma outra fazenda que
possuía deste lado do rio; e seus parentes, Padre Manoel
Cardoso e D. Teresa Cardoso. Além da Fazenda do Capão,
D. Maria tinha outras de cultura e de criação, servidas por
escravos e por índios administrados, aos quais vinham juntarse outros naturais, que, errantes e dispersos, desenganados da
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independência, preferiam buscar um bom patronato a viverem expostos aos canibais e aos escravizadores.
A têmpera varonil desta mulher não lhe tirava a natural
doçura; e as maneiras de seu trato, realçadas pela posição,
atraíram-lhe o afeto dos parentes e o respeito de todos. Seu
es-pírito fazia com os dependentes que não sentissem a firmeza
voluntariosa do mando. O arraial das Pedras, que hoje recorda
o seu nome, compreende-se como chegou sob seu domínio a
ser o mais próspero e policiado da zona. Teares de algodão;
cor-tumes e oficinas de couros; tendas de ferreiro e de carapinas,
escolas de leitura e de música; e, além disso, armazéns de fazendas davam-lhe um movimento de grande centro comercial,
principalmente dos gêneros de que se abasteciam as Minas:
solas, tecidos de algodão e produtos de engenhos de cana e
de mandioca. Todos estes gêneros, sem se falar do principal,
que era o gado, nem dos cavalos, que por lá passavam, ou
nasciam, dão-nos a idéia do que foi o sertão de São Francisco
no tempo da revolta.
Pedro Cardoso, que não só se ocupava em sua fazenda,
mas tirava grandes lucros do comércio, importando sal, ferragens e gêneros da Bahia, foi um dos mais fortes potentados do
sertão, e sua fortuna, como a calculava Marinho de Mendonça,
separada da que possuía sua Mãe, hoje se diria de trezentos
contos mais ou menos.
Seria, pois, um engano supor que o distrito dos couros,
como então se chamava o sertão de S. Francisco, fosse inferior
ao do Ouro. A verdade é que, se não o excedeu, pouco menos
foi com o seu empório na Bahia e com a via fluvial de um
grande movimento.
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Na suntuosa Igreja de Marinhos celebravam-se festas
com todo o esplendor; a principal delas era a Semana Santa.
Era este também o tempo em que se reunia toda a
família dos Cardosos e se renovavam os laços de amizade e
de interesses.
Foi em Abril, na Semana Santa de 1736, que se concertou e deliberou de plano decisivo o rompimento da sedição.
.........................................................................................
Martinho de Mendonça recomendou a Gomes Freire
que encerrasse D. Maria da Cruz e o filho em uma fortaleza
segura, visto o interesse que para soltá-los seria muito e de
pessoas influentes, sobretudo da Bahia.
.........................................................................................
Na história de Minas há mulheres que se imortalizaram,
fosse pela sua beleza ou por seus talentos, fosse também por
martírios sacrossantos. Mas digam-nos agora se alguma foi,
mais do que esta, digna de memória em nossos fastos. O
tranqüilo esquecimento, a causa melhor da morte, apagou seu
nome, conservado apenas o velho e obscuro arraial, à beira
do grande rio.
(Diogo L. A. P. de Vasconcelos, História média de
Minas Gerais)

D. Damiana, a escopeteira
— E não há de ser só a escravatura que o defenda. Eu
também sei pegar de uma espingarda e dispará-la —, disse
graciosamente a jovem senhora-de-engenho.
— Bonito, prima! — exclamou Cosme Bezerra, sorrindo — Quisera estar de perto e ver a galhardia desta valente amazona.
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— Não façais pouco de mim, Sr. Cosme, respondeu
D. Damiana. Bem me conheceis. Se entrardes na sala das mulheres ficareis admirado do armamento que lá existe. Há mais
de uma semana não tinha eu no engenho outra ocupação que
fazer cartuchame. Podeis pois levar tranqüilo vosso espírito.
Na casa de João da Cunha só penetrará mascate depois que
Damiana da Cunha tiver exalado o último suspiro.
.........................................................................................
— O tiro que o matou veio do sobrado, onde estão a
mulher e as negras do malvado.
— Sim, sim, veio de cima; veio.
— Foi ela, foi ela.
— Foi a escopeteira que atirou.
— Morra a escopeteira!
— Morra, morra.
— Ao sobrado, ao sobrado! — gritaram os frades em
torno do cadáver do jesuíta.
— Ao sobrado! — respondeu a multidão.
.........................................................................................
(Franklin Távora, O matuto)

A rainha do Maranhão
Viúva, soube Donana Jansen dirigir a vida com tino
financeiro. Conservou as fazendas de lavoura, vendeu as terras
e comprou prédios em São Luís, tornando-se por esta maneira
a maior fazendeira do Maranhão.
Permitiu-lhe a magnífica fortuna dar expansão ao espírito
imperioso e dominador. Começou agindo dentro da própria
família, que transformou num verdadeiro matriarcado. Não
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houve Jansen no seu tempo que lhe fugisse à tutela. Todos,
legítimos ou bastardos, consangüíneos ou afins, obedeciam-lhe
cegamente.
.........................................................................................
A revolução da Balaiada deu ensejo a que o matriarcado Jansen se projetasse em cenário mais amplo, fardando e
municiando com o seu dinheiro o batalhão da Guarda Nacional
de que era comandante no posto de Tenente-Coronel o seu
mais querido pimpolho — Izidoro, filho de Donana e mandando-o ocupar a vila de Icatu, então em poder dos revoltosos,
os quais de lá ameaçavam a capital da Província.
Pouco importa terem seus inimigos afirmado que em
mais de um combate o garboso comandante perdera o revólver.
O ato dos Jansen teve larga repercussão na Província,
que o aplaudia entusiasticamente.
Não deixou perder este entusiasmo a sagaz matrona;
antes aproveitou-o para interferir nos partidos políticos locais.
Em abril de 1840 estava com jornal na rua — O Guajajara, e, poucos meses decorridos, chefiava o mais importante dos grupos que faziam oposição aos cabanos. A sorte fez
o resto, mandando como presidente do Maranhão um moço
— João António de Miranda, que se casou com uma das suas
sobrinhas.
E inaugurou-se a companhia.
Água boa e limpa, dizia o povo.
Foi aí que Donana Jansen entrou na dança. E entrou
com aquela energia que todos lhe reconheciam.
Ainda não tinham decorrido oito dias da inauguração da
“Companhia das Águas do Rio Anil”, e aparecia boiando nas
águas do depósito do Campo d’Ourique um gato morto, já em
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putrefação. Os negros da rainha espalhavam a notícia — gato
morto na caixa-d’água, que o povo repetia pelas esquinas das
ruas da cidade.
A população recusou-se servir-se da água suja, numa
natural repulsa de nojo. Os carros de pipas de Donana salva
-ram a situação. A Companhia teve de esvaziar os depósitos
e anunciou novamente água limpa. O fato, porém, repetiu-se.
En-tão, Teixeira Mendes criou um corpo de guardas para vigiar
a caixa-d’água. Foi infrutífera a medida. Altas horas da noite,
encaretados atacavam os guardas, punham mordaças e, peiados,
eram atirados no covão fronteiro. Ninguém mais quis ser vigia.
A Companhia apelou para o governo da Província, que lhe
pôs à disposição um pelotão de soldados de armas embaladas.
Cessaram os encaretados. Mas a guerra continuaria com
outros processos.
Certa manhã os chafarizes não deram água. Qual a
causa? Não se sabia. Os operários da Companhia desligaram
torneiras, afrouxaram luvas e cotovelos, e nada, nem uma gota.
A pretalhada em redor comentava — O bicho está encantado!
Só depois de vários dias de canseiras foi que se descobriu a causa: os canos que ligavam a rede geral aos chafarizes
estavam bem soldados.
A defesa estava em mais soldados e o Governo deu.
Patrulharam com estes os chafarizes.
Mas um dia, é o depósito que não recebe água do Anil.
O defeito está no cano geral. Descobrem-no do Campo d’Ourique até o Cutim e lá encontram uma parede obstruindo-o.
De outra feita, é a roda-hidráulica que não funciona. Falta-lhe
peça importante, desaparecida na noite anterior.
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Enquanto isso acontecia, as carroças de Donana rodavam
pela cidade, matando a sede da população.
Desta maneira o fornecimento d’água da empresa não
era regular, não se podia contar com ele, falhava quando menos se esperava. Veio-lhe o descrédito, que aumentou com o
falecimento de Teixeira Mendes e as más administrações que
lhe seguiram. Foram baldados os empréstimos do Governo
Provincial para ampará-la. Aos tombos, viveu mais alguns
anos e acabou falindo.
Donana Jansen venceu em toda linha. Por mais quinze
anos, rodaram as suas carroças pelas ruas de São Luís, pois
só em 1874, na administração do Dr. José Francisco Viveiros,
foi que se conseguiu a incorporação de uma nova companhia
que encampasse o acervo da Anil com o abatimento de 50%
e o encargo do abastecimento da cidade.
(Jerônimo José de Viveiros, A rainha do Maranhão)

D. Ana Pais
E logo tirou o ofício a Carlos de Torlon, que era o seu
Capitão da Guarda, o qual se havia casado com D. Ana Pais,
a mais desenvolta mulher de quantas houve no tempo deste
cativeiro, na Capitania de Pernambuco, porque sendo filha de
nobres pais, e rica, e havendo sido casada com Pedro Correia da
Silva, homem fidalgo; por sua morte vendo-se viúva e moça, se
foi casar, ou para melhor dizer amancebar com um Calvinista,
e quis ser recebida por um predicante desta falsa seita, com
grande escândalo do povo Católico. Tornando pois ao Torlon,
tanto o perseguiu o Príncipe, que impondo-lhe culpa de que ele
tratava de entregar esta Capitania aos Portugueses, o prendeu
com grande rigor, e vitupério, e o embarcou para Holanda, onde
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morreu com morte apressada; e D. Ana Pais ficou prenhe dele,
e pariu uma criança, que ainda é viva, e vendo-se viúva deste
segundo marido, se tornou a casar terceira vez com Gilberto de
Bitte, um dos do Conselho político, e se veio a receber com
ele na Igreja dos Franceses Calvinistas, e Luteranos, da cidade
Maurícia, por mão de outro predicante da mesma errônea seita,
com tanto desaforo, e pouco pejo, que os mesmos Holandeses,
que acompanhavam este ato, e se acharam presentes, se admiraram de sua desenvoltura; e tanto que se viu casada, ou
amancebada esta terceira vez, deu em ser tão inimiga dos Portugueses, que ela era o seu acusador para com os do supremo
Conselho, e lhes aconselhava que os roubassem, e matassem
a todos.
(Frei Manuel Calado. O Valeroso Lucideno & Triunfo
da Liberdade)

Dona Guidinha do Poço
Margarida era extremamente generosa para os retirantes que passavam pela sua fazenda. O que lhes pedia era que
não ficassem; dava-lhes com que se fossem caminho fora a
procurar salvação nas praias, que era só para onde a Rainha
olhava. Tinha duas escravas incumbidas unicamente de servi
-los, já a dar leite cozido às criancinhas, já a passar na água
alguns molambos que as pobres mães não tinham força para
lavar, agora a armar-lhes redes no telheiro da casa de farinha,
agora a fornecer-lhes carne seca, farinha e rapadura.
Mas que se fossem pelo amor de Deus! Bem sabia
ela que dois dias depois o retirante se tornava agregado. E
agregado para quê?
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Em vindo o inverno, arribavam todos para os seus sertões, e adeus minhas encomendas. Além disso, gente de toda
a parte, até do Rio Grande do Norte e Paraíba, e quem sabe
quantos assassinos?
O marido levava a mal aquela prodigalidade caritativa,
mas lho fez ver em muitos bons termos, com umas delicadezas
de quem quer bem.
Margarida calou-se; e continuou, na expansão natural de
uma vontade sua. Até, pelo contrário, parecia tornar-se mais
mãos abertas para com os famintos. Terceira admoestação do
marido. Então ela voltou-se-lhe friamente:
— Eu dou do que é meu.
.........................................................................................
Então o Naiú caminhou pra ele, e, por detrás, cravou-lhe
o punhal no vão do pescoço, da banda esquerda... sem bulha,
nem matinada!... Chega o punhal era grande como nunca
viram! de cabo de prata e ouro, uma língua deste tamanho,
chega brilhava... Elas viram esse punhal, mais tarde, na mão
do Seu Vigário, e ainda lhes arripiavam as carnes: a bainha,
o Seu Juiz de Direito a tirou do cós do assassino, era uma
peça rica...
— E o Naiú confessou quem mandou matar?
Confessou tudinho, tintim por tintim.
.........................................................................................
A diligência do Poço da Moita não voltou senão no dia
seguinte, o sol bem alto, apenas trazendo a presa mandatária,
que o cúmplice Secundino tinha desaparecido. Ficou lá todavia,
cocando, uma escolta disfarçada.
Guida vinha no Marreca. A um lado e outro os soldados e paisanos da escolta, estes armados de garrucha e faca,
uns montados, outros a pé. Apesar da indignação e assombro
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públicos, temiam as autoridades que no caminho lhes viessem
tomar a presa.
Guida entrou sobranceira pela rua Grande, o cavalo numa
estrada alta. A chapelina um tanto para trás, deixando a testa
quase no sol. A saia de montaria, de bretanha, arfava ao vento,
produzindo uma irritação estranha aquele pano branco na alma
enlutada da população. Guida olhava a turba com admiração,
que ao povo parecia petulância, e por vê-la açoitar o cavalo,
diziam que ela acenava com o chicote para eles...
De repente, por uma terrível associação de idéias, uma
voz exclama:
— Olha a Naiú, Olha a Naiú! Lá vai a Naiú!
Outro repete: Olha a Naiú! mais outro, e o nome do
assassino reles batia como uma chuva nos ouvidos da ilustre
herdeira dos Reginaldos.
(Manuel de Oliveira Paiva, Dona Guidinha do Poço)

Senhora
— A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde, nem
ao menos permitiu-me o prazer da ilusão, que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi já conhecia o mundo e suas
misérias: já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma
esposa: pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me
a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar
a esse homem, que não me soube compreender, que mulher o
amava, e que alma perdeu. Entretanto ainda eu afagava uma
esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu
irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha
riqueza, que a dissipe se quiser; mas consinta-me que eu o
ame. Esta última consolação, o senhor a arrebatou. Que me
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restava? Outrora atava-se o cadáver ao homicida, para expiação da culpa; o senhor matou-me o coração; era justo que
o prendesse ao despojo de sua vítima. Mas não desespere,
o suplício não pode ser longo: este constante martírio a que
estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento.
O senhor ficará livre e rico.
Proferidas as últimas palavras com um acento de indefinível irrisão, a moça tirou o papel que trazia passado à cinta,
e abriu-o diante dos olhos de Seixas. Era um cheque de oitenta
contos sobre o Banco do Brasil.
— É tempo de concluir o mercado. Dos cem contos de
réis, em que o senhor avaliou-se, já recebeu vinte; aqui tem os
oitenta que faltavam. Estamos quites e posso chamá-lo meu;
meu marido, pois é este o nome de convenção.
.........................................................................................
— Quer isso dizer que o senhor considera-se meu escravo? perguntou Aurélia fitando Seixas.
— Creio que lho declarei positivamente, desde o primeiro dia, ou antes desde a noite de que data a nossa comum
existência: e minha presença aqui, a minha permanência em
sua casa sob outra condição, fora acrescentar à primeira humilhação uma indignidade sem nome.
Aurélia replicou dando à sua voz inflexão triste e repassada de sentimento.
— Já não é tempo de cessar entre nós estas represálias,
que não passam de truques de palavras? Temos para separar-nos
eternamente motivos tão graves, que não carecemos de estar
a beliscar-nos a todo momento com semelhantes puerilidades.
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Eu dei o mau exemplo; devo ser a primeira a fazer ato de
contrição. O senhor é meu marido, e somente meu marido.
— O que lhe disse não é uma banalidade, mas uma convicção profunda, uma coisa séria, a mais séria de minha vida:
breve há de reconhecê-lo. Não empreguei a palavra escravo
no sentido de domesticidade; seria soberanamente ridículo.
Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a
compra da mulher pelo homem; e ainda neste século se usava
em Inglaterra, como símbolo do divórcio, levar a repudiada
ao mercado e vendê-la ao martelo. Também não ignora que
no Oriente há escravas que vivem em suntuosos palácios,
tratadas como rainhas.
— As sultanas?
— Ora, esse poder ou esse luxo que o homem se arrogou,
porque não o terá a mulher deste século e desta sociedade,
desde que lhe cresce nas mãos o ouro que é afinal o grande
legislador, como o sumo pontífice?
A palavra de Seixas era acre, e queimava os lábios.
— Sou seu marido!...É verdade, como Scheherazade
era mulher do sultão.
(José de Alencar, Senhora)

Lucíola
— Goza da tua mocidade, é justo: tu podes e deves
fa-zer; mas como só eu venho à tua casa e todo mundo sabe
que não sou milionário, compreende que, se isto continuasse,
suspeitariam, diriam mesmo, se já não o disseram, que vivo
à tua custa!
Lúcia ficou lívida: tinha compreendido.
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— Então não posso dar-me a quem for de minha vontade?
— Quem diz isso? Eu é que não te posso aceitar por
semelhante preço. À custa da honra... é muito caro, Lúcia!
— Ah! esquecia que uma mulher como eu não se pertence; é uma cousa pública, um carro da praça, que não pode
recusar quem chega. Estes objetos, este luxo, que comprei
muito caro também, porque me custaram vergonha e humilhação, nada disto é meu. Se quisesse dá-los roubaria aos meus
amantes presentes e futuros: aquele que os aceitasse seria meu
cúmplice. Esqueci-me que, para ter o direito de vender o meu
corpo, perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprouver! O mundo
é lógico! Aplaudia-me se eu reduzisse à miséria a família de
algum libertino; era justo que pateasse se eu tivesse a loucura
de arruinar-me, e por um homem pobre! Enquanto abrir a mão
para receber o salário, contando os meus beijos pelo número
de notas do banco, ou medindo o fogo das minhas carícias
pelo peso do ouro; enquanto ostentar a impudência da cortesã
e fizer timbre da minha infâmia, um homem honesto pode
rolar-se nos meus braços sem que a mais leve nódoa manche
a sua honra; mas se pedir-lhe que me aceite, se lhe suplicar
a esmola de um pouco de afeição, oh! então o meu contato
será como a lepra para a sua dignidade e a sua reputação. O
homem honesto deve repelir-me!
(José de Alencar, Lucíola)

Iracema
Quando Iracema foi de volta, já o Pajé não estava na
cabana; tirou a virgem do seio o vaso que ali trazia oculto
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sob a carioba de algodão entretecida de penas. Martim lho
arrebatou das mãos, e libou as gotas do verde e amargo licor.
Agora podia viver com Iracema, e colher em seus lábios
o beijo, que ali viçava entre sorrisos, como o fruto na corola
da flor. Podia amá-la, e sugar desse amor o mel e o perfume,
sem deixar veneno no seio da virgem.
O gozo era vida, pois o sentia mais forte e intenso; o
mal era sonho e ilusão, que da virgem não possuía senão a
imagem.
Iracema afastara-se opressa e suspirosa.
Abriram-se os braços do guerreiro adormecido e seus
lábios; o nome da virgem ressoou docemente.
A juruti, que divaga pela floresta, ouve o terno arrulho
do companheiro; bate as asas, e voa a aconchegar-se ao tépido ninho. Assim a virgem do sertão aninhou-se nos braços
do guerreiro.
Quando veio a manhã, ainda achou Iracema ali debruçada, qual borboleta que dormiu no seio do formoso cacto.
Em seu lindo semblante acendia o pejo vivos rubores; e como
entre os arrebóis da manhã cintila o primeiro raio do sol, em
suas faces incendidas rutilava o primeiro sorriso da esposa,
aurora de fruído amor.
A jandaia fugira ao romper d’alva e para não tornar
mais à cabana.
Vendo Martim a virgem unida ao seu coração, cuidou
que o sonho continuava; cerrou os olhos para torná-los a abrir.
A pocema dos guerreiros, troando pelo vale, o arrancou
ao doce engano: sentiu que já não sonhava mas vivia. Sua mão
cruel abafou nos lábios da virgem o beijo que ali se espanejava.
— Os beijos de Iracema são doces no sonho; o guerreiro
branco encheu deles a sua alma. Na vida, os lábios da virgem
de Tupã amargam e doem como o espinho da jurema.
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A filha de Araquém escondeu no coração a sua ventura.
Ficou tímida e inquieta, como a ave que pressente a borrasca
no horizonte. Afastou-se rápida, e partiu.
As águas do rio banharam o corpo casto da recente
esposa.
Tupã já não tinha sua virgem na terra dos tabajaras.
.........................................................................................
O irmão de Iracema veio direto ao estrangeiro, que
arrancara a filha de Araquém à cabana hospitaleira; o faro da
vingança o guia: a vista da irmã assanha a raiva em seu peito.
O guerreiro Caubi assalta com furor o inimigo.
Iracema, unida ao flanco de seu guerreiro e esposo, viu
de longe Caubi e falou assim:
— Senhor de Iracema, ouve o rogo de tua escrava; não
derrama o sangue do filho de Araquém. Se o guerreiro Caubi
tem de morrer, morra ele por esta mão, não pela tua.
Martim pôs no rosto da virgem olhos de horror:
— Iracema matará seu irmão?
— Iracema antes quer que o sangue de Caubi tinja sua
mão que a tua: porque os olhos de Iracema vêem a ti, e a
ela não.
Travaram a luta os guerreiros. Caubi combate com furor;
o cristão defende-se apenas; mas a seta embebida no arco da
esposa guarda a vida do guerreiro contra os botes do inimigo.
Poti já prostrou o velho Andira e quantos guerreiros
topou na luta seu válido tacape. Martim lhe abandona o filho
de Araquém e corre sobre Irapuã:
— Jacaúna é um grande chefe, seu colar de guerra dá
três voltas ao peito. O tabajara pertence ao guerreiro branco.
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— A vingança é a honra do guerreiro, e Jacaúna preza
o amigo de Poti.
O grande chefe pitiguara levou além o formidável tacape. Renhiu-se o combate entre Irapuã e Martim. A espada
do cristão batendo na clava do selvagem fez-se em pedaços.
O chefe tabajara avançou contra o peito inerme do adversário.
Iracema silvou como a boicininga; e arrojou-se contra
a fúria do guerreiro tabajara. A arma rígida tremeu na destra
possante do chefe e o braço caiu-lhe desfalecido.
Soava a pocema da vitória. Os guerreiros pitiguaras
conduzidos por Jacaúna e Poti varriam a floresta. Fugindo, os
tabajaras arrebataram seu chefe ao ódio da filha de Araquém
que o podia abater, como a jandaia abate o prócero coqueiro
roendo-lhe o cerne.
Os olhos de Iracema, estendidos pela floresta, viram o
chão juncado de cadáveres de seus irmãos; e longe o bando
dos guerreiros tabajaras que fugia em nuvem negra de pó.
Aquele sangue que enrubescia a terra, era o mesmo sangue
brioso que lhe ardia nas faces de vergonha.
O pranto orvalhou seu lindo semblante.
Martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de
Iracema.
(José de Alencar, Iracema)

D. Severa, a ninfa olindense
D. Severa lançou-lhe um olhar de castelã:
— Ai! Quem me dera outra vez aqueles bons tempos em
que as damas e donzelas sabiam arrostar os perigos e davam
aos senhores homens o exemplo de heroísmo? Também por isso
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eram mais respeitadas e queridas do que são hoje, que vivem
encostadas ao canto que nem traste velho e fora de uso. Se não
era outra cousa bem diferente das de agora uma fidalga ainda
mesmo do tempo de minha avó, que pelejou em Porto Calvo
com D. Clara? E por sinal que atravessou dois holandeses
com uma só lançada!
— Jesus!... Que mulherzinha!
— E eu sou capaz de outro tanto, o ponto é me acompanharem.
— Ui! tia; não se lembre disto. Já estas cousas andam
tão baralhadas sem nós mulheres andarmos aí às voltas, quanto
mais se nos fôssemos também meter com elas? Então é que
ninguém entenderia; por força que havia muita desgraça, sem
contar a que já estou prevendo de me ver casada e descasada
tão sem graça e de repente!
— Não digo! Para choramingas e rezas é que servem
hoje as mulheres. Se fosse uma dama do bom tempo, que se
apartasse, como você, Leonor, de seu esposo para seguir a seus
parentes, em vez de ficar em casa a fazer meias ou bolsas,
pu-nha-se em campo com seus acostados e gente d’armas; e
ha-via de não menos vencer o inimigo à ponta de espada, do
que render o esposo com um bote de lança, que não com um
requebro d’olhos.
.........................................................................................
— Nisso de cantiga não há para mim como a da donzela
guerreira! exclamou D. Severa com entusiasmo, e soltando a
voz de flautim começou a gargantear estas coplas:
Sete anos andei na guerra
E fiz de filho barão
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Mas ninguém me conheceu,
Só se foi meu capitão.
Conheceu-me pelos olhos
Que por outra cousa não;
Foi meu capitão na guerra,
Agora o fiz meu barão.
Ouviram-se uns risos abafados, de que não fez o menor
caso a ninfa olindense.
.........................................................................................
Nesse ínterim o Ajudante Negreiros, ouvindo desusado
rumor na praça, obtida a vênia do governador, ergueu-se da mesa
e assomou-se à janela para inquirir da causa dessa agitação.
Fronteiro a palácio estava postado um cavaleiro petiço e
magriço, armado de todas as peças, capacete, gorjal, couraça,
grevas, espaldeira, braçais e guante; com o ginete estacado e
a lança em punho. No elmo trazia ele por timbre uma aspa
de vermelho com cinco estrelas de ouro, e na cota de malha
o escudo dos Barros, campo vermelho, três bandas de prata e
sobre o campo nove estrelas de ouro.
Outro cavaleiro também armado de todas as peças, e
das mesmas cores, se adiantara até o pórtico; e batendo três
vezes no escudo com o conto da lança, clamou em voz alta:
— Ouçam todos este repto. O cavaleiro das estrelas,
por mim seu escudeiro, te desafia a ti D. Sebastião de Castro
Caldas a combate singular, onde te provará a lança e a espada,
a pé e na estacada, que és um cavaleiro desleal, pois não sabes
guardar a cortesia às damas.
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O escudeiro, retrocedendo, foi colocar-se atrás do cavaleiro das estrelas; donde com pouco avançou de novo para repetir
o repto. Foi da terceira vez que o ajudante chegou e ouviu.
Depois disso o cavaleiro com o escudeiro deu três voltas
à praça, e de cada uma delas, parando em frente à janela de
palácio, gritou com uma voz esganiçada:
— Perante todos proclamo covarde D. Sebastião de Castro, que não se atreve a sustentar o seu dito em combate leal.
Esta cena a princípio passara desapercebida para os
oficiais de sala e mais gente que estava em palácio; quando
lhe deram atenção foi tal a surpresa, que ninguém se lembrou
de intervir, e já se retiravam cavaleiro e escudeiro, quando o
ajudante que descia as escadas de tropel montou a cavalo e
foi-lhes no encalço.
Tomando a dianteira ao cavaleiro, gritou-lhe o ajudante:
— Levanta a viseira!
— Se vens da parte de D. Sebastião para conhecer o
cavaleiro diante de quem ele fugiu, olha!
E levantada a viseira, o Negreiros ao ver a cara bem
sua conhecida de D. Severa, disparou às gargalhadas, e deu
de esporas ao cavalo para tornar a palácio e contar o caso
grotesco ao Governador.
(José de Alencar, Guerra dos Mascates)
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A situação atual da cultura brasileira no exterior dificilmente se poderia imaginar mais desastrosa. Em declínio
desde os anos 70, certamente a política cultural, ou melhor,
anticultural, de uma recente presidência de infame memória
acabou por liquidá-la. Se já não se encontrava uma palavra
sequer sobre esse importantíssimo setor da vida social na plataforma do então candidato, este, uma vez eleito, adotou uma
estratégia de terra arrasada, patente nas medidas que tomou
num açodamento nunca visto, como se ante o inimigo prioritário. Assim, assistiu-se à desativação da CAPES (logo depois
reaberta), da Funarte, da Embrafilme, do patrimônio Histórico, do Serviço Nacional de Teatro, de agências regionais do
CNPq etc. Era a pá de cal que faltava, fazendo lembrar famosa
frase de outro prócer, que dizia levar a mão ao revólver toda
vez que ouvia a palavra cultura.

Desconversa

Mesmo aquilo que tornava o Brasil mais ou menos
conhecido no exterior, feneceu. Foi-se o tempo em que os
filmes do Cinema Novo arrebatavam os prêmios dos festivais
internacionais, em Cannes, Veneza ou Berlim. Em que os grupos
de teatro brasileiro se apresentavam em certames como o de
Nancy, conquistando o primeiro lugar. Em que nossa literatura
era carregada no bojo do boom que as letras hispano-americanas
conheceram nos anos 70, com o esplendor do realismo mágico.
Em que a Bossa Nova se difundia e se deparava com uma boa
recepção. Em que até mesmo um excelente futebol contribuía
para marcar uma presença de nosso país no grande mundo; o
que, ao menos, parece estar em fase de recuperação. — Tudo
isso é coisa do passado.
Esse sinistro momento na condução interna dos assuntos
culturais ocorreu simultaneamente à crise econômica e política que marcou o início da década de 90. No âmbito externo,
coincidiu com a derrocada do sistema de forças arquitetado e
mantido pela Guerra Fria. Enquanto o mundo do último meio
século, instaurado ao término da Segunda Guerra, se reduzia
a escombros, duas tendências opostas e irreconciliáveis se
delineavam em escala global, substituindo a antiga secessão
Leste/Oeste.
De um lado, surgia, como reação contra o novo caos,
a tendência à agregação, abrindo a possibilidade de superação
histórica do Estado-nação, evidenciada pelo alastramento de
pactos supranacionais. O exemplo máximo, resultante de uma
longa labuta, é sem dúvida a criação da Comunidade Européia,
mesmo com os tropeços que se antepõem. De outro lado, e
ao contrário, emergia a tendência à fragmentação, detectada
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na eclosão de uma espécie de tribalismo, particularizador e
localista, marcando a ressurreição dos nacionalismos. O caso
mais penoso foi sem dúvida a interminável guerra civil na
ex-Iugoslávia, com seu cunho etnogenocida. Mas veja-se igualmente a ex-Tchecoslováquia, com os tchecos indo para um lado
e os eslovacos para outro. Por toda parte, obscuras etnias se
entrematam, encarnando as virtualidades explosivas de todas
as minorias étnicas, com o ressurgimento de insatisfações que
ainda são herança da liquidação de antigos impérios, como
o Otomano e o Austro-Húngaro, a exemplo dos casos mencionados. Pouco se tinha cogitado que os dois blocos eram
forças bem ou mal integradoras, o fim da Guerra Fria cedendo
o passo à fragmentação. Volte-se a atenção para o continente
africano, e o esfacelamento parece não ter fim nem solução,
talvez nem sendo a pior instância a luta fratricida entre zulus
e xhosas na África do Sul, apesar do fim do Apartheid: pensese no confronto entre hutus e tutsis, no Zaire e em Ruanda.
Nem nós escapamos à praga, com manifestações de separatismo
inauditas desde a chamada Revolução Paulista de 1932.
Nesse terremoto universal de fim de milênio, a presença
do Brasil na cena internacional desapareceu. A anedota brasileira corrente, de que o Brasil “caiu” no Quarto Mundo, ou
de que saiu do mapa, parece infelizmente ser mais do que
um jogo de palavras.
Foram por água abaixo conquistas culturais que demandaram tempo e esforços para se sedimentar. Mas certamente
está mais do que na hora de definir as linhas de força de uma
estratégia que vise à nossa reinserção no mapa, mesmo remando contra a maré de uma conjuntura internacional nada
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favorável. Assistiu-se a uma corrida geral, ao contrário da do
século passado (Go West! ), rumo ao Leste e seu quase infinito
campo de possibilidades. O Instituto Goethe está fechando escolas na América Latina para reabri-las naquelas plagas, onde
as filas que se formam para matrícula esgotam rapidamente
as vagas disponíveis. Mais de um brasilianista norte-americano trocou de especialidade e agora é um “Lestista”, dando
cursos in loco e passando suas temporadas anuais de pesqui-sa
lá e não mais no Brasil. Numa recente distribuição de bolsas de nível Senior, feita pelo Wilson Center, da Smithsonian
Institution, em Washington, metade delas coube a intelectuais
do Leste e metade a norte-americanos com projetos sobre o
Leste. Um único latino-americano, aliás de indiscutível mérito, foi agraciado: com um projeto sobre as relações entre Sul
e..... Leste. As dotações de vários outros organismos mostram
ultimamente a mesma tendência.
Estes são alguns dos sinais mais visíveis de um mo-vimento histórico amplo, que indiciam nossa exclusão da cena
mundial e a perpetuação do desinteresse por uma reinserção
nossa nessa cena.

A questão da língua
Os centros de ensino de língua constituem em toda
parte a guarda avançada da cultura de um país. Assim, a Alemanha mantém o Instituto Goethe, a França a Aliança Francesa, a
Inglaterra a Cultura Inglesa, os Estados Unidos a União Cultural,
a Itália o Círculo Italiano ou Casa de Dante. Todas essas são
escolas em que os alunos pagam mensalidades, pois, embora
governamentais, estão longe de ser gratuitas e certamente os
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preços não são módicos. Elas transmitem a língua e a cultura
de seus respectivos países. Além disso, são espaços em foco
para exposições de artes plásticas, audiovisuais, encenações
de peças de teatro, congressos e seminários, vindo a constituir
algo como embaixadas estritamente culturais, porém separadas
dos órgãos diplomáticos voltados para as relações exteriores.
Não é preciso dizer que o Brasil nada possui de remotamente
semelhante em qualquer lugar do mundo.
Nesse filão, e em tudo o que lhe diz respeito, como
veremos, Portugal é um exemplo brilhante, embora funcione
de maneira um pouco diferente, já que não ensina diretamente
a língua, o que é feito na Universidade, e em certos casos até
no secundário. Esse país dispõe de um organismo, o Instituto
Camões (antigo ICALP), o qual, segundo rezam os estatutos,
“coordena todas as atividades de promoção e defesa da língua e da cultura portuguesas no estrangeiro”. Seu forte é a
ma-nutenção de leitorados em nível docente superior na Europa,
América e Ásia, num total de 166 leitorados em 33 países —
número espantoso quando confrontado com uma população
nacional de 10 milhões de habitantes, uns meros dois terços,
se tanto, daquela da cidade de São Paulo.
Segundo dados oficiais, o Brasil, com seus 153 milhões
de habitantes, tem ao todo 40 leitorados, dos quais 5 vacantes,
cobrindo 18 países. Do total, mais de um terço cabe à França,
seguindo-se a Inglaterra com seis, Estados Unidos, Alemanha
e Itália com dois cada. Os demais países, que dispõem de um
cargo para cada um, são: Senegal, Argentina, Dinamarca, Suécia, Holanda, Uruguai, Índia, República Dominicana, Polônia,
Áustria, Barbados, Guianas e Trinidad-Tobago. Além de um
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total insignificante, a distribuição é caótica e aleatória, fazendo
pensar no arbítrio que presidiu à criação e manutenção de tais
cargos. Ainda se poderia justificar uma tal concentração na
França, devido a seu prestígio e influência tradicionais entre
nós. Mas fica difícil imaginar aonde se pretende chegar em
termos de irradiação cultural com apenas um leitorado em toda
a África e apenas mais um outro em toda a Ásia. Acrescentese que o salário varia entre 300 e 1.000 dólares. Mas, e é o
mais grave, não há concursos públicos para preenchimento
dos cargos e o recrutamento é feito por critérios, bem como
meios, insondáveis.
A questão da língua portuguesa, tão pouco relevante
entre nós, é considerada de primeira plana pelos intelectuais
de Portugal. Desde a Revolução dos Cravos em 1974 e o fim
da guerra colonial, os portugueses vêm fazendo propaganda de
um ideário da unidade luso-afro-brasileira, baseada na língua.
Estrategicamente, compreende-se bem o serviço que este
ideário presta aos portugueses. Com seus escassos 10 milhões
de habitantes, aspiram ao posto de quinta ou sexta língua mundial, a ser atingido no ano 2.000, graças ao peso numérico dos
brasileiros; os lusófonos africanos todos somados não chegam
a 30 milhões. A parada vai ser decidida com os espanhóis, que
também são candidatos ao mesmo posto, sendo que no momento levam vantagem. Ademais, ambas as línguas são tanto
ibéricas quanto latino-americanas. A classificação atual, segundo
a UNESCO, é a seguinte: chinês (mandarim), indiano (hindu/
urdu), inglês, francês, espanhol, português. E, se o espanhol
conseguir sem disputa impor-se como a língua que representa geopolítica e culturalmente o universo ibero-latino-ame-
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ricano, obviamente não haverá espaço para outra língua da
mesma proveniência.
O problema não é pequeno e se apresenta pejado de
futuros perigos. Veja-se o caso da Comunidade Européia, onde
já são utilizadas nove línguas oficiais, pois nenhum país quer
abdicar deste legítimo símbolo de sua soberania e não admite
razões de que o inglês seja, por exemplo, mais importante
que o dinamarquês, por exemplo. O que obriga a que cada
sessão de cada órgão da CEE disponha de nove intérpretes
simultâneos de plantão e a que cada papel — memorando,
discurso, recomendação, ata, moção — seja traduzido para
nove línguas por um imenso corpo de tradutores permanentemente de plantão. Tendo em vista este pesadelo babélico
e a burocracia papeleira que acarreta, pode-se compreender,
mas temer também, a discussão que se entabula na CEE no
momento sobre a simplificação dos procedimentos, estando o
português explicitamente ameaçado de eliminação.
Vista pelo ângulo dos portugueses, não se pode deixar
de aceitar a questão da unidade lingüística com Brasil e África
como crucial, pois é aí que podem manobrar com o peso dos
grandes números — e com a possibilidade de se impor em
todo o globo como uma da meia-dúzia de línguas de cultura.
Vista pelo ângulo dos brasileiros, a questão da língua
se apresenta de maneira diferente, e nem um pouco como para
os portugueses. Os argumentos destes são tão evidentemente
ideológicos, e a pretensa unidade tricontinental tão da ordem
do pensamento mágico, que fica difícil dar-lhes mais valor
que a meros slogans. Entretanto, mesmo os melhores e mais
desinteressados espíritos defendem-na de modo tão acirrado
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que acabam se tornando convincentes. Óscar Lopes e Eduardo
Lourenço atribuem-lhe a maior importância.
Já para os brasileiros a importância existe, embora seja
bem outra. Nosso país não pode negar-se à sobreposição de três
determinações. Primeiro, resultou da colonização portuguesa,
o que lhe dá laços culturais particulares com a metrópole, dos
quais não é o menor a língua. Segundo, faz parte da América
Latina, por isso tendo muito em comum com seus vizinhos
de fala espanhola, mesmo que a latinoamericanidad seja coisa
do passado. Terceiro, fica na área submetida à hegemonia
continental dos Estados Unidos. Essas três determinações se
exercem em vetores assimétricos e são amiúde conflitantes.
Nosso país não pode negá-las nem ignorá-las, mas certamente
ganharia em ser capaz de manipulá-las com mais flexibilidade.
A questão da língua é aqui exemplar. A unidade da
lusofonia, tão cara aos portugueses, interessa-nos por outras
razões. E principalmente, em termos crus de realpolitik, por
reiterar nossos nexos com um país da CEE. Isto, justamente
quando Portugal vem de tardiamente entrar para a comuni-dade,
reafirmando sua condição européia num duplo movi-mento que
a reitera à custa de enfraquecer os laços com a ex-colônia.
Basta pensar nos infindáveis problemas que têm sido criados
para os brasileiros nos últimos anos por aquele país. Como
se sabe, os acordos Schengen estipulam que apenas uma fronteira bloqueia a entrada à CEE. Por isso, o país que permitir
a entrada a estrangeiros, assim abrindo automaticamente as
barreiras dos demais países comunitários, torna-se por eles res
-ponsável, sendo inclusive obrigado a recebê-los de volta ante
o menor incidente. A política portuguesa tem sido ambivalente.
De um lado, explicita sua fraternidade, e até paternidade, com
relação aos brasileiros, alegando a famosa unidade da lusofo-
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nia (que lhes interessa), prometendo-nos a continuidade de um
tratamento preferencial. Basta atentar para a unanimidade dos
protestos que se alçam em todos os setores influentes daquele
país ante maus-tratos a nossos concidadãos, incluindo até pronunciamentos do presidente daquela República pela televisão.
De outro lado, antepondo na prática obstáculos constantes aos
brasileiros e submetendo-os a prisões, banimento e todo tipo de
vexame. Nos últimos tempos as coisas têm melhorado, depois
de muita parlamentação e quizílias diplomáticas, embora um
quadro de recessão e desemprego crescente seja o pior possível
para a estabilidade de boas relações.
Ora, lutar pela unidade da lusofonia implica em apostar
numa das duas tendências em entrechoque desde o fim da
Guerra Fria, a da agregação, única por enquanto a poder se
opor a essa outra tão insistente da fragmentação. Ao integrarse à CEE, Portugal concretiza a tendência à agregação, aqui
vista, salvo engano, como uma das duas forças opostas ora em
presença na desestruturação e reestruturação do mundo contemporâneo. Ao fazê-lo, aciona a tendência à fragmentação
com relação ao Brasil, como não cessamos de assistir. O modo
de reagir a isto, de nossa parte, deveria ser a insistência na
tendência à agregação, mas não no mesmo nível. Ou seja, é
claro que as medidas políticas diretas são necessárias; mas a
longo prazo seria preciso pensar em negociar por essa aliança
o peso numérico de nossa população para o predomínio da
lusofonia. Embora não seja simples de captar um tal balanço
entre forças aparentemente desencontradas, nosso interesse
em lutar pela unidade da lusofonia resulta da entrada de Portugal para a CEE. E vem a ser nossa grande arma de luta pela
agregação versus a fragmentação, que ameaça nossas relações
com Portugal, afinal um laço maior com a Europa.
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Uma abertura nesse sentido pode vir a ser a viabilização
do tantas vezes ressuscitado e relegado Instituto da Língua
Portuguesa, criado nos últimos dias do governo Sarney, em São
Luís do Maranhão, com a presença dos chefes de Estado dos
sete países lusófonos (Brasil, Portugal, Angola, Moçambique,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé-e-Príncipe), que assi-naram o tratado de fundação. O objetivo expresso do Instituto é
empreender e centralizar todas as atividades culturais de língua
portuguesa no mundo inteiro, num sistema de rodízio bienal
entre os sete países quanto à responsabilidade da presidência.
Tem tudo para ser a instituição que faltava para iniciar o processo de reinserção do Brasil no mapa da cultura, inclusive
apostando no princípio da agregação contra a fragmentação.
Entrementes, ainda não ficou claro como será possível
compatibilizar o novo organismo com o já existente Instituto
Camões, ex-ICALP. Este último tem sido no passado bastante
exclusivista na maneira como tem delimitado seu campo de
atuação aos assuntos portugueses, sem cogitar dos brasileiros.
No lançamento internacional do novo Instituto, na Expo-Langues de 1993, em Paris, ficou patente essa linha de conduta, a
tal ponto que alguns franceses presentes levantaram a questão
da ausência de participação brasileira, a qual foi respondida
de maneira evasiva. Depois disso, as universidades européias
receberam questionários minuciosos que procuravam medir a
predominância dos estudos portugueses com relação aos brasileiros e africanos, fazendo até um levantamento dos temas
de teses nos últimos anos. Certamente a articulação não será
tranqüila, exigindo negociações. Contudo, seu mais recente
presidente tem anunciado uma reversão de estratégia e uma
maior aproximação com nosso país, onde fez carreira como
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professor de filosofia na Universidade de São Paulo, o que
sem dúvida é uma notícia muito bem-vinda.

No ensino
Lembrando que a presença do Brasil se desenvolve
dentro do ensino — especialmente dentro da disciplina Estudos Portugueses e Brasileiros na Universidade —, vamos em
primeiro lugar examinar como esse processo pode começar no
secundário, ou até no primário, a exemplo de certos núcleos
com forte concentração de imigrantes portugueses, como é
o caso de Massachussets e adjacências, nos Estados Unidos,
ou então da França, onde os portugueses constituem a maior
colônia estrangeira do país e contam com grandes conquistas
no campo do ensino.
Veremos inicialmente o quadro geral das relações entre
secundário e universitário na França, para depois passar para
o caso específico que nos toca particularmente.
Sem dúvida, o sistema escolar francês é o mais solidamente democrático do mundo. Nascido de uma revolução, e
apesar de constantemente sujeito a reformas, garante educação
gratuita para todos. Além de ser de boa qualidade, é um sistema
de escola pública exemplar.
Na voga de privatizações que tem assolado o globo a
partir do fim da Guerra Fria, o governo francês cedeu a fortes pressões e propôs um subsídio para o ensino privado no
ano de 1994. Resultado: o país parou para protestar, de alto
a baixo. Uma manifestação monstro se formou nas ruas de
Paris, forte de 600 mil pessoas vindas de todos os quadrantes
da França, em defesa da escola pública gratuita. O governo
recuou e retirou a proposta.
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Tendo esse quadro geral como panorama, passamos
ago-ra a nos concentrar em suas imperfeições e pontos fracos,
especialmente naquilo que concerne aos assuntos brasileiros.
Uma primeira falácia pode ser detectada na relação
en-tre a Universidade e o secundário. Como é sabido, não
há ves-tibular na França: todo mundo tem o direito de fazer
um curso superior gratuito. O estudante faz, ao contrário, um
exame de saída do secundário, o baccalauréat, ou bac. Tendo
passado nesse exame, todos os caminhos se abrem. O exame
é difícil e de âmbito nacional. Aqui incide outra preocupação
demo-crática francesa, o combate à desigualdade regional —
que se consubstancia numa política chamada délocalisation,
implicando em descentralização do ensino e da pesquisa para
evi-tar o imperialismo dos grandes centros urbanos — com a
qual nós, brasileiros, estamos tão habituados a conviver que
talvez nem mais nos escandalize. As normas do baccalauréat,
unificadas para todo o país, são baixadas pelo Ministério da
Educação.
A seriedade desse tipo de condução de exames pelo
Ministério da Educação não se restringe a esse nível, mas
atinge outros superiores: referimo-nos a algo que acaba de
se passar no concurso de Agrégation, pelo qual os estudantes
universitários, uma vez formados, habilitam-se a ser professores secundários da rede pública. Ora, ocorre que, no ano
de 1994, uma obscura sede do concurso, na remota Córsega,
foi invadida por assaltantes, que mexeram nas provas. Tanto
bastou para que o concurso fosse anulado. No ano de 1996,
um tufão na mais remota ainda Nova Caledônia impediu que
os candidatos chegassem na hora convencionada para o início
das provas, com o mesmo resultado.
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E, justamente por causa da seriedade, o baccalauréat
tornou-se ao longo dos anos alvo de críticas que visavam
ali onde reside sua vulnerabilidade, ou seja, o alto índice de
reprovação. Segundo esse argumento, afinal vencedor, o custo
social envolvido no processo não era compensador e urgia li
-berar do secundário um contingente maior de candidatos ao
curso universitário. Não abertamente, mas embutido em outras medidas como um cálculo diferente dos pesos nas médias
das notas, fixou-se oficiosamente em 80% a proporção de aprovações, resultando numa depressão das exigências do exame.
Os professores, naturalmente, até hoje lamentam a medida do
final dos anos 80 e a responsabilizam pelo rebaixamento do
nível de preparo dos estudantes universitários, perceptível em
todo o país.
Aqui, há que refletir que o rebaixamento pode ter razões
concorrentes, pois é detectado igualmente em outros sistemas
educacionais. A grita é geral entre europeus e norte-americanos.
Nos Estados Unidos, o problema da evasão no secundário,
embora lá não haja exame de saída e a universidade gratuita
seja uma exceção, tornou-se tão grave que as escolas estão
contratando tutores particulares para dar acompanhamento
individual a alunos difíceis ou atrasados. Essa prestação de
serviços é paga através de um engenhoso sistema de taxas e
compensações financeiras. O recurso tem dado bons resultados,
mas é ainda tão novo que se torna complicado avaliar os frutos
a médio e longo prazo, em termos de custo social.
Pode ser que o rebaixamento de nível venha a ser a aparência de um fenômeno mais profundo, qual seja a mu-dança
das exigências do mercado para profissionais com formação
universitária, bem como dos padrões culturais de uma sociedade
não mais gutenberguianamente letrada. Nesse caso, a própria
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noção de educação deveria ser reformulada, para adaptar-se
aos novos tempos da era eletrônica.
A recessão geral nos países ricos, acompanhada por
taxas de desemprego crescentes, sobretudo entre os jovens
estreantes no mercado de trabalho, está trazendo à discussão
uma outra proposta de encaminhamento de solução, utilizando
outra tática. Quem lidera este movimento são, novamente, os
Estados Unidos (egressos da recessão), porém seguidos mais
devagar pelos demais países, sendo que a CEE já aderiu em
todo o seu território. Tal tática propõe um aumento da qualificação pós-secundário através de cursos curtos especiais e
intensivos, para dar aos alunos um preparo mais adaptável aos
tempos, já que a formação escolar é por natureza tradicional.
Esses cursos ensinam métodos e técnicas selecionados por sua
instrumentalização em conseguir emprego, sendo um dos mais
cotados o de informática e manejo de computadores em geral.
Tendo a grande vantagem de sanar em parte e em caráter de
urgên-cia o desemprego dos jovens, pode prepará-los para trabalhar em áreas onde o uso do computador é imperativo, como
por exemplo o setor serviços — lojas, hotelaria, aeroportos,
agências de viagens etc.
Nem todas as iniciativas são felizes e nem todas são
bem recebidas. O governo francês ofereceu, em 1993/1994,
uma outra solução, o salário-mínimo-jovem. Para diminuir o
desemprego nessa faixa de idade (26% entre 20/30 anos, um
recorde), e sem esquecer que isso é fonte de graves perturbações da ordem pública em toda parte, o governo fez um
acor-do com os empresários, segundo o qual estes abririam
novos postos para os iniciantes, os quais receberiam 80% do
salário-mínimo vigente. Os empresários seriam recompensados
atra-vés de vantagens fiscais e similares. No fundo, trata-se de
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uma solução próxima da americana, ou seja, mais treinamento
e aquisição de melhores qualificações, no caso mediante estágio na empresa. Mas, mesmo sendo, para padrões brasileiros,
altíssimo o salário-mínimo francês (6.000 francos ou 1.200
reais), os envolvidos protestaram em várias manifestações de
grande violência, e a medida foi revogada. Não antes de serem
conjurados os manes de maio de 68, naturalmente. E as longas
greves do final de 1995 se destinaram a confrontar os cortes
de verbas que afetaram todo o sistema de ensino, de alto a
baixo. Insistentemente discutida em nível de governo, uma
grande novidade está tentando se apresentar como a panacéia
para o impasse do ensino superior: a implantação de nosso
popular vestibular. Mais uma vez a Europa etc...
Em suma, a convulsão trazida pela terceira revolução
industrial não provocou apenas lances espetaculares como o
desmantelamento do império soviético e o fim da Guerra Fria.
Menos visível, mas de conseqüências não só mais graves como
mais duradouras, acarretou o desemprego tecnológico, causado
pela automação e globalização da economia. Quando se pensa
no ensino, num quadro desses, é que se verifica que ele é
apenas uma pequena parte de uma crise mundial complexa,
para a qual não há solução à vista. O que fazer com o enorme
contingente de jovens que anualmente entra num mercado de
trabalho onde não há trabalho? O que se anotou acima é o rol
das canhestras tentativas de remendar os desgastes.

Universidade vs Grandes Escolas
Se uma primeira falácia reside na relação secundário
x universitário, outra se verifica na disparidade entre Universidade e Grandes Escolas. A Universidade é democrática,
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pública, gratuita e sem vestibular. As Grandes Escolas são
elitistas e fechadas, tendo um concurso de ingresso dificílimo
e disputadíssimo. Variando conforme a área, cada candidato
deve fazer exames de muitas matérias, em cada uma das quais
deve re-digir com sua própria mão provas que duram de 6 a
7 horas. Só a correção anual dessas provas leva dois meses e
é feita por professores universitários altamente qualificados e
remune-rados pela tarefa.
São Grandes Escolas, e portanto não subordinadas à Universidade, entre outras: em Engenharia, a Central, a Politécnica,
a de Minas; a ENA ou Escola Nacional de Adminisnistração,
que prepara quadros de alto nível para o governo, inclusive
ministros e presidentes da República; as de Comér-cio, que é
como se intitulam as equivalentes às nossas de Administração
de Empresas; e sobretudo essa instituição tipicamente francesa
que é a École Normale Supérieure, cujo bicentenário foi comemorado em 1994. Vale notar que ela foi criada em plena
Revolução Francesa, a mesma que instaurou o ensino público,
universal e gratuito, enquanto já tratava de criar paralelamente
uma escola de elite.
Esta se destina ao saber não aplicado, em todas as suas
variantes, desde as ciências até às humanidades. Normaliens
foram Sartre, Simone Weil, Raymond Aron, Merleau-Ponty,
Michel Foucault, Althusser, Derrida, para não falar de outros
mais antigos como Durkheim e mesmo Fustel de Coulanges. Os
candidatos são classificados conforme as notas e escolhem seu
currículo. A escola lhes dá moradia, alimentação e um salário
equivalente ao de um assistente de ensino universitário, durante
quatro anos. Sua única obrigação é estudar. Durante o período,
conforme o caso e se quiserem, farão um estágio de um ano
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no país que escolherem, com passagem de avião garantida. O
estágio tem geralmente a ver com o preparo da Mémoire de
Maîtrise, requerida para a obtenção final do diploma.
Sem esquecer que mesmo os normaliens fazem uma
parte de seus cursos na Universidade, é preciso sublinhar
que a existência das Grandes Escolas, e sobretudo da École
Nor-male Supérieure, leva inevitavelmente à depreciação da
instituição. O recrutamento dos mais brilhantes, mais capazes
e mais bem-dotados é feito por elas. Resultando que só vai
para a Universidade o contingente majoritário restante, ou seja,
aqueles que não têm condições para fazer outra coisa.
Na área que nos interessa, os lusófonos dentro da
Universidade são na esmagadora maioria descendentes de
por-tugueses. Raramente aparece algum aluno de origem brasileira ou africana. Do grupo lusófono que não foi para as Grandes
Escolas, e não são muitos os que vão, os mais brilhantes, mais
capazes e mais bem-dotados vão para a Universidade estudar
o que quiserem, da Astrofísica à Biogenética e da Fi-lologia
Grega às Línguas Orientais. Nesta segunda seleção, só escolhe o diploma de Português quem se vê obrigado a explorar
o capital investido, ou seja, quem aprendeu a falar português
em casa, por isso estando mais habilitado a se sair bem pelo
menos na parte lingüística do curso. Segue-se daí ser a vasta
maioria do alunato constituída pelos filhos daqueles imigran-tes
portugueses que, nos anos 60 e 70, foram trabalhar na França
e ali ficaram, tornando-se a maior colônia estrangeira no país.
Os alunos franceses, a exemplo dos filhos de brasileiros e
africanos, são em número insignificante. Mas antes de passarmos a examinar o que esse alunato estuda na Universidade,
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vejamos qual é seu contacto com assuntos brasileiros ainda
no secundário.

Presença brasileira no
secundário francês
Ainda que a escola não seja a única responsável pelo
que seus alunos vêm a saber do Brasil, já que, submersos no
meio social mais amplo, eles estão sujeitos a outras percepções,
é interessante investigar as noções dos secundaristas.
Numa pesquisa conduzida nos estabelecimentos de ensino
secundário em toda a França (collèges e lycées) 1, os assuntos
que a menção do Brasil evoca em primeiro lugar na população
entrevistada são, pela ordem, os seguintes: carnaval, futebol,
sol/mar/praia/calor, café, miséria, música, dívida externa, Rio
de Janeiro, floresta amazônica, favela, América do Sul, língua
portuguesa. O brasileiro mais conhecido é indubitavelmente
Pelé. Menções à grande arte ou mesmo à arte popular, literatura, música, arquitetura, fastos políticos etc., são inexistentes,
embora muitos tenham ouvido falar em Brasília — nem sempre
como a capital do país, que a maioria coloca no Rio de Janeiro.
De modo geral, os secundaristas sabem que o Brasil
é um vasto país com grandes cidades e desigualdades sócioeconômicas enormes, localizado na América Latina, exportador
de café e de telenovelas. Mas não sabem que o Brasil exporta
automóveis e armamento, por exemplo.
Segundo eles próprios, as informações que recebem
sobre nosso país são veiculadas principalmente pela televisão
— maciçamente — e depois pelos jornais. Bem menos pela
escola e pela publicidade, mas igualmente por ambas.
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Quanto aos manuais escolares utilizados pelo secundário,
do lado positivo nota-se uma sensível melhora após a reforma
de 1987. Desde então, o Brasil aparece em separado, no capítulo seguinte àquele que trata da América Latina em geral,
e sob a ótica dos desafios que afetam um país em vias de
desenvolvimento. Note-se que nos manuais anteriores nosso
país figurava ou indiscriminadamente com os demais das A-méricas ou na parte que tratava do subdesenvolvimento. Agora,
cruzam-se informações sobre as frentes pioneiras de ocupação
da terra, as migrações, o setor informal, a floresta amazônica,
chamando-se a atenção para as realizações industriais e agrícolas, de um lado, e de outro lado para a face problemática
desse mesmo processo: miséria, fome, explosão demográfica,
dívida externa. Não é de se menosprezar a presença de alguns pesquisadores franceses com prévia vivência brasileira
nas equipes que prepararam os novos manuais.
Pelas fotografias, que ocupam um lugar importante e às
vezes contraditório nos manuais, observam-se as preferências
por certos temas. Um deles mostra o caráter industrial das
metrópoles, com seus contrastes entre opulência e favelas,
sobretudo no Rio de Janeiro. Outro seleciona as gigantescas
tecnologias modernas aplicadas a estradas e barragens (Itaipu
e Amazônia). Ainda outro registra natureza e paisagem rural
(Amazônia, Nordeste e interior de São Paulo). O último, enfim,
repertoria o cotidiano das ruas e os tipos humanos. Resumindo,
predominam nas ilustrações o pitoresco e o exótico, com menor
representatividade do lado urbano-industrial, embora este não
esteja de todo ausente.
Quanto ao acesso que os secundaristas possam ter à
li-teratura brasileira, fica na dependência daquilo que os ma-
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nuais fornecem. Propriamente literários, sobretudo de ficção e
traduzidos de línguas estrangeiras, os textos, na maioria anglo
-americanos e espanhóis, deixam um reduzido espaço para os
brasileiros. Ademais de serem raros, apenas sete autores neles
aparecem, sendo quase todos de importância secundária ou
menos ainda. São eles: Graciliano Ramos, Jorge Amado, Josué
de Castro, Guilherme de Almeida, Carolina de Jesus, Antonieta
Dias de Moraes e José Mauro de Vasconcelos. Certamente uma
escolha insuficiente, além de pouco representativa.
Acrescentam-se, muito mais numerosos, textos de
autores franceses sobre o Brasil, que os manuais também
estam-pam. Dentre eles, os mais freqüentes são trechos dos
Tristes tropiques, de Lévi-Strauss, o qual, embora antigo e
impressionista, continua a ser tido como autoridade sobre nosso
país; trechos de várias obras de Blaise Cendrars, conhecido
pelas boas relações com o Brasil e pelo tempo que aqui passou; trechos de Orénoque-Amazonie (1948-1950), de Alain
Gheerbrandt, aliás recentemente reeditado com boa recepção
crítica; e trechos de Le massacre des indiens, de Lucien Bodard. Aparecem ainda trechos de A selva, livro que o português
Ferreira de Castro escreveu sobre a Amazônia, lá se vão várias
décadas, e aqui traduzido como Forêt vierge, pelo mesmo
Blaise Cendrars. Observa-se que, também neste caso, todos os
livros apresentam exclusivamente uma visão de outros tempos:
o único recente é o de Lucien Bodard. E, quanto ao recorte
que operam no panorama de nosso país, mostram acentuada
pre-ferência pelo núcleo temático Amazônia/índios/trópicos/
exo-tismo. Vão, portanto, no mesmo sentido geral do restante
da informação posta à disposição dos secundaristas pela escola,

212

Os ESTUDOS BRASILEIROS

deixando de prestar o serviço de ou contradizê-la ou ao menos
problematizá-la e ampliá-la.
Como se viu, a França constitui igualmente uma exceção por incluir cursos de português no secundário. Em certos
colégios, nos arredores de concentrações populacionais de
origem lusitana, o ensino de português é oferecido em caráter
opcional como “língua estrangeira”; naturalmente, a maioria
dos alunos escolhe inglês ou alemão. Uma pequena parte desses colégios, estimados em cerca de 10%, ficam situados na
periferia das grandes cidades, como Paris, Marselha ou Lille,
onde há predominância da colônia. Alguns são considerados
particularmente estratégicos, pela disciplina precária e alto índice de repetência ou evasão; por isso, recebem até um subsídio
estatal maior. Pertencem ao que se rotula eufemisticamente
como Zone d’Éducation Prioritaire (ZEP). Esses colégios
considerados “difíceis” são freqüentados por portugueses de
segunda geração, portanto filhos de imigrantes de baixa renda,
em muitos casos desempregados.
Os cursos de português colegial começaram como uma
grande vitória educacional, num movimento democrático
importante que levou anos de luta para se concretizar, e no
qual se destacou por sua liderança e combatividade Solange
Par-vaux, Inspetora Geral do Ensino Secundário de Português
do Ministério da Educação. O caráter crucial da implantação
des-ses cursos é indiscutível, e as observações que se seguem
di-zem respeito a certos traços menores, mas reveladores, que
exigem reflexão.
Sendo uma população muito particular, esses descendentes de portugueses são marcados duplamente por sua
con-dição social: pertencem a uma camada ao mesmo tempo
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subalterna e alienígena. A primeira rejeição que emerge é,
inevitavelmente, a da língua paterna/materna. O desprezo pela
lín-gua portuguesa não é só deles, é da sociedade que os engloba. A não ser em pequenos setores cultos, que tenham alguma
no-ção de história, é corrente a definição da língua portuguesa
como langue de concierge ou langue de femme-de-ménage. No
epíteto, aparece bem claro o labéu aplicado à condição social
dos portugueses enquanto trabalhadores manuais. Numerosos
estudos sobre os grandes movimentos migratórios da segunda metade do século XIX e começo do século XX, feitos
so-bretudo nos Estados Unidos, para onde acorreram milhões
— irlandeses, poloneses, italianos, chineses etc. — mostram
que a prioridade da segunda geração é a integração no novo
meio. E esta começa justamente pela aquisição da nova língua
e rejeição da antiga.
Daqui para diante, examinaremos um caso extremo, o
de um colégio da ZEP, situado na banlieue de uma região
economicamente muito desfavorecida e com indústrias inteiras hoje fechadas. Estes alunos dos colégios “difíceis” não
querem estudar português: são os pais que os obrigam a isso.
Falar português eles já sabem, porque aprenderam em casa,
mesmo que um idioma estropiado. Mas estudar português na
escola é bem outra coisa.
Os cursos de português ensinam, por exemplo, além da
língua em vias de ser rejeitada, a detestada gramática — esta,
aliás, detestada em qualquer língua por colegiais. Ensinam a
escrever português e fornecem noções de Civilização, que
constitui uma espécie de introdução à lusofonia, com maior
insistência sobre a História e a Geografia do mundo lusófono.
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Ora, esses alunos rejeitaram sua língua, ao ponto de
falarem francês não só com seus colegas árabes e franceses,
mas também entre si: eles não querem que ninguém saiba que
são lusófonos. Mais ainda, estão completamente integrados
com os árabes e franceses da mesma faixa de idade, deles
escondendo cuidadosamente sua origem.
Decorre dessa situação o problema central desses cursos:
os alunos não têm “motivação”. Nisto, coincidem com um
fenômeno geral em todo o secundário francês, freqüentemente
apontado pelos especialistas em anos recentes. Tampouco estão
habituados ao convívio com a cultura, seu único vínculo com
ela sendo a televisão . Por isso, e levando em conta o privilégio
do visual, os professores procuram trabalhar com vídeos em
língua portuguesa, aplicando em seguida questionários com
perguntas sobre ortografia, gramática, particularidades históricas e geográficas etc. Por um lado, a iminência de responder a um questionário obriga os alunos a prestar atenção. Mas,
por outro lado, também o conteúdo do vídeo deve tocá-los
um mínimo que seja.
Num experimento levado a cabo nessa escola, mostrouse complicado atinar com o que pode despertar interesse num
corpo discente com essas características. A maioria declara
francamente não gostar de Portugal, que considera “velho”.
Uma minoria gosta de lá ir durante o verão, ficando o país
marcado como “o espaço das férias”. Além disso, o projeto de
vida comum a todos é a mobilidade vertical, que lhes permitirá
rejeitar a marca originária de classe. Muitos deles aspiram a
um lugar ao sol no setor terciário, ao contrário dos pais.
Do Brasil, de que nada sabem, mas de que o curso lhes
deve falar, chega a esses alunos alguma instigação intelectual e
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estética justamente através de certos vídeos de música popular,
que lhes foram mostrados experimentalmente. Gostaram um
pouco do desconhecido Chico Buarque, porque seus ouvidos
já tinham se habituado à publicidade feita na televisão pelo
refrigerante Schweppes, utilizando a canção Essa moça tá diferente. Mas apreciaram ainda mais outro desconhecido, Gilberto Gil, porque canta reggae como o ídolo supremo deles, Bob
Marley, tendo inclusive gravado uma adaptação para português
da canção Woman no cry, popularíssima tanto na voz do autor
quanto do adaptador. Por essa via, a da cultura marginal de
banlieue, que mistura protesto e anti-racismo com droga (tão
bem captada no filme La haine, de 1995), alguma percepção,
mesmo que embotada por tantas mediações, acaba chegando
até estes especiais e problemáticos secundaristas lusófonos,
que afinal não passam de uma pequena parcela nos quadros do
secundário francês. Mas há outras seqüelas da integração dos
descendentes dos emigrados portugueses: tendo estancado há
muito tempo a imigração, o que está à vista é a eventualidade
de obsolescência do ensino de português no secundário.

Sinais de reação
O declínio da presença cultural brasileira no exterior, que
há anos se acentua, acarretou conseqüências da maior gravidade. Entretanto, algumas poucas mas alvissareiras novidades
acendem as esperanças de que essa tendência para baixo possa
estar dando os primeiros sinais de reverter. Comecemos por elas.
Dentre todas, sobressai a notícia de que acaba de ser
fun-dada, em 1996, por iniciativa brasileira, a primeira cadeira
de Estudos Brasileiros no exterior — a Cadeira Joaquim Na
-buco, cujo patrono foi embaixador nos Estados Unidos —,
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na Universidade de Stanford, Califórnia. A ênfase no caráter
pioneiro da nova cadeira é aqui utilizada para chamar a atenção
para o seguinte: embora ninguém pareça se dar conta disso no
Brasil, não existe nenhuma no mundo inteiro.
Na realidade, trata-se de fato de uma chair, ou seja,
uma cátedra no sentido antigo, com dotação brasileira de um
milhão de dólares para garantir sua continuidade. Faz parte
do Center for Latin American Studies, o qual, por sua vez,
integra o Institute for International Studies. Não é, como examinaremos mais detalhadamente, uma disciplina, ou um curso,
ou um posto, ou qualquer outra coisa de caráter aleatório e
que possa ser cancelada, como aliás tantas têm sido, de um
dia para outro.
É bem verdade que, se quiséssemos, poderíamos encontrar precedentes para outras iniciativas do mesmo tipo.
No presente caso, a conexão é antiga e sólida, derivando do
co-mum interesse por geologia partilhado por Pedro II e pelo
segundo presidente (reitor) daquela Universidade, o geólogo
John Casper Branner, que fez várias viagens de pesquisa em
sua especialidade profissional a nosso país. Quando se tornou
reitor, Branner iniciou uma coleção brasileira na biblioteca da
escola. A qual, ao longo do tempo, cresceu sempre, a ponto
de constituir hoje a metade do material bibliográfico sobre o
Brasil existente em todo o território norte-americano. Mesmo
assim, não deve dar motivo a ilusões, quando se pensa que
a coleção é estimada em não mais do que 32.600 volumes.
Ao mesmo tempo, Stanford anuncia a criação de um
grupo de estudos sobre o Brasil em caráter permanente, em
nível de pós-graduação, e de um Brazilian Writer in Resi-
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dence Program — coisa usual nos Estados Unidos, onde um
escritor de ficção ou poeta recebe uma bolsa para morar in
loco, escrevendo algo que deve mostrar ao fim de um ou dois
anos, conforme o caso. Embora as exigências variem de uma
instituição para outra, também deve dar cursos, palestras e
seminários, em sua anfitriã e em outras escolas pelo país afora.
Usual, dizíamos, mas não exclusivamente para um Brazilian
Writer, e é aqui que radica a novidade.
No longo rol das perdas, que são evidentemente a base
para um diagnóstico possível, é bom poder anotar na coluna
dos ganhos um fato como esse.
Lembremos que, afora essa, poucas são as boas notícias
nos últimos anos — o que nos faz pensar que ou nos apressamos em reparar o desgaste ou nos conformamos em ocupar
nosso lugar no Quarto Mundo. As outras boas notícias são:
a abertura de um cargo de Professor de Literatura
Brasileira na Freie Universität Berlin, nos quadros
do Lateinamerika-Institut, onde até agora só existia
um Professor de Literatura Hispano-americana, de
quem dependia o curso de Literatura Brasileira.
Dentre os quatro candidatos, dois brasileiros e dois
alemães, foi selecionada em 1996 uma brasileira, aliás
Professora Titular de Teoria Literária e Literatura
Comparada da USP (obs.: a pessoa citada não é a
subscritora destas linhas);
a abertura na Sorbonne, em 1995, de um segundo
posto de Professeur para um especialista em Literatura Brasileira; no primeiro posto está um especialista em Literatura Portuguesa;
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a fundação de um Centro de Estudos Brasileiros, em
1994, na Brown University, em Providence, Rhode
Island;
a abertura de um Centre d’Études sur le Brésil, em
1996, na Sorbonne, dentro do Institut de Recherches
sur les Civilisations de l’Occident Moderne, ligado
ao curso de História do Brasil;
as várias iniciativas tomadas por diplomatas que
também são intelectuais, como é o caso dos seminários, exposições e congressos realizados em Berlim
pelo Cônsul-Geral Sérgio Paulo Rouanet, hoje embaixador em Praga, que conseguiu a enorme proeza
de criar ali um Instituto Cultural Brasileiro em 1995,
e em San Francisco pelo também Cônsul-Geral João
Almino. Mas são iniciativas excepcionais e extremamente raras;
a implantação, em novembro de 1995, de um
Brazilian Studies Development Project na Embaixada do Brasil em Washington, o qual, como seu
título indica, se destina a fazer um levantamento e
diagnóstico da situação dos Estudos Brasileiros nos
Estados Unidos;
a nova diretiva do Ministério das Relações Exteriores
no sentido de fazer cada Embaixada abrir (abrir!) um
Centro Cultural, datada de 1995 e ainda em estudos
em toda parte;
a recente criação de vários Conselhos de Cidadãos
em algumas cidades americanas, por iniciativa do
mesmo Ministério, levando em conta as necessidades
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da população brasileira local e seus problemas característicos. Esses conselhos começaram a ser criados em 1996, o primeiro deles em São Francisco,
e já estão em processo de instalação em Nova Iorque,
Miami, Boston, Los Angeles, sendo previstos também para outras cidades americanas onde o contingente brasileiro seja considerável. Neste caso, não se
trata de iniciativas derivando da Universidade ou das
áreas intelectuais. Visa-se antes a: a) uma representatividade dos muitos interessados, sem excluir os
numerosos ilegais e residentes precários, existentes
em toda parte, mas sobretudo nos Estados Unidos (e
na Alemanha); b) uma multiplicação do atendimento
aos problemas da maioria dos membros da colônia,
que são imigrantes por necessidade material, e não
professores ou intelectuais;
a criação, alheia à esfera oficial e simplesmente por
iniciativa dos cidadãos, em Boston, em 1995, de um
centro de proteção contra os abusos de direitos civis
sofridos por trabalhadores brasileiros, intitulado
Brazilian Immigrant’s Center;
a fundação, há dois anos, da primeira associação de
brasilianistas (BRASA), feita igualmente por iniciativa não-oficial, e que congrega professores e pesquisadores de todas as nacionalidades operando em
qualquer campo que tenha algo a ver com o Brasil.
É claro que predominam os das humanidades (sobretudo os dos Estudos Brasileiros), sejam eles de Letras, ou Antropologia, ou Sociologia, ou Ciência
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Política, ou Economia, ou História etc. Pela primeira
vez, cabe aos brasilianistas uma associação inteira e
um congresso inteiro, como o de 1996 em Cambridge,
Inglaterra, e o de 1997 em Washington, e não mais
um cantinho, por muito favor, numa associação ou
num congresso de hispanistas, ou americanistas, ou
lusitanistas. Nestes, perdidos de vista em meio a
múltiplos simpósios simultâneos com centenas de
trabalhos, os brasilianistas habitualmente devem se
contentar com escassas intervenções.
Ao mesmo tempo, essa iniciativa revela até onde chegou o desprestígio do brasilianismo, estando os especialistas
praticamente acuados a um gueto, e agregando-se finalmente
para tentar resistir. É inédita a afluência de pessoal do mundo
todo à BRASA. Mas abre um horizonte de expectativas, ao
se constatar que brotam os primeiros sinais de uma reação
criativa e produtiva.

Política cultural e fantasia
Várias dessas novas medidas, vindas de quadrantes
diversos e encarnando diferentes ordens de preocupação com
reais problemas que de há muito exigem atenção, evidentemente podem jamais passar de boas intenções registradas em
papel. Exemplarmente e como contraste, passaremos a analisar
um documento sobre política cultural. Seu encaminhamento
se-guiu as vias universitárias, não assumindo portanto caráter
confidencial; afinal, e apesar de nossos péssimos antecedentes
históricos, agora vivemos em regime democrático. E felizmente o documento é obsoleto, à vista das novas medidas acima
examinadas.
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Um monumento de wishful thinking: sob a aparência
de uma seriedade até conspícua, postulam-se números vazios
e instituições inexistentes. O informe, não assinado, leva o
tim-bre do Ministério das Relações Exteriores, Subsecretaria
de Assuntos Culturais, Departamento de Assuntos Culturais.
É datado de Brasília, outubro de 1992 e se intitula “Ação
Político-Diplomática do Brasil no Campo da Cultura”.
Na primeira parte, “Cenário e Premissas”, procede-se a
uma descrição do panorama internacional das relações culturais,
afirmando-se que o quadro nunca foi tão favorável a nosso
país: de fato, como se verifica, nunca foi tão desfavorável.
Entretanto, o único exemplo concreto fornecido pelo documento
é “o sucesso que tem alcançado na Europa a exposição de
Hélio Oiticica, em cujo itinerário figuram ainda os Estados
Unidos”. Nada de mais na menção da retrospectiva do grande pintor, que visitamos naquele ano, em Lisboa. Mas pode
ocorrer que seja o único evento mencionado porque talvez não
haja outro a mencionar.
E o documento continua, na generalização geradora de
ilusões sem qualquer fundamento: “(Os jornais) Noticiam constantemente também o êxito no exterior de peças de teatro, de
autores brasileiros ou estrangeiros, encenada por nosso diretores
ou atores”. [Obs.: Como exemplo documentado, pode ser citada
a encenação de Valsa no 6 de Nelson Rodrigues em Paris, aliás
um monólogo para uma atriz, e que foi ao palco numa só noite, em 1996. Um pouco melhor foi a carreira de Anjo Negro,
do mesmo autor e no mesmo ano, que ficou por três semanas no Bobigny de Paris. Ou ainda Dona Doida, baseado em
poemas de Adélia Prado e declamado por Fernanda Montenegro,
que foi o único espetáculo teatral brasileiro em Lisboa em 1992.]
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“Na área das universidades é cada vez maior o intercâmbio direto que se estabelece entre elas”. [Obs.: entre
elas, pode ser. Mas delas conosco, não. É difícil conseguir
estabelecer um convênio internacional, quando é escasso o
interesse das universidades estrangeiras; para cada um que é
le-vado a cabo, há uma dezena que fracassa.] “Multiplicam-se
as iniciativas: seminários, simpósios, troca de professores
visitantes, sobretudo com universidades latino-americanas,
européias e dos Estados Unidos. Nesse último país é expressivo o número de cátedras de estudos brasileiros, geralmente a
car-go de professores brasileiros contratados”. [Obs.: acabamos
de ver que a primeira dessas cátedras vem de ser criada em
abril de 1996.] “Os programas, com o Brasil, de Fundações
norte-americanas, como a Ford e a Guggenheim, são numerosos e importantes”. [Obs.: Quanto à Ford, de fato foi no
pas-sado importante financiadora de programas no país, que
vão desde o Cebrap até a Fundação Carlos Chagas; mas há
vários anos que as dotações vêm minguando; fonte preciosa
e única para este assunto é o trabalho de Sérgio Miceli, A
desilusão norte-americana, que, como o título indica, bem
como seu conteúdo, é o contrário de otimista.] 2
Continuando essa parte, o documento enfatiza que “no
campo da cultura popular e de massa, é notável o grau de receptividade de que já desfruta a nossa música popular; cresce
também o prestígio da novela brasileira etc.” É verdade que o
documento lealmente aduz: “São iniciativas que não partiram
do Governo, embora, na maior parte das vezes, se beneficiem
de alguma modalidade de ajuda oficial”.
Segue-se um outro capítulo, “Estratégia”, com uma série
de recomendações sobretudo burocráticas, algumas inteiramente
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imaginárias, como: “c) planejamento, pelo Departamento Cultural, com assessorias setoriais, dos eventos mais importantes e
das atividades que possibilitem maior continuidade à presença
do Brasil no exterior”, ou “h) aproveitamento de novas técnicas
de divulgação e comercialização de bens culturais (marketing
cultural) consentâneas com os objetivos de difusão de uma
imagem mais diversificada e abrangente do país no exterior”,
ou ainda “i) estímulo aos produtores e promotores, à indústria
e ao comércio culturais — impressoras, editoras, livrarias,
museus, galerias de arte, videocinematecas, conservatórios de
música e teatro”. Trata-se de afirmações vagas, sem um embasamento concreto, expressando faltas que, é claro, deveriam
e poderiam ser supridas, mas que não o são; e não se sabe
tampouco por quê.
O capítulo seguinte, sucinto e com poucas linhas, intitula-se “Recursos Materiais, Humanos e Financeiros”, ou
seja, o que afinal existe na realidade. Começa assim: “Como
re-sultado das pesquisas recentemente solicitadas às nossas
Embaixadas e Consulados constataram-se graves carências de
material de divulgação cultural, como folhetos informativos,
fotografias, vídeos, filmes e livros. Embora consideradas as
dificuldades orçamentárias atuais, é imprescindível dotar,
paulatinamente, todas as Missões Diplomáticas e Repartições
Consulares de material devidamente atualizado”. [Obs.: Em
nenhum lugar do mundo, nem mesmo Washington, Paris e
Lisboa, onde sediam por motivos óbvios as três mais importantes representações diplomáticas do Brasil, um professor,
pesquisador, jornalista, estudante etc., chega para solicitar
a consulta a jornais e revistas atuais, vídeos, cassetes, livros
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mesmo que não atuais etc., e os encontra.] E o capítulo continua,
encerrando com o seguinte: “O Itamaraty mantém 22 Centros
de Estudos Brasileiros, aos quais se somam os ins-titutos de
cultura binacionais em Washington (Brazilian American Cultural Institute — BACI) e em Montevidéu (Instituto Cultural
Uruguaio-Brasileiro — ICUB); cerca de 35 leitorados em 18
países; cursos de língua portuguesa e civi-lização brasileira
em universidades; Casas do Brasil e respectivas bibliotecas”.
A não ser os dois casos concretos de institutos citados
por seu nome e localização, todos os outros são fantasmas,
como passaremos a examinar detalhadamente logo adiante.
Antes disso, há mais um capítulo, “Programas e Projetos”, que analisaremos a seguir, antes do exame dos pontos já
referidos e que são de importância capital. Esses programas
e projetos, que ocupam página e meia, não apresentam nada
que deva ser retido. A não ser talvez o fato de que entrem em
contradição com os fantasmas, mostrando que eles não existem
na realidade. Por exemplo, “prosseguir com os estudos relativos à reorganização dos CEBs” (p. 12): a única expressão
que corresponde à sigla está consignada na página 11, onde
se menciona que “o Itamaraty mantém 22 Centros de Estudos Brasileiros”. Seria agradável saber onde. (Não confundir
com os dois institutos binacionais acima mencionados.) Outro
e-xemplo: “criação de uma brasiliana básica: livros, filmes,
vídeos, fotografias, partituras musicais, discos e obras de referência essenciais ao conhecimento do Brasil e à compreensão
de suas múltiplas realidades, para fornecimento aos CEBs e,
eventualmente, a instituições culturais estrangeiras”: quer dizer
então que previamente não havia mesmo nada, do que, e é
de se lamentar, há muitas testemunhas.
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Em matéria de Casas do Brasil, só é localizável uma,
situada em Lisboa, à rua Pedro de Alcântara, 61, no Bairro
Alto (aliás um ótimo endereço, central e de prestígio) — mas
não só não tem nada a ver com o Itamaraty como é até uma
dissidência, freqüentemente promovendo manifestações de
protesto defronte à Embaixada. Amplamente divulgadas no
Brasil foram aquela contra Collor e a vigília cívica durante a
votação do impeachment. A Casa do Brasil é mantida pelas
contribuições dos associados e pelos rendimentos de um pequeno bar, tudo isso numa minúscula e modesta salinha. Mas
é o único lugar em Portugal que mantém semanalmente uma
palestra sobre o Brasil, com assuntos os mais variados, não
só de atualidade como também histórico-culturais. E ainda
edita um jornalzinho mensal, o Sabiá, com notícias e outras
informações que interessam à colônia.
Quanto aos “cerca de 35 leitorados em 18 países” e
“cursos de língua portuguesa e civilização brasileira em universidades”, serão objeto dos comentários a seguir.

O brasilianismo fora do Brasil
Como é sabido, o brasilianismo foi inventado pelos
norte-americanos durante a Guerra Fria, por força de razões
geopolíticas, e deu muitos e excelentes frutos. Nem é preciso
mencionar os inúmeros trabalhos publicados dos anos 60 para
cá, com funda repercussão no pensamento nacional. Vindos
dos Estados Unidos, os recursos de financiamento à pesquisa,
inclusive nativa, foram generosos e beneficiaram não só instituições como programas que abriram novos caminhos. Remetemos novamente ao trabalho de Sérgio Miceli, A desilusão
americana, que analisa exaustivamente o tema e o campo. O
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que falta perceber, hoje, é que o brasilianismo, por mais que
nos desagrade a idéia, praticamente acabou junto com a Guerra
Fria. Ou pelo menos se metamorfoseou em outros módulos,
ainda não muito bem delineados, a exigir redefinição.
O interesse científico pelo Brasil deslocou-se para os
países do Leste europeu, quando não para o Oriente. Bem
se pode compreender porque vários conspícuos brasilianistas
norte-americanos se reciclaram em “Lestistas”, e hoje efetuam
suas pesquisas de campo nos países do Leste. As dotações para
pesquisa também se deslocaram para lá.
A degringolada do brasilianismo foi rápida e, talvez
porque nunca nos ocorreu que poderia se dar, não nos encontrou preparados para uma mudança de estratégia, a qual,
felizmente, tudo faz crer que começa a dar sinais de vida. Há
dois ou três anos, ninguém parecia acreditar que a tendência
para baixo pudesse ser revertida.
A coluna dorsal do brasilianismo fora do Brasil constitui-se, naturalmente, na instituição universitária. Ninguém se
iluda pensando que existem departamentos ou sequer cadeiras
de algum assunto brasileiro em algum lugar do mundo. Nem
mesmo levando-se em conta o posto de História do Brasil na
Universidade de Paris IV, que existe há menos de um decênio,
e os dois recém-criados postos de Literatura Brasileira, um na
Universidade de Paris III e o outro na Freie Universität Berlin.
Como se acabou de ver, a primeira vem de ser fundada em
Stanford, e com o título de Estudos Brasileiros, que é como o
brasilianismo existe fora do Brasil, em seu sentido mais lato,
isto é, não só no seu campo mais forte e que o caracterizou
desde o início, o dos historiadores.
O que existe no mundo todo — precedendo a degringolada, e ao que parece mais firme na institucionalização — é
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uma disciplina que se chama Estudos Brasileiros, atrelada aos
Estudos Portugueses ou Latino-americanos (ambos freqüentemente entendidos como excluindo os brasileiros), e aos
Estudos Hispânicos ou Ibéricos (freqüentemente entendidos
como excluindo os lusófonos). As sedes dessa disciplina são,
como regra, as Faculdades de Letras e sua base o ensino de
língua e de literatura.
Em geral — as exceções serão examinadas mais adiante
— cada país europeu tem de uma a no máximo três destas
disciplinas de Estudos Brasileiros, sempre dependentes e numa posição subalterna com relação àquelas outras, e sempre
uma delas na capital. Encontramos a disciplina na Inglaterra,
no King’s College da Universidade de Londres, bem como nas
Universidades de Liverpool e Essex. Na Espanha, na Universidade Complutense de Madri e na de Barcelona. Na Holanda,
nas de Utrecht e de Leyden. Na Suíça, em Zurique. Na Bélgica não há. Na República Tcheca, na Universidade de Praga.
Na Hungria, na Universidade de Budapeste. Na Polônia, na
Universidade de Varsóvia, onde há um animado Centro de Estudos Latino-americanos, que faz congressos e edita revistas,
mas com ínfima presença do Brasil, e de Poznam. Finalmente,
na Rússia, na Universidade e no Instituto de Literatura Mundial de Moscou e em São Petersburgo. Em todos esses países,
na base de um ou dois docentes.
A exceção é a França, onde a disciplina se chama Études
Portugaises et Brésiliennes em 30 Faculdades de Letras. Tratase de uma concentração enorme, desproporcionada à popu-lação
do país e à real importância desses estudos, os quais, inclusive
do ponto de vista do prestígio intelectual, são de porte modesto.
Não obstante, afora esses cursos nas Faculdades de Letras, o
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brasilianismo é raro, seja em História, em Antropologia, em
Sociologia, em Ciência Política, em Economia etc. Trata-se,
realmente, de algo supreendente pela extensão e quantidade,
bem como de um fenômeno tributário de condições históricas
extremamente atípicas. Definido o quadro geral dos Estudos
Brasileiros no panorama internacional, é preciso tra-tar o caso
francês como discrepante e único.
A primeira vez que a futura disciplina fez sua irrupção
na Universidade francesa, em 1922, passou-se da seguinte
maneira. Estudos hispânicos de língua e literatura havia desde
o século passado e mesmo uma cadeira de Espanhol, incluindo
literatura, na Faculdade de Letras da Sorbonne. Em 1919, uma
dotação do governo português viabilizou a criação de uma
disciplina de língua e literatura portuguesas, como uma dependência do Espanhol, sendo ela confiada a Georges Le Gentil,
jovem hispanista com Agrégation e doutoramento em Letras,
este último sobre um tema de Literatura Espanhola. Três anos
depois, em 1922, a disciplina se expandiu para incluir um
curso de literatura brasileira. O acervo de material em língua
portuguesa que começou desde então a ser colecionado por
Le Gentil veio a formar o núcleo da biblioteca do Instituto de
Estudos Portugueses e Brasileiros da Sorbonne, por ele criado
em 1935, e até hoje existente. Mas a disciplina continua a ser
dependente do Departamento de Espanhol. E quando, por obra
da reforma de 1969, a Universidade de Paris foi desmembrada
em 14 unidades independentes, esse Instituto foi reabsorvido
oficialmente pela UER (Unité d’Études et de Recherches) de
Estudos Ibéricos da chamada Sorbonne Nouvelle, ou Universidade de Paris III.
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Desde esse evento fundador de 1922, outros Estudos
Portugueses foram criados por dotações do governo daquele
país em outras universidades: em 1931, em Toulouse; em 1932,
em Bordeaux; em 1934, em Montpellier e Poitiers. E, embora
não fique bem claro em que condições ou com que estatuto,
em 1921 em Rennes, o que acende uma ferrenha disputa com
a Universidade de Paris pelo pioneirismo. Lembre-se que até
hoje essas escolas constituem os mais importantes focos de
estudos lusófonos. Aos poucos foram sendo introduzidos nesses focos os Estudos Brasileiros e bem mais tarde os Estudos
Africanos.
O que importa reter, desse excesso de minúcias e datas,
é que os Estudos Brasileiros já nasceram como um ramo menor
e tardio dos Estudos Portugueses — mas, e essa é a outra face
da questão que examinaremos mais detidamente, se não fosse
o empenho governamental português, enquanto país da Europa,
eles não existiriam. O que, afinal, reproduz aproximadamente
a história de nosso país. Injustificável, a todos os títulos, é
que isso persista hoje. Como costuma afirmar o Professor Paul
Teyssier, que dedicou sua vida a ambos os estudos enquanto
catedrático deles em Paris IV — Sorbonne, se não fosse o
Brasil, o Português hoje não passaria de um húngaro. Ou
seja, como diziam os jesuítas da colonização brasileira, uma
“língua travada”, de poucos falantes num reduzido território,
em oposição à “língua geral”, ou tupi, que como uma koiné
tinha trânsito em todo o território da colônia.
Enquanto logo no início se percebeu a dificuldade de
desenvolver estudos de português sem mercado de trabalho
porque não havia magistério secundário, muitos anos se
passariam antes que um fenômeno inesperado, ou uma das
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voltas da história, viesse mudar radicalmente o panorama da
disciplina. Conforme mostrado anteriormente, isso ocorreu
quando, nos anos 60 e 70, os portugueses começaram a afluir
em massa à França em busca de emprego, vindo a constituir
a maior colônia estrangeira da França, avaliada em um milhão
de habitantes. A pressão de sua presença acabou conduzindo à
cria-ção do ensino de português no segundo grau, após longos
anos de batalha. Dessa maneira, os filhos desses imigrantes não
só não perderam sua língua de origem, como ainda ganharam
a possibilidade de estudá-la no secundário e também na universidade, integrando hoje sua maior clientela. Em qualquer
das Faculdades de Letras do país, com a existência de um
diploma de Estudos Superiores em Português, o exame das
listas de matrícula do primeiro ao último ano revela que o
maior número de alunos desse diploma tem sobrenomes portugueses, sendo raros os franceses.
Novamente uma faca de dois gumes. A disciplina, sem
dúvida, ganhou em força e extensão, e até em cabimento,
deixando de ser restrita a diletantes. Por outro lado, perdeu
prestígio porque foi apanhada nas malhas do preconceito,
donde o registro pejorativo com que o idioma é referido na
França. Como se não bastasse, o estatuto oficial que ocupa no
Ministério da Educação é o de “língua rara”, enquanto outras
são classificadas como “línguas de cultura”. Língua rara, o
português, uma das mais faladas no mundo? Quando ocupa uma
das primeiras posições em número de falantes segundo os dados
da UNESCO? Um erro científico cuja correção é preciso reivindicar sem tardança. Os próprios franceses, que enxergam
longe, criaram após o desmantelamento de seu império colonial uma Secretaria de Estado da Francofonia, que cuida de
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todas as questões ligadas a sua língua e a sua cultura, mesmo
que se trate de meia-dúzia de falantes numa remota ilha que
nem lhes pertença e tampouco faça parte dos DOM-TOM,
ou Départements d’Outremer - Territoires d’Outremer (quais
sejam Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunião, NovaCaledônia, Polinésia Francesa, Wallis e Futuna, Mayotte, Saint
Pierre-et-Miquelon).
A pressão exercida pela nova população escolar multiplicou as vagas e os cursos, mas em benefício de Portugal.
O Brasil, na crista da onda da euforia desenvolvimentista do
governo Kubitschek, não percebeu o fenômeno nem reagiu
devidamente, o que parece que agora começa a fazer, aliás com
largo atraso. Após essa fase, os anos da repressão ditatorial que
encerraram a década de sessenta e dominaram a maior parte da
de setenta evidentemente não foram favoráveis à cultura, e as
conseqüências se fazem sentir até hoje. Entrementes, no mesmo
período Portugal criou órgãos ou desenvolveu os que já havia,
e deslanchou uma ofensiva visando a ocupar espaços, com
uma política cultural no exterior de dar inveja a qualquer um.
Os resultados da desídia brasileira não se fizeram esperar.
Hoje em dia, ao contrário do que ocorria nos anos sessenta,
todos os postos de Professeur, ou seja, catedrático de Estudos
Portugueses e Brasileiros, são ocupados por lusitanistas e não
mais por brasilianistas (o que os distingue é ter feito doutoramento num ou noutro campo, que assim se torna inevitavelmente sua especialidade). Ao que tudo indica, a única exceção
é Rennes, onde o catedrático é Jean-Michel Massa, brasilia-nista
remanescente dos tempos heróicos, autor de notáveis trabalhos
de pesquisa sobre Machado de Assis. Mesmo assim, esse de-
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partamento é hoje mais conhecido pelo poderoso afri-canismo
que desenvolveu nas duas últimas décadas.
Uma descrição daquilo que, afinal, constitui os Estudos
Brasileiros daria como resultado o seguinte perfil. Em princípio, e considerando-se que o ensino é unificado em toda a
França, o programa é único e invariável. Em condições ideais,
o departamento, embora raramente assim ocorra na realidade,
deveria dedicar-se às três vertentes da lusofonia, atribuindo o
mesmo peso ao ensino de estudos portugueses, brasileiros e
africanos. No setor brasileiro, ensina-se sobretudo Língua e
Literatura, com pelo menos um curso para cada ano, Civilização — matéria entendida como um pouco de História, um
pouco de Geografia, um pouco de informações de atualidade, estatísticas etc., com pinceladas de Sociologia e Economia —, e ainda Tradução/Versão/Expressão Oral e Escrita, todas
em norma brasileira. Um bom departamento, se de um lado
tem esse currículo brasilianista obrigatório, pode expan-di-lo
para incluir cursos de Teoria Literária e de Literatura Comparada, por exemplo. Mas também é possível, em con-dições
adversas, como ocorre na maioria dos casos, contraí-los e
diminuí-los, dando prioridade aos estudos portugueses. Infelizmente, sendo a absoluta maioria dos catedráticos em toda a
França constituída atualmente por lusitanistas e não por brasilianistas, como se apontou, e havendo maior disponibilidade
de leitores portugueses que de leitores brasileiros, o panorama geral não é propício. Afora os catedráticos, a tendência
que se acentua é igualmente a da predominância numérica
de do-centes lusitanistas. Nos maiores centros, também entre
os não-catedráticos os lusitanistas são mais numerosos, sendo
grave o rumo para que tal fato aponta, ou seja, o de que no
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futuro os lusitanistas, por ascensão na carreira, continuarão a
ocupar os cargos mais altos.
À parte a disciplina de Estudos Brasileiros, só havia até
o momento — quando foram criados dois postos em Literatura Brasileira, um em Paris e outro em Berlim, como se mencionou acima — um posto exclusivamente dedicado ao Brasil,
dentre todos os que seriam desejáveis e até merecedores. Trata-se da disciplina de História do Brasil, na Universidade de
Paris IV - Sorbonne, criada há poucos anos.
Quanto ao mais, um que outro historiador, ou economista, ou antropólogo ou sociólogo francês pode incluir o Brasil
em suas pesquisas e aulas, mas sempre dentro de um âmbito
alargado que inclua estudos comparativos. No caso da França,
país que, de longe, tem mais Estudos Brasileiros e reciprocamente atrai mais brasileiros para doutorado e pós-doutorado
competindo com os Estados Unidos, afora um ou outro estagiário em alguma província, o grande foco de concentração é
constituído pela École des Hautes Études en Sciences Socia
-les (EHESS), em Paris. O volume oficial do Programme des
enseignements et séminaires para o ano letivo de 1995/1996
mostra que a escola oferece cerca de duzentos cursos por ano,
sempre no terreno das humanidades, exceto literatura. Esses
numerosos cursos vão desde as disciplinas mais correntes, como História, Geografia, Sociologia, Economia, Antropologia
e Etnologia, Psicologia, Filosofia etc., até outras mais raras,
co-mo Arqueologia, Semiologia, Direito-e-Sociedade etc. Mas
nenhum deles é dedicado ao Brasil.
Não obstante, a EHESS constitui o maior pólo de atração de brasileiros em toda a Europa, e não só por causa de
seu prestígio e de seus cursos. Há ainda uma outra razão, da
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maior relevância: é lá que fica o Centre de Recherches sur le
Brésil Contemporain (CRBC). Dirigido há muitos anos por
Ignacy Sachs (que acaba de se aposentar, sendo substituído
por Afrânio Garcia, do Museu Nacional), economista especializado em Ecodesenvolvimento comparatista Índia/Brasil, com
grande prestígio nas altas instâncias político-culturais de nosso
país, esse centro hospeda igualmente o projeto França-Brasil,
criado e coordenado por Mário Carelli até sua morte. Embora
minúsculo, sem staff e mesmo não funcionando todos os dias
da semana, o CRBC desempenha um papel estratégico, ao
manter uma conferência quinzenal, ministrada por brasileiros
de passagem e das mais variadas especialidades. Na verdade,
não há outro fórum dessa espécie em toda a Europa. Além do
grande número de brasileiros inscritos nos cursos da EHESS,
tanto para doutorado como para pós-doutorado, trata-se do único
núcleo de atividades permanentes relacionadas com nosso país.
Embora a freqüência às conferências quinzenais seja pequena,
sempre é um espaço onde se fala constantemente do Brasil.
Além disso, o CRBC organiza um congresso por ano. O do
ano de 1996 foi coordenado por Paulo Sérgio Pinheiro (Ciência
Política / Núcleo de Estudos sobre a Violência - USP), sobre
o tema Direitos Humanos.

Panorama pan-europeu
A situação dos Estudos Brasileiros na Alemanha é
completamente diversa da francesa. E não apenas por sua escassez, que, como já apontamos, é geral em todos os demais
países da Europa. A lembrar ainda que lá, como aliás em todas as outras nações, afora a França e obviamente Portugal,
o português não é oferecido no secundário. A Alemanha tem
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uma legislação diferente da francesa. Enquanto esta tem sua
polí-tica de ensino conduzida unificadamente pelo Ministério
da Educação, inclusive com sua grande preocupação pela
“descentralização” e “regionalização”, ou prevenção e reparo
das desigualdades regionais trazidas pela tendência a tudo
con-centrar na capital, na Alemanha os Länder dispõem de
muita independência para determinar suas próprias políticas na
área do ensino.
Assim, há Estudos Brasileiros — sempre atrelados aos
Portugueses e aos Espanhóis, com uma exceção — nas duas
universidades de Berlim, e igualmente em Colônia, Hamburgo, Rostock, Bonn.
Comecemos pela capital, Berlim. A Universidade Hum
-boldt, de Berlim, sempre foi considerada uma das grandes
universidades do mundo. Com a partilha da cidade após a
Segunda Guerra, ela ficou em Berlim Leste, tendo Berlim
Oeste perdido sua universidade. Por isso deste lado foi criada outra, daí decorrendo seu nome desafiador: Freie (Livre)
Universität Berlin. O encarregado dos estudos brasileiros na
Humboldt, onde tais estudos são um apêndice dos similares
por tugueses, formou-se no Instituto Latino-Americano da
Universidade de Rostock, na Alemanha Oriental. Esse foi
outrora o mais importante do país, quando dirigido pelo Professor Dessau, cujo falecimento, juntamente com a derrocada
do regime, desorganizou seu funcionamento. O português
na Humboldt atendia à exigência curricular de uma segunda
língua para o diploma de tradutor e intérprete de Espanhol. E
ali esse era o único docente da norma brasileira, em perpétua
inferioridade com relação aos docentes da norma portuguesa.
Mas esse mesmo docente escreveu um manual e fez importan-
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tes traduções literárias no período. Desde a queda do Muro,
a Humboldt passa por um efervescente período de reformas,
sobretudo no sentido de adequar-se às exigências do Oeste;
e, por isso, a área que nos diz respeito se encontra em refor
-mulação e, esperamos, expansão.
Criada a Freie Universität Berlin, integra-a, como vimos,
um Lateinamerika-Institut, que reúne os cursos hispano-americanos e brasileiros. Mas lá não se trata só de literatura, havendo
disciplinas de Sociologia, de Economia, de Antropologia e de
outras humanidades, embora numa situação extre-mamente
minoritária com relação aos de fala espanhola. Todo o núcleo
brasileiro não tem mais do que três professores; mas, depois
de anos de reivindicação, conseguiu-se a abertura do concurso mencionado e a partir do ano de 1996 há uma professora
titular de Literatura Brasileira. Os cursos incluem Literatura,
Civilização, Tradução, Versão, Expressão Oral e Escrita, como
na França, porém mais restritos e integrados ao diploma de
Espanhol: ao contrário deste país, inexiste um diploma superior
em Português.
Não é demais lembrar que a importância de Berlim
também reside no fato de que ali sedia a maior Biblioteca
Ibero-americana da Europa, compreendendo seiscentos mil
volumes, e com um respeitável acervo brasileiro.
O outro maior núcleo desses estudos na Alemanha, o da
Universidade de Colônia, é por sua vez completamente diferente
dos anteriores. Em primeiro lugar, é o único que não depende
dos espanhóis, já que integra o Departamento de Línguas Românicas da Faculdade de Letras. Em segundo lugar, tem um
funcionamento tão original que merece exame à parte. Fundado
em 1932 como Instituto Português por ninguém menos que
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Leo Spitzer, que o dirigiu até ser obrigado a deixar o país fugin-do ao nazismo, só bem mais tarde, na década de 60, abriria
es-tudos brasileiros e passaria desde então a se chamar Instituto
Luso-Brasileiro. Foi seu primeiro diretor Joseph Maria Piel,
especialista em Lingüística Portuguesa, o qual liderou a abertura
nesse rumo. O atual diretor, Helmut Feldmann, foi seu aluno
e leitor. Mas foi o sucessor daquele, Eberhard Müller-Bochat,
quem, em 1968, em meio ao surto de terceiromundis-mo da
época, começou a estabelecer as relações com a Universidade
do Ceará que até hoje predominam (o mesmo ocorrendo com
o Lateinamerika-Institut berlinense).
Mas, como em toda parte da Europa, a recente entrada
de Portugal na CEE volta a reforçar a posição desse país
mesmo onde o Brasil se mantinha mais marcante, como em
Colônia. E desde 1988 encaminham-se trinta estudantes por ano
a Portugal, havendo intercâmbio de cinco professores nas duas
direções, tudo sob a égide do programa pan-europeu Erasmus.
Quanto ao Ceará, um primeiro convênio estabelecido
parcialmente em 1984 ampliou-se em 1989 a nível de ambas
as reitorias. Para lá vão anualmente dez estudantes de Colônia,
com estágios previstos de doze meses, enquanto esta oferece
bolsa para um ou dois cearenses por ano. Colônia paga ainda
um leitorado de dois anos, renováveis por mais dois, fazendose a seleção da seguinte maneira: o Ceará manda três dossiês
para Colônia escolher um. Em troca o Ceará oferece uma bolsa
de doutoramento para um estudante de Colônia.
Alargando-se ainda mais, em 1992 foi fundado o Centro
do Mundo Lusófono, reunindo Colônia, Ceará, Portugal, África e Ásia, com participação de governo, indústria, comércio,
bancos, num enorme projeto envolvendo ciência e tecnolo-
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gia, cujo âmbito é extraordinário e exemplar. A liderança do
projeto, do lado alemão, continua sob o controle do Instituto
Luso-Brasileiro.
O Centro edita uma revista semestral, a Revista do
Centro do Mundo Lusófono, realiza anualmente uma festa
de São João, e já patrocinou uma viagem de cem pessoas ao
Ceará em 1994. Quanto ao Instituto Luso-Brasileiro, uma de
suas benesses foi empreender a redação e edição de um livro
sobre literatura brasileira, publicado em 1992. Compreendendo
18 ensaios, o livro se intitula Brasilianische Literatur in der
Zeit der Militärherrschaft (1964-1984), e foi coordenado por
Helmut Feldmann, Silviano Santiago e A. Briesemeister, diretor
da referida Biblioteca Ibero-Americana de Berlim.
Como se vê por essas realizações, pode ser difícil mas
não impossível fazer coisas importantes no setor dos Estudos
Brasileiros. Convém lembrar que o staff tanto do Instituto
quanto do Centro é minúsculo, contando o primeiro com o
professor titular e mais um professor doutor e dois leitores, um
de norma brasileira e outro de norma portuguesa, e o segundo
com o mesmo professor titular e mais um assistente doutor.
Outro caso interessante e que tem um perfil peculiar é
o da Itália. Tendo os Estudos Brasileiros começado lá, como
em toda parte, enquanto tributários dos Estudos Portugueses
ou Espanhóis, e embora continuem restritos, chegaram ao
ponto de adquirir independência com a disciplina de Literatura
Brasileira. O que, mesmo como parte do Departamento de
Romanística, é um caso raríssimo no mundo todo. Isso se deve
à atuação pessoal de seu primeiro professor na Universidade
La Sapienza, em Roma, o poeta Murilo Mendes, adido cultural
do Brasil nos anos 50 e figura de extraordinário prestígio no
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seio da intelectualidade italiana. A ele se deve a criação da
ca-deira, que ocupou por muitos anos, e da persistência daquela
Universidade como o principal foco de Estudos Brasileiros
no país até hoje. Suas discípulas Luciana Stegagno Picchio e
Giulia Lanciani, que o sucederam, também têm alcance internacional na área. Mas é o único lugar na Itália onde há uma
especialidade brasileira autônoma, embora pequena, contando
com apenas dois docentes e cerca de oitenta alunos somados
em todos os anos do curso. Posteriormente, e graças a esse
primeiro impulso dado por Murilo Mendes, surgiram outros
Estudos Brasileiros espalhados pela Itália. Com autonomia,
só os há em Nápoles e Viterbo; mas, mesmo autônomos, não
contam com mais do que um posto de professor da matéria, a
qual incide apenas no Biennale, o diploma curto de dois anos.
Encontramos Estudos Brasileiros não autônomos em Veneza,
Pádua, Florença, Pescara, L’Aquila e Bari, onde os cursos são
ministrados por docentes de Estudos Portugueses. Por outro
lado, praticamente todas as universidades do país dispõem de
cátedras independentes de Estudos Hispano-americanos.
Como seria de esperar, o caso de Portugal foge um pouco
da regra geral. De saída, não existe o problema do ensino e
apredizagem de uma outra língua. Mesmo assim, o interesse
pelos assuntos culturais brasileiros não é dos mais extraordinários. Basta dizer que na Biblioteca Nacional, em Lisboa, não
há sequer os livros de Antonio Candido e de Sérgio Buarque
de Holanda (exceto Raízes do Brasil), sem falar no restante.
E mesmo quando a popularidade das novelas de televisão
bra-sileiras esteja modificando o idioma no país, para grande
des-gosto dos puristas, e provocando acirradas polêmicas. Isso
sem falar na celeuma levantada pela discussão do novo acordo
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ortográfico entre os dois países. Ainda assim, há Estudos Brasileiros independentes nas três maiores universidades locais: em
Lisboa, onde são dirigidos pelo professor que foi o primeiro
doutor na área no país, também diretor do Instituto de Cultura
Brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Clássica de
Lisboa; no Porto, onde são dirigidos pelo segundo doutor na
área no país; e em Coimbra.
Na primeira, rara ocorrência, existe por lei e há muito
tempo, desde 1916, uma Cadeira de Literatura Brasileira, que
entretanto, devido à interveniência da Primeira Guerra, não
entrou em funcionamento até 1923, quando foi inaugurada pelo
historiador e diplomata Oliveira Lima. Como curiosidade para
a crônica literária, alinham-se aqui os nomes anteriormente
sugeridos para o cargo, por uma razão ou outra não chegando
a ocupá-lo: Miguel Calmon, Lúcio de Azevedo, Graça Aranha,
Manuel de Sousa Pinto (que mais tarde foi seu titular por
muitos anos), Afrânio Peixoto e Coelho Neto, todos indicados
pela Academia Brasileira de Letras. Criada como disciplina
obrigatória para todos os alunos de Letras, foi circunscrita
apenas aos de Filologia Romântica desde 1930. A de Coimbra
foi criada em 1957 e a do Porto em 1972. Integrada em geral
aos Estudos Hispanos-americanos, e contando com apenas
um professor, a disciplina funciona ainda em outras pequenas
universidades, como as de Viseu, Guarda, Braga e Aveiro.

O modelo português
As considerações que se seguem devem ser tomadas
em seu sentido positivo, ou seja, o de que Portugal tem uma
excelente política cultural no exterior e constitui um modelo a
ser copiado pelo Brasil. A isto se deve que o lusitanismo hoje
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prevaleça sobre o brasilianismo, tendo ocupado espaços que já
couberam a este, apesar de mais tarde chegado.
Começando pelo sistema de leitorado, que pode parecer
desprezível mas não é, quando se leva em conta que constitui uma infra-estrutura de ocupação e uma base para futuras
expansões. Só para dar um exemplo fora do âmbito deste trabalho: conforme mostram suas biografias e currículos, Michel
Foucault foi leitor de francês em postos de escassa importância como Uppsala, na Suécia (1955/1958), Varsóvia
(1958/1959) e Hamburgo (1959/1960). Tais estágios ocorreram
enquanto preparava sua tese de doutoramento. Além de dar as
aulas obrigatórias, criou e trabalhou com grupos de teatro em
francês nesses lugares, fez audições de música e deu conferências. Sua atuação enquanto leitor mostra que o posto, o mais
baixo da carreira, primeiro, não é indigno de um Foucault, e,
segundo, abre oportunidade para que muito possa ser realizado,
desde que haja estímulo e apoio das instituições de origem.
O leitor é uma categoria profissional para estreantes.
Deve ser necessariamente estrangeiro e seu contrato não
pode ultrapassar dois anos no mesmo lugar, com renovação
excepcional. O objetivo é que ele, ou ela, faça, ou ao menos
encaminhe, seu doutoramento nesse período.
Da formação, da competência, da agilidade do sistema em seu conjunto, depende a continuidade dos estudos
lusitanistas. Repetindo, a bem do argumento: Portugal, com
seus 10 milhões de habitantes, mantém 166 leitorados em 33
países, ao passo que o Brasil, com 153 milhões de habitantes,
tem 40 leitorados dos quais cinco vacantes, segundo dados
oficiais, que coincidem com os 35 do documento do Itamaraty
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acima analisado, distribuídos por apenas 18 países.
Quem se ocupa da formação e do bom funcionamento
do sistema de leitores é o Instituto Camões, subordinado ao
Ministério das Relações Exteriores mas dispondo de ampla
autonomia. Os candidatos são recrutados no ensino secundário,
mediante abertura de curso especializado, de inscrição livre, ao
fim do qual os alunos se submetem a um concurso e aguardam
a nomeação pela ordem de classificação. Devem ficar apenas
dois anos num determinado país, mas poderão ficar mais dois,
desde que mudem de lugar. Durante esse tempo, completam
sua formação docente, fazendo os cursos de pós-graduação
na Universidade em que trabalharem e iniciando seu doutoramento. Seu salário em geral é pago pelo Instituto Camões,
ou então metade por esse e metade pela universidade anfitriã,
dependendo do convênio. Mas é um bom salário, da ordem
de três mil dólares, equivalendo à remuneração da carreira no
local. Encarregam-se dos cursos de iniciação, em geral em nível
de primeiro e segundo ano de graduação. E dão assistência
a várias outras atividades, como preparação de exposições,
exibição de filmes, participação em grupos de teatro, criação
de audiovisuais, coordenação de congressos etc. O que não
é de estranhar, visto que a tônica do curso de formação no
Instituto Camões é imprimir-lhes a consciência de que são
“embaixadores em missão cultural”.
O apoio que Portugal dá a seus leitores é exemplar. Uma
vez por semana recebem os principais jornais e revistas de
seu país. E, a cada semestre, todos os livros que a Fundação
Gulbenkian editou no período, em sua especialidade. Um
boletim mensal trilíngüe, em português, inglês e francês, primorosamente editado em papel couché, leva aos leitores in-
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for-mações sobre as novidades da política cultural portuguesa
no mundo.
Afora isso, o Instituto distribui anualmente trezentas
bolsas para cursos de verão de Língua e Cultura Portuguesas
em várias universidades aos alunos desses leitores, os quais
es-colhem os contemplados. Para se ter uma idéia do alcance
dessa medida, e da projeção que dá a Portugal, segue a lista
de fre-qüência na última distribuição; deve ser lembrado que
há várias outras bolsas portuguesas além das do Instituto Camões, entre as quais as Erasmus pan-européias. Os estudantes
agraciados pertenciam aos seguintes países: França 84, Reino
Unido 37, Alemanha 33, Espanha 24, Estados Unidos 23, Itália
21, Bélgica 8, Áustria 6, Hungria 5, Canadá/ Guiné-Bissau/
Holanda/ Índia/ Moçambique 4 cada um, Angola e Polônia
3 cada um, Argentina/ Coréia do sul/ Dinamarca/ Finlândia/
Gabão/ Irlanda/ Japão/ Macau/ Marrocos/Senegal/ Suíça 2 cada
um, Bulgária/ Cabo Verde/ Colômbia/ China/ Egito/ Noruega/
República Tcheca/ Romênia/ Rússia/ Suécia/ Zimbabwe 1 cada
um. A distribuição é mesmo internacional, abrindo contactos
com o mundo todo, além de mostrar o âmbito do sistema português de leitorados; e é de estranhar a ausência do Brasil, não
sabemos se oficial ou oficiosa. As universidades anfitriãs são
as de Lisboa, Coimbra, Porto, Aveiro e Minho.
Munido de um sistema como esse, pode-se compreender
como Portugal veio ocupando os espaços onde antes o Brasil
prevalecia. Embora o país nunca tivesse estado desatento,
conforme se viu pelas informações sobre criação de Estudos
Portugueses no exterior, o regime salazarista praticava, como
se sabe, uma política isolacionista, sendo só depois da Revolução dos Cravos em 1974 que a ofensiva começou. O que
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é confirmado até na China, onde, na oportunidade do lançamento do primeiro dicionário Chinês-Português em 1995, um
dos quatro autores (todos chineses), que estudou em Lisboa e
fala a norma portuguesa, declarou que o dicionário prescinde
da norma brasileira, aduzindo que até os anos 60 a presença
brasileira era predominante em seu país. Após 1974 Portugal
teria passado a entabular laços com a China, de tal maneira que
o Brasil veio a perder sua anterior presença. Na Universidade
de Línguas Estrangeiras em Pequim existe um único posto para
estudos lusófonos, que é ocupado atualmente por um docente
enviado de Portugal.
Além de manter um representante permanente do Instituto Camões num país-chave para os Estudos Portugueses e
Brasileiros como é a França, é de realçar a prontidão mostrada quando é necessário, por exemplo, substituir um leitor
português: em uma semana há outro no lugar. Mesmo que um
determinado núcleo de estudos queira contratar um leitor brasileiro em certos casos, por exemplo, quando já há um leitor
português, ninguém sabe como solicitá-lo, nem quais são as
garantias de permanência e competência. É assim que alguns
desses núcleos têm no momento dois leitores portugueses e
nenhum brasileiro. Como não há sistema institucional de leitorado no Brasil, ninguém sabe como o recrutamento é feito,
nem a formação que é dada. E é difícil perceber aonde se quer
chegar com apenas 35 leitores a postos.
Todo país com uma política cultural no exterior bem
definida dispõe de um organismo como o Instituto Camões.
Certamente seria importante que o Brasil também dispusesse
de um desse tipo. Tais organismos constituem verdadeiras
embaixadas culturais, ensinando língua e cultura, promovendo
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exposições de artes plásticas, mostrando filmes e vídeos, editando revistas e boletins, encenando peças de teatro, garan-tindo
um fórum para intelectuais e artistas nacionais de pas-sagem
e viabilizando seu contacto com os nativos através de conferências, entrevistas e debates.
Há esperanças, aliás há bom tempo sistematicamente
adiadas, de que, como foi lembrado, o Instituto da Língua
Portuguesa possa vir a representar esse papel. E sem esquecer
a conjuntura propícia representada pela nova presidência do
Instituto Camões.
Um sistema de leitorado a ser implantado pelo Brasil,
salvo uma perspectiva candidamente otimista, além de imitar
o excelente modelo português, deveria atender a alguns outros requisitos. Um deles seria concentrar-se nos professores
uni-versitários estreantes, e não restringir-se aos professores
se-cundários. A razão é óbvia, e tem a ver com o grande
número dos primeiros em nosso país. E a exigência de fazer
douto-ramento deveria ser mantida. Claro que deve haver um
curso preparatório e um concurso muito rigoroso — afinal,
como Portugal bem sabe, trata-se de selecionar “embaixadores
em missão cultural”. Deveria ser estabelecido um salário no
mí-nimo decente, e não a insignificância que o Itamaraty paga a
seus parcos leitores. Alguma concordância seria necessária
por parte das agências financiadoras da pesquisa, como CNPq,
CAPES, FAPESP etc., para que se pudesse somar salário e
bolsa, atendendo ao custo de vida em outras paragens.
Ainda mais, o leitorado não se deveria restringir às metrópoles da Europa e dos Estados Unidos. Seria útil e oportuno
pensar em postos no Japão, na China, nos países árabes, na
África e no imenso campo recentemente aberto nos países do
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Leste. O mesmo Foucault supracitado, não mais leitor mas já
professor após o doutoramento, foi inicialmente dar aulas por
três anos na Tunísia antes de obter uma colocação na França;
sem esquecer quantas vezes fez o mesmo no Brasil.

Meio editorial, traduções e artes
Não há estatísticas disponíveis sobre traduções de livros
brasileiros no total: ou eles aparecem misturados a todos os de
língua portuguesa ou, quanto deles separados, restringem-se a
um só país de recepção. No segundo caso, dispomos de uma
excelente publicação co-editada pela Biblioteca Nacional e
pelo Bureau du Livre, mas só referente à França3 e sem números cotejáveis com outras línguas.
Para dados gerais comparativos contamos com os levantamentos pan-europeus da Direction du Livre, órgão do
Ministério da Cultura da França. De uma língua européia para
outra, as mais traduzidas são o inglês, o francês, o alemão, o
italiano, o espanhol e o tcheco, nessa ordem. Como o português,
mesmo juntando os livros de Portugal, do Brasil e das nações
africanas, não chega a 1% do conjunto, ele fica de fora das
análises estatísticas. Considerados por autor, os resultados são
curiosos. Os campeões de tradução na Europa são, pela ordem,
a sueca Astrid Lindgren, que se dedica ao infanto-juvenil, Marguerite Duras, Ruth Rendell, Umberto Eco, Françoise Sagan,
Frederick Forsyth, Peter Handke, Elias Canetti, Milan Kundera,
Henri Troyat e Michel Tournier. Tanto figuram na lista velhos
bata-lhadores como Henri Troyat e Françoise Sagan, quanto
alguns da moda mais recente, a exemplo de Milan Kundera,
Peter Handke e Marguerite Duras, esta última há longo tempo
profissional mas popularizada há bem menos. Ali encontramos
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tanto escritores do mais alto nível, como Elias Canetti, até
Prêmio Nobel, quanto autores de romances policiais e thrillers, como é o caso de Ruth Rendell ou Frederick Forsyth.
Certamente a gama de preferências que aí se estampa é de
uma versatilidade extremamente ampla.
Para a Alemanha contamos com um informe de Mech
-tild Strausfeld4, diretora de traduções latino-americanas da
Suhrkampf Verlag e doutora em Letras, que fornece ótimos
indicadores gerais mas sem a separação dos brasileiros, como
sempre devido a seu minúsculo número. Suas análises, já que
ela é especialista em livros da América Latina, englobam todos
os livros dessa proveniência; mas sempre se podem inferir
algumas constantes.
Cruzando todos esses dados, e mais os catálogos atualizados de editores e livreiros especialistas em lusofonia, é
possível discernir um perfil e algumas tendências.
Os livros brasileiros no original exportados anualmente
por nosso país têm como seus maiores clientes em primeiro
lugar Portugal, em segundo os Estados Unidos, em terceiro
o Canadá e em quarto a Alemanha; a França não figura no
ranking. Dentre os do mundo todo traduzidos no exterior, e
pertencentes à categoria “novidades estrangeiras”, que englobam desde o best-seller ficcional até o que os editores
chamam de “exotismo científico”, a Alemanha traduz setenta
mil por ano e a Espanha quarenta mil. Ou seja, as traduções
são muito numerosas, mas as nossas são raríssimas. Desse
total, 80% o são de originais em língua inglesa; os restantes
20% se distribuem por todas as outras línguas; novamente,
é insignificante a porcentagem das traduções lusófonas, que
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acabam entrando sempre na categoria “e outros” ou “menos de
1%”, sem números absolutos que atendam a nossas indagações.
Nos catálogos franceses atualizados, vêm separadas o
que os editores chamam de traductions littéraires, definição
de causar perplexidade porque nela figuram, por exemplo,
tanto Clarice Lispector quanto Paulo Coelho. O que sugere a
coexistência nada surpreendente de, no mínimo, dois públicos:
um para literatura “difícil” e outro para best-sellers. Paulo
Coelho, que vem de ser condecorado com a Légion d’honneur,
está atualmente entre os dez autores mais traduzidos do mundo. Afora os milhões de exemplares vendidos em incontáveis
línguas, já figuram no quadro oito adaptações teatrais — incluindo um musical no Japão — e um filme em andamento,
realizado por Claude Lelouch. A ascenção do esoterismo e
das religiões alternativas ou salvacionistas topou-o a meio
caminho, para felicidade geral do autor, dos editores, sem falar
nos agentes literários.
Por outro lado, também no ano passado Os sertões,
de Euclides da Cunha, foi pela primeira vez traduzido para
o alemão. Já o tinha sido para o inglês, para o italiano, duas
vezes para o francês e para o espanhol etc. O tradutor, Berthold
Zilly, professor de Literatura Brasileira na Freie Universität
Berlin, ganhou os mais prestigiosos prêmios alemães do ano
para tradução. Ganhou igualmente, o que era mais de esperar, o
troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte. Além disso,
o livro recebeu extensos e elogiosos artigos ou resenhas em
periódico alemães, num amplo espectro de nível, indo desde
o Die Welt, revista de elite, até um órgão popular de vasta
circulação co-mo Der Spiegel. Também suscitou um sem-número de mesas-redondas, seminários e debates em instituições
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extra-universitárias, como a Haus der Kulturen der Welt (Casa
das Culturas do Mundo, em Berlim), bem como em programas
de rádio e televisão. Realizações como essa, que consumiram
dez anos de dedicação do tradutor, deveriam ser incentivadas.
A tradução propriamente literária, morosa e complexa,
desempenha no quadro geral uma minúscula porém fundamental
função. Há já um corpo profissional de bons e dedicados tradutores na Europa (menos na Inglaterra), que desempenham hoje
o mesmo papel que antigamente Meyer-Clason na Alemanha
e Edoardo Bizzarri na Itália tiveram na divulgação da requintada obra de Guimarães Rosa. Na Alemanha e na França têm
saído, além de Os sertões, também retraduzido neste último
país em 1992, obras de Clarice Lispector, Guimarães Rosa,
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Machado de Assis,
Raul Pompéia, Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade.
Mais recentemente, porém com boa penetração nas editoras,
têm aparecido livros de Moacyr Scliar, Raduan Nassar, Lígia
Fagundes Telles, Milton Hatoum, Caio Fernando Abreu, Antonio Callado, Cyro dos Anjos, Nélida Piñon, Oswaldo França
Jr., Edilberto Coutinho, Dalton Trevisan, Ignácio de Loyola
Brandão, Silviano Santiago, Antonio Torres, Gilberto Mendonça
Teles, Herberto Sales, Márcio de Souza, José Mauro de Vasconcelos, José Louzeiro, Darcy Ribeiro, João Ubaldo Ribeiro,
Rachel de Queiroz, Lúcio Cardoso, Ana Miranda, Cornélio
Penna, Osman Lins, Autran Dourado, Roberto Drummond,
Rubem Fonseca, entre outros.
Embora seja impensável favorecer o “Estado cartorial”,
sobretudo na era da privatização, seria bom ter em mente que
todas as traduções de qualquer idioma e proveniência são
pelo menos parcialmente subsidiadas — a menos que se trate
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obviamente de mercadorias de alta vendagem. Ainda assim,
mesmo best-sellers de baixa categoria se candidatam a subsídios e freqüentemente os obtêm.
Mais uma vez, a extraordinária política cultural portuguesa serve de parâmetro. Oferecem-se à venda, atualmente,
maravilhosas edições traduzidas de livros portugueses, todas
parcialmente subsidiadas por organismos culturais de Portugal.
Nem é preciso dizer que nada há de semelhante para os livros brasileiros. Segundo editores e livreiros, os subsídios são
sempre parciais e nunca totais, mas existem. Ainda mais, o
subsídio total pode ser contraproducente, porque bloqueia a
distribuição. Se o editor e o livreiro não partilharem o risco
com seu próprio capital, não lutarão pela distribuição e venda,
para recuperar sua parcela de investimento não-subsidiado. O
que, no caso de nosso país, é gravíssimo, como o mostram as
raras vezes em que conseguimos inclusão de obras brasileiras
em coleções de clássicos da cultura latino-americana. Foi o caso
da Biblioteca Ayacucho, até hoje o maior empreendimento na
área, com quinhentos títulos editados: totalmente subsidiada,
emperrou na distribuição e por isso seus livros nem sempre
são encontrados.
Bem ou mal, as traduções de literatura “difícil” de nossos
autores progridem atualmente. Até há pouco, contas feitas, o
campeão absoluto no setor da tradução era, e é, Jorge Amado,
com cerca de trinta títulos publicados. Nem é preciso dizer que
o livro de massas praticamente se cuida sozinho, na medida em
que tem seu próprio destino de mercadoria. Os agentes literários de nacionalidade estrangeira são profissionais treinados,
bem enfronhados nos circuitos dos investimentos editoriais,
e as próprias editoras reconhecem o primado do lucro. Em
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toda a parte as editoras, tal como no Brasil, têm uma linha
de mas-sas para ganhar dinheiro, e outra de mínimas tiragens
para grangear prestígio. É nessa estreita faixa que entram as
traduções de livros brasileiros de alta literatura, e nos últimos
anos temos assistido à multiplicação de traduções de Clarice
Lispector, Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Oswald de
Andrade, Machado de Assis, sobretudo na França, na Ale
-manha e na Itália. Uma conjuntura adversa pode prejudicar
essa tendência, como foi ocaso da República Tcheca. Nesse
país, a tradução de Memórias póstumas de Brás Cubas ganhou
o prêmio de melhor do ano. Em seguida, a mesma pessoa traduziu Macunaíma. Mas até hoje, devido às difíceis condições
históricas da redemocratização que o país atravessa, ambas
continuam na gaveta, tendo a editora estatal sido desativada.
Entretanto, o campo editorial é um dos que mais se ressentem da falta de uma política cultural. As traduções literárias
são necessariamente lentas e as tiragens ínfimas, de três mil
a quatro mil exemplares, levando vários anos para se esgotar.
Para operações dessa envergadura, os editores dependem de
subsídios arrancados daqui e dali, e os organismos brasileiros
não têm sido muito sensíveis à relevância da questão.
Quanto ao campo das artes, a presença brasileira goza
há tempos de escassa visibilidade, com algumas auspiciosas
exceções.
Uma delas diz respeito à recente ressurreição do cinema
entre nós. Até dois anos atrás, e desde que caducara a vigência do Cinema Novo, ouvia-se falar de um filme mostrado em
sessão única, ou de um curta-metragem incluído num obscuro
festival de província, ou então de um documentário exibido
em circunstâncias especiais.Uma honrosa exceção foi a grande
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retrospectiva do Centre Georges Pompidou (Beaubourg) em
1987, em Paris, bem organizada, com três sessões diárias, num
espaço prestigioso. Depois disso, o último evento marcante
deu-se em 1992, quando se realizou na mesma cidade um festival do Cinema Novo, mostrando todos os filmes de Glauber
Rocha, que há quinze anos não eram expostos enquanto obra
completa. Toda uma geração de cinéfilos tinha sido criada na
ignorância desse brilhante capítulo da sétima arte. Em tempo:
a mostra se deveu à rapidez da iniciativa conjunta BeaubourgCinemathèque em salvar e assumir a guarda do acervo da
Embrafilme, ameaçado de incineração quando a entidade foi
extinta no governo Collor. Mas os filmes mais recentes não
despertavam o interesse nem da crítica, nem dos espectadores,
nem dos distribuidores.
Entretanto, em 1996, um novíssimo, Alma corsária,
de Carlos Reichenbach, conseguiu romper esse círculo de
ferro, penetrando no circuito da distribuição comercial. Fazia
oito anos que isso não acontecia. Exibido por três semanas
numa pequena sala especializada (como o nome indica), Le
Latina, ainda assim atraiu um certo número de fãs e obteve
menções favoráveis da crítica. Os franceses foram seduzidos
por essa tentativa de balanço da geração dos anos sessenta,
até por identificação, pois é um exercício a que eles mesmos
volta-e-meia se entregam.
Esse acontecimento acarretou outros, e o mesmo cinema
promoveu uma semana intitulada “Un regard sur le cinéma
brésilien”, levando um ciclo de inéditos novíssimos, aproveitando o ensejo. Logo depois alargou-se o quadro, incluindo-se
o cinema brasileiro nas comemorações do centenário da invenção dos irmãos Lumière. Aqui, é de notar que não se deu
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oportunidade só ao Cinema Novo, mas também ao mudo, ao
marginal, ao experimental, à chanchada etc., num total de cinqüenta exemplares que depois sairão em turnê pelas principais
cidades francesas. Na mesma linha da curiosidade ampliada,
o festival de Biarritz dedicou metade de suas sessões a nosso
cinema, num total de vinte e quatro longas e curtas-metragens.
Um indicador dessa expansão é o fato de que, pela primeira
vez, abriu-se espaço para exposição de filmes da Vera Cruz,
ou seja, do cinema paulista dos anos cinqüenta, portanto com
um alcance maior do que o Cinema Novo de sempre. O sucesso
foi tal que o ciclo já está comprometido para exibição em Paris.
Outro eco positivo do renascimento de nosso cinema é
a abertura das negociações para uma retrospectiva sem precedentes, por sua envergadura, no Museum of Modern Art
(MoMA), de Nova York, com a duração de três meses.
Todo esse atual fôlego recuperado pelo cinema no país
mostra como uma política cultural bem feita dá resultados — e
como faz falta, nos outros setores que vão mal. Só para examinar
a década de noventa: nenhum filme foi feito em 1990, 1991
e 1992. Era de consenso que este outrora celebrado cinema
estava morto e enterrado. Em 1993 foram feitos dois, em
1994 cinco, em 1995 dezessete e em 1996 vinte e dois filmes
de longa-metragem. Para 1997 estão previstos trinta e cinco
filmes. O sagaz aumento da alíquota da dedução do imposto de
renda de 1% para 3%, sob a tutela da Lei Rouanet, verdadeiro
ovo de Colombo, operou o milagre, captando investimentos
das empresas privadas. Em números redondos, certa de 350
em-presas contribuíram com R$ 60.000.000,00 no ano de 1996,
enquanto em 1995 o total tinha sido de R$ 21.000.000,00 e
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de praticamente zero nos anos anteriores. Agora cogita-se de
algo na mesma linha para beneficiar o teatro, o que é uma
bem-vinda iniciativa.
A exemplo do cinema, a dança é o outro setor onde
tem havido acertos. A participação do Brasil no VII Festival
de Dança de Lyon foi, de longe, o mais importante fenômeno
cultural brasileiro no exterior no ano de 1996. A começar pelo
porte impressionante: em vez de algo minguado e esquálido,
para lá se encaminharam nossos melhores e mais competentes
corpos de baile, somando vinte e três companhias, das quais
dezessete nunca tinham sido vistas na Europa. Seguiram ao
todo quinhentos bailarinos, músicos e cantores. A distribuição
por regiões, um critério inteligente, convocou delegações não
só do Centro-Sul, como seria de esperar, mas também do
Maranhão, de Pernambuco, de Minas Gerais, da Bahia etc.
Acertou-se em cheio ao eleger a música, que, queiramos
ou não, no estado de abandono em que nossas coisas culturais
estão no exterior, é a única arte brasileira que impressiona estrangeiro. Ainda é de louvar a sábia mistura de erudito e popular.
Nossa arte musical erudita, embora respeitável, não é o forte
brasileiro, mas deve estar presente para não acatarmos o triste
papel de fornecedores exclusivos de matéria prima folclórica,
como bons colonizados. Os trabalhos mostrados no festival iam
de Villa-Lobos a Tom Jobim e Gilberto Gil, com coreografias
ambiciosas sobre fontes indígenas e africanas. Afora os balés
modernos, apresentaram-se espécimens privilegiados como o
Bumba-meu-boi do Maranhão, o Maracatu de Pernambuco e a
bateria da escola de samba Imperatriz Leo-poldinense, do Rio,
ou seja, o popular e o folclórico da melhor qualidade. Encerrou
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essa parte um desfile de todas as delegações brasileiras pelas
ruas de Lyon, lideradas pela bateria da Leopoldinense, num
espetáculo inédito que levou às ruas um quarto de milhão da
população da cidade. Por influência brasileira, foram incluídos
no cortejo dezessete grupos de minorias étnicas da cidade
e arredores. Uma receita de tanto sucesso, de longe a mais
importante dos últimos anos por sua qualidade e repercussão,
deveria ser estudada e imitada.
Pensando bem, é possível atinar com razões aparentadas
que expliquem o recente êxito internacional da secular e quase
desconhecida ópera Il Guarany, de Carlos Gomes. A mais
céle-bre ópera brasileira tinha desaparecido do repertório há
várias décadas, e só de vez em quando era encenada no país.
Placido Domingo, o principal cantor lírico da atualidade, a
redescobriu, relançando-a nada menos que no Metropolitan de
Nova York em 1994, com direção do cineasta alemão Werner
Herzog, produzindo sua primeira gravação em CD e passando
a incluí-la como peça obrigatória de suas turnês pelo mundo
afora. E ainda se lembrou de comemorar o centenário da morte
do com-positor, ocorrido em 1996, com uma reprise em Washington, em montagem de John Naschling. Deve-se ao novel
Peri a re-vitalização dessa obra que, segundo ele, tem sido até
agora su-bestimada. Foi ele quem percebeu as virtualidades de
apelo a um novo patamar da recepção das platéias estrangeiras,
contemporânea de um vivo interesse pelos índios, pela ecologia,
pela Amazônia. É esse exotismo moderno, alimentado pelas
novas bandeiras de luta da sociedade civil, que sensibiliza os
estrangeiros. Tudo se passa como se Il Guarany permanecesse
tanto tempo em latência, aguardando que o mundo girasse e
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que sua oportunidade surgisse outra vez, atendendo a novos
parâmetros.
A música, em que a dança se apóia, e que foi a base
para o êxito em Lyon, constitui o carro-chefe da presença
brasileira no exterior, e sobreviveu à degringolada geral. No
plano erudito, Villa-Lobos é conhecido e estimado, embora
fique restrito a concertos conspícuos em salas nobres. A única de suas composições que extravasa desse espaço para ser
tocada no rádio e na televisão é a indefectível Bachiana no
5. E sempre há alguns virtuoses de fama assentada, como o
pianista Nelson Freire e outros, que têm acesso a locais de
prestígio como as salas Gaveau ou Pleyel.
Em outro plano, Tom Jobim e a Bossa Nova são freqüentemente executados, tendo inclusive exercido apreciável
influência sobre a música popular da Europa e dos Estados
Unidos, como é sabido. Afora isso, pouco se divulga de
nossa música, a qual é presença constante mas ligeiramente
mar-ginal. Não esquecer que há inúmeros instrumentistas
brasi-leiros, renomados por sua excelência, em atuação pelo
mundo inteiro, integrados a conjuntos estrangeiros ou raramente
em carreiras solo, como Baden Powell, Jorge Ben (Benjor) e
Egberto Gismonti, para não falar em Sérgio Mendes. E, desde
que o Brasil se tornou um país de emigração, completam a
cena musical por toda parte um alentado número de acontecimentos mais informais, que vão desde os bailes de carnaval — congregando de duzentas a trezentas pessoas — até
o desempenho individual de artistas ou de pequenos grupos
em locais distantes e desconhecidos, sem esquecer os cur-sinhos
de batucada e capoeira.
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Em suma, no panorama das artes a presença brasileira
é pouco visível, sobretudo quando comparada ao que ocorria
há trinta anos, com a única exceção da música popular, mas
esta também fixada na Bossa Nova daquela época. Entretanto,
sobre essa base foi possível montar uma importante mostra de
dança no festival de Lyon. A novidade mais recente é a volta
do cine-ma brasileiro às telas internacionais.
Nota-se igualmente uma lacuna quanto à informação.
Num quadro assim tão pobre, não se pode deixar de mencionar
o inestimável serviço prestado em âmbito francês pelo Infos
Brésil, boletim mensal editado por Michel Riaudel há cerca
de doze anos. Sem qualquer subsídio nem ligação oficial, destaca-se pelo alto nível da cobertura, atenta ao que se passa
em política, cultura, literatura e artes em geral. É de lamentar
apenas seu pequeno alcance, de mil assinantes, mais a venda
avulsa em livrarias especializadas em lusofonia. Ocupa uma
posição única entre os informativos sobre nosso país, alçandose a modelo a ser imitado.
A questão da informação toca de perto o fulcro de nossas
representações aos olhos do exterior. Os livros estrangeiros que
falam de nós, os livros brasileiros que são preferentemente
tra-duzidos, o cinema, a fotografia, a música popular, as artes
plás-ticas e até os manuais escolares, como vimos, mostram
uma constância temática recortando um mesmo conjunto de
áreas afins que acabam por se definir pelo exotismo: esta atração
pela alteridade que todavia a fixa em estereótipos do agrado do
observador primeiro-mundista. Para a velha e fatigada Europa,
civilizadíssima e já no limite da capacidade de exploração de
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seus recursos, com taxas de natalidade decrescentes, o Brasil
parece continuar encarnando a Visão do paraíso estudada por
Sérgio Buarque de Holanda.
Do lado por assim dizer positivo, divisa-se o perfil solar
de um povo novo, cheio de potencialidades, de grande vitalidade
energética e sexual, alegre e folgazão, racialmente duvidoso,
ou pelo menos não-branco. Esse povo está mais próximo da
natureza por sua animalidade, visível no entusiasmo com que se
entrega à música, à dança, ao transe, ao jogo. Assim, afina-se
com a natureza exuberante do hemisfério sul, de que é apenas
mais um componente. Decorre daí que os temas selecionados,
não importa em que setor daqueles acima enumerados, sejam
sempre os mesmos e praticamente inabaláveis: carnaval, futebol,
trópicos, candomblé, Amazônia, índios.
Do lado negativo, surge a contraposição desse perfil
solar em sua face escura, que é só quando o Brasil se torna
no-tícia na mídia estrangeira: violência, repressão, banditismo,
droga, miséria, corrupção. Mas é a mesma demanda de exotismo que dirige essa preferência, mostrando um povo pouco
civi-lizado, portanto também por isso mais próximo da natureza
e mais submetido a suas leis — as do instinto, do sangue, da
irracionalidade — do que à Lei. Parece difícil, senão inviável, conseguir escapar desse enquadramento que, embora uma
distorção, corresponde a profundas necessidades da cultura
(e da psique, talvez) dos outros.
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