
Afrânio Peixoto

Alberto Venancio Filho

(Conferência pronunciada em 27 de março de 2007 na Academia
Brasileira de Letras, no ciclo Presidentes da ABL)

Ao me convidar para pronunciar esta conferência, o acadêmico
Cícero Sandroni afirmou que eu seria a pessoa indicada. Confirmo
esta assertiva sem falsa modéstia, porque conheço bem a vida e a
obra de Afrânio Peixoto e convivi com ele na adolescência. Já pu-
bliquei um artigo na Revista Brasileira sobre ele. Em 1998 o Presi-
dente Arnaldo Niskier convidou-me para escrever uma biografia
de Afrânio Peixoto; impossibilitado de aceitar a incumbência, in-
diquei Fernando Salles que preparou o excelente estudo A Bahia de
Afrânio Peixoto. Fernando Salles, foi responsável por várias reedi-
ções de seus romances e organizador da Casa de Cultura na cidade
natal de Lençóis.

A minha ligação é atávica, pois meu pai, Francisco Venancio Filho,
foi um dos seus grandes amigos e sobre ele escreveu vários trabalhos.
Saudou-o em 1944, quando da publicação das Obras Literárias em 25
volumes editadas pela Editora Jackson.
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Uma referência cabe à sua viúva, de quem certa vez fui advogado. D.
Chiquita, como era chamada, uma senhora de raras virtudes, fiel à memória
do marido, tinha uma singularidade, era quase uma acadêmica honorária:
além de esposa de acadêmico, era filha do acadêmico Alberto de Faria, ir-
mão do acadêmico Otávio de Faria, e cunhada do acadêmico Alceu Amo-
roso Lima.

Não poderia iniciar esta conferência sem prestar homenagem ao meu gran-
de amigo e saudoso confrade Josué Montello, grande amigo de Afrânio Peixo-
to. Mal chegado ao Rio, foi convidado para escrever o perfil biográfico de
Gonçalves Dias para a Coleção Afrânio Peixoto e participou na Academia das
comemorações do centenário de Machado de Assis. Josué Montello convi-
dou-o certa vez para ministrar uma aula no Curso de Biblioteconomia da Bi-
blioteca Nacional por ele dirigido, mas Afrânio não pôde aceitar o convite.
Em carta de 11 de maio de 1944 se escusaria:

“Meu querido amigo, mas não é possível. Como agora estudar outra coi-
sa, me obrigaria a fazer coisa digna, e então onerosa, e então fazendo parar a
máquina, ‘moinho de sal’ da bondade de Humberto de Campos. Amigo,
compreenda a lástima.”

No diário de Josué Montello há várias referências desse convívio, e de sua
personalidade o amigo traçou o perfil exato:

“Para quem teve o privilégio de conhecê-lo, como eu o conheci, em lon-
go convívio, quase dia a dia, houve dois Afrânios: um que se transferiu para
seus livros; outro, que não se separou do próprio Afrânio, e que o acompa-
nhava aos salões, aos encontros de rua, às conferências e às salas de aula. O
segundo, sem dúvida alguma, era maior que o primeiro. Porque os livros
não conseguiam captar e guardar todo o fulgor da inteligência do mestre
baiano, que dava de si, com todo o brilho, no improviso de uma palestra ou
de uma conversa.
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Baixo, cabeça grande, uns restos de cabelos grisalhos que penteava
com um pente pequenino que a mão esquerda segurava, não tinha ele a
voz harmoniosa nem falava alto. Mas ao falar impunha silêncio repenti-
no. A frase curta como que se alongava nas pausas intencionais a que o
olhar muito vivo comunicava o matiz de uma intenção maliciosa ou
terna, e nisso estava o seu poder de comunicação. Nessas ocasiões, sa-
bia tudo, e sobre tudo dissertava, com a memória pronta, o comentário
jovial na ponta da língua.”

Afrânio Peixoto nasceu em 17 de dezembro de 1876 na cidade de Lençóis,
na Chapada Diamantina, e faleceu no Rio de Janeiro a 12 de janeiro de 1947,
71 anos de uma vida bem vivida. Aos nove anos a família se mudou para Cana-
vieiras, e ali permaneceu até se transferir para Salvador, a fim de estudar medi-
cina. Lençóis estava situada no distrito diamantífero do estado, e Canavieira
na zona cacaueira, e nesses dois ambientes se situam os seus romances de cará-
ter sertanejo.

Certo dia Juliano que se mudara para o Rio, escreve a Afrânio, convidan-
do-o a fazer o mesmo e acrescentando que aqui a taba era maior e os caboclos,
embora os mesmos, tinham mais afazeres, e, portanto, menos tempo de falar
uns dos outros.

Como, entretanto, permanecer no Rio, ele, Afrânio, que não dispunha de
recursos financeiros para enfrentar a situação? Encheu-se de coragem e procu-
rou o Governador Severino Vieira, solicitando-lhe a interferência na pretensão
de obter no Rio um dos cargos que seriam proximamente criados na Saúde
Pública Federal. O Chefe do Executivo Baiano, ouvindo-o, objetou: “Farei o
que você quiser, entretanto, ofereço-lhe qualquer outro lugar no Estado, de
que precise, porque prefiro tê-lo aqui. Não é justo que a Bahia vá deixando
partir aqueles que a podem bem servir.”

A despeito da ponderação, o governador entregou-lhe, no dia seguinte, uma
sobrecarta, na qual Afrânio encontrou, surpreso, três mensagens, uma dirigida
ao Presidente Campos Sales, outra ao Deputado J. J. Seabra, líder do Governo
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na Câmara Federal, e a terceira ao Dr. Paula Guimarães, que dirigia a bancada
baiana. E Afrânio consigna nas Memórias, ainda inéditas:

“Se eu mesmo escrevesse esses despachos, não os faria mais generosos. O
governador dizia ao presidente da República que, deixando de ser seu ministro,
ainda não lhe pedira um favor pessoal. Era agora ocasião, em favor de seu par-
ticular amigo que desejava uma nomeação de médico da Saúde Pública.
[...]

Ao chegar ao Rio, embora com o propósito de afastar as letras das suas
preocupações e querer ser apenas médico, a curiosidade levou-o à Garnier.
Ali sempre se encontrava Machado de Assis. Não era de relações fáceis.
Somente Veríssimo, Oliveira Lima e Mário de Alencar o provocavam.
Trazia sempre consigo um maço de jornais ingleses, creio que sabia notí-
cias da terra pelo Times.

Um dia se animou a convidar-me:
– Vamos a Petrópolis?
Não refleti e disse-lhe imediatamente:
– Estou às suas ordens.
Levantou-se e eu também e, em vez de nos dirigirmos para a porta da rua,

Machado tomou a dianteira e, indo ao fundo da casa, aí pediu que lhe abris-
sem a porta do fundo que dava para um pequeno pátio.

A tiragem que se fazia nesta vasta chaminé era tal, aberta a porta do fun-
do, que nenhum papel solto ficaria mais na livraria. Machado apenas deixa-
ra entreaberta a porta para mim e ele, ficou ali na corrente de ar, refrescan-
do-se do calor. Estivemos assim calados os dois, até que achando-o bastante
convocou-me:

– Se agora descêssemos a serra.
– Desçamos, acudi prontamente.
E Machado cerrou a porta, tornando à sua cadeira na livraria.”

Formado em Medicina, no ano seguinte publicava a tese “Epilepsia e Cri-
me”, que teve grande repercussão no país e no estrangeiro, e seria reeditada no
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ano seguinte com prefácio de Nina Rodrigues e Juliano Moreira. Do primeiro
tornou-se preparador de Medicina Legal, mas o ambiente na terra natal era li-
mitado para ele.

Concorre à cátedra de Medicina Legal da Faculdade Nacional de Medicina,
sendo vitorioso e sobrepujando dois docentes da escola. O concurso ganhou
destaque, pois utilizou produtos que trouxera da Europa e eram desconheci-
dos da banca e da congregação.

Ao transferir-se para o Rio de Janeiro, Afrânio Peixoto almejava realizar
concurso para professor catedrático da Faculdade de Medicina, em virtude da
próxima aposentadoria do professor Souza Lima. Na Bahia a cátedra era ocu-
pada por Nina Rodrigues, que ainda era moço, mas veio a falecer aos 44 anos.

Para preparar-se para o concurso, realizou uma viagem de estudos à Euro-
pa, visitando centros médicos da Áustria e da França. Em Paris ocorreu um
fato singular; tentou se inscrever no concurso do Instituto Pasteur, mas as ins-
crições já estavam encerradas. Procurou então o diretor professor Roux, que o
levou pelo braço aos corredores do Instituto e parou diante de uma estátua.

– O senhor sabe que estátua é esta? É de Pedro II. Foi um dos primeiros a co-
operar na criação do Instituto. Por isso, jamais um brasileiro não será acolhido.

Assim, deixando para traz dezenas de candidatos, foi admitido no curso no
Instituto Pasteur.

Em sessão solene da Academia Nacional de Medicina em 1902, Afrânio
leu relatório em que analisava os acontecimentos científicos do ano na pre-
sença do Presidente Afonso Pena, de ministros de Estado e de Machado de
Assis. O orador descreveu a técnica da falsificação do leite, o que causou es-
tranheza ao Presidente, pois assim estaria ensinando a fraude aos comercian-
tes desonestos.

Machado de Assis, ao contrário, achou graça no logro que a ciência sofria
dos fraudadores e disse a Mário de Alencar:

– Um livro deste rapaz, com esta finura, poderia valer-lhe a Academia.
Afrânio Peixoto viajou em 1910 para a Europa e visitou em Nápoles Aluí-

sio Azevedo, seu amigo e membro desta Casa. Comentaram sobre a sucessão
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de Euclides da Cunha, ambos preferindo Almachio Diniz. Pouco tempo de-
pois Aluísio recebia carta de Afrânio comunicando a candidatura. Ficou agas-
tado por não ter Afrânio informado da iniciativa. Mas Afrânio também igno-
rava o fato; Mário de Alencar imprimira cartões com o seu nome, e neles sua
letrinha fina pediu votos por ele, como mandava o regulamento.

Américo Jacobina Lacombe, meu grande amigo e ilustre membro desta
Casa, relatou-me que comentara com Afrânio ter encontrado na casa de Rui
Barbosa um cartão pedindo voto. Afrânio retrucou:

– Eu jamais pediria voto a Rui Barbosa com um cartão.
– E como pediria?
– Só de joelhos.
A própria carta de candidatura Mário de Alencar a escreveu, só mais tarde

substituída por outra de seu punho. Quando chegou ao Rio, eleito, pensou em
pedir-lhe que o recebesse, mas já achou por ele apalavrado Araripe Júnior, por-
que – dizia Mário – tendo benevolamente criticado a Rosa Mística, e sido por ele
prefaciado o seu livro Miss Kate, teria a bondade e o entusiasmo de o receber.

Escreve Afrânio:

“Compreendi que necessitava de justificar a escolha da Academia, e fazer
uma obra literária. Não quis reproduzir a aventura de Graça Aranha, que foi
acadêmico apenas com o prefácio de um livro de Fausto Cardoso. Também
eu havia prefaciado um livro de Araripe Júnior, o romance Miss Kate, mas
não julgava bastante para a honra que me conferira. Tinha eu na Grécia per-
corrido o caminho que vai de Cheronea a Tebas e de Tebas pelo Parnaso
acima até Delfos. Vira no aclive a encruzilhada no flanco do Parnaso, no ca-
minho de Tebas, onde Édipo matara o pai. E o mito da Esfinge grega que as
esfinges egípcias e a Tebas Luxor me recordavam aí foram sugestão bastan-
te para um livro escrito em que pudesse transpor a realidade de todo dia,
num símbolo para mim melhor representativo do que o do enigma propos-
to a Édipo pela Esfinge, no caminho de Tebas. A Esfinge seria a mulher de-
cifrada ou não decifrada. Era a Esfinge.”
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O eterno feminino foi na verdade o tema constante de seus romances.
Almachio Diniz, que com ele competia, se dirige ao presidente da Acade-

mia impugnando a inscrição:

“Sabe o Sr. que não é candidato quem não se inscreveu dentro do prazo
fixo e certo da inscrição, que, no caso, foi findo a 30 de outubro do ano p.
passado, uma carta, manifestando clara e precisamente a sua vontade de ser
acadêmico.

Ora, se Afrânio Peixoto não escreveu, como de fato, a carta aludida, não
foi candidato.”

E conclui:

“Quero a sua valiosíssima atenção de caráter pujante e inquebrantável,
diante de todas as heroicidades – não é lisonja porque não a sei tecer – para
o escândalo que cometeria a Academia se sufragasse em maio próximo um
nome que não foi candidato dentro dos termos do Regimento da Acade-
mia. A sua intervenção livrará a belíssima Instituição de uma derrocada mo-
ral lastimável. Creio na sua ação em benefício do renome da Academia.”

A impugnação não foi aceita e, em 15 de agosto de 1911, ao tomar posse na
sucessão de Euclides da Cunha, data de sua morte, confessaria:

“Senhores, minha primeira ambição consciente foi esta: ser acadêmico.
Na infância, as tendências de cada qual nos levam, sem modéstia nem jactân-
cia, aos postos mais humildes como às situações mais culminantes: à frente
de um exército ou à boléia de um carro. Tive a meninice enfática. Passados
alguns anos desse sonho, a Academia era realidade, e a vossa indulgência
consagra hoje minha ambição de criança: vós me fizestes acadêmico.

Não me direi surpreso, como é de uso em todas as investiduras cobiça-
das, porque pedi os vossos sufrágios, nem escondo o contentamento de os
ter alcançado.”
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E prosseguiria:

“A Academia Brasileira atravessa neste instante, de seus quatorze anos,
aquele delicioso e encantado período da vida que um dos mais suaves líricos
de nossa língua chamou de menina e moça.

E pensei que, se de uma pode ter a reflexão com que vos escolheu a todos
vós, bons partidos do talento e da cultura, não recuou da sagrada leviandade
da outra, buscando alguém sem glória e talvez sem esperanças, para o qual ela
fosse, só e completamente, a grande consagração de uma vida por encher.”

O primeiro livro de ficção, Rosa Mística, foi publicado em 1900, impresso em
Leipzig, cada capítulo com cor diferente. A autoria era de Júlio Afrânio, nome
que jamais voltou a usar. Era drama em cinco atos, imbuído de simbolismo e de
inspiração poética. Este simbolismo se revelava na dedicatória: “A Gabriele
D’Annunzio, a Maurice Maeterlinck, e Eugênio de Castro, a trindade santíssima
que eu adoro.” O livro nunca foi reeditado e o autor praticamente o rejeitou. Em
exemplar existente na Biblioteca Lúcio de Mendonça consta à margem de uma
das páginas do livro: “Incorrigível. Só o fogo. A.P. 1913.” Recentemente, o Go-
verno da Bahia, para homenagear Afrânio Peixoto, deixou de lado numerosas
obras e reeditou, de forma lamentável, obra abandonada pelo autor.

Alceu Amoroso Lima apontou três aspectos de sua personalidade: o ho-
mem científico, o homem de letras, o homem social, que não se apresentaram
em três fases sucessivas, mas como aspectos concomitantes.

A sua obra se estende por todos os ramos, numa erudição que surpreende. E
não se exerceria apenas nos grandes temas da cultura brasileira, mas ainda em
aspectos de menor importância. Conta-se que Clado Ribeiro de Lessa publi-
cou o Vocabulário de Caça, reunindo em volume numerosos verbetes coligidos
durante anos. Afrânio Peixoto recebeu um exemplar, tempos depois o devolvia
com numerosas anotações, com acréscimos, aditamentos e contribuições que
sua cultura sugerira.

O comentário de Medeiros e Albuquerque é esclarecedor:
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“Um crítico literário do século XXI poderá, sem esforço, demonstrar
que o nome de Afrânio Peixoto não correspondeu jamais à determinada in-
dividualidade: era o pseudônimo de um grupo de homens de ciência e de le-
tras. Na Inglaterra, a advocacia é exercida por firmas comerciais. Nessas fir-
mas trabalham vários advogados, cada um com a sua especialidade; mas to-
dos os contratos são feitos com a firma, que é quem distribui os trabalhos
aos mais competentes. O clube literário e científico que funciona com o
nome de Afrânio Peixoto fez, entre nós, uma coisa até certo ponto parecida.
Esse pequeno mas admirável cenáculo tem publicado livros de poesia, ciên-
cia, literatura, sem nunca revelar quais os verdadeiros autores, dando a to-
dos os nomes da firma: Afrânio Peixoto.”

Afrânio Peixoto escreveu romances, ensaios, contos, crônicas, peças tea-
trais, artigos de crítica, monografias e tratados, excelendo na oratória acadê-
mica e parlamentar e na epistolografia. Foi historiador, memorialista, filólo-
go, estudioso do folclore, educador, sociólogo, moralista, higienista, psicó-
logo, psiquiatra, legista, discorrendo em páginas sobre todos os ramos do
conhecimento.

A obra romanesca de Afrânio Peixoto se apresenta, na definição de Afrânio
Coutinho, entre a cidade e o sertão, e seus romances podem ser classificados
como urbanos e sertanejos. A Esfinge pertence ao primeiro grupo e teve um su-
cesso imediato com várias reedições. A Esfinge tratava da sociedade do Rio e de
Petrópolis, e estava dividido em três ciclos, dos quais “Barro Branco” já é uma
reminiscência da vida rural.

Após A Esfinge, entre os romances urbanos enquadram-se As Razões do Coração
(1925) e Uma Mulher Como as Outras (1928).

Com algum tempo sem escrever, o editor Francisco Alves comentou que se
falava que se esgotara no primeiro livro e estava aproveitando os louros do su-
cesso. Afrânio retrucou que tinha um livro, mas estava constrangido de en-
viá-lo ao editor. A informação não era correta, mas em três meses entregava
Maria Bonita, o primeiro da série sertaneja.
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No ciclo sertanejo após Maria Bonita, publicou ainda Fruto do Mato (1920), Bugri-
nha (1922), Sinhazinha (1929), mas Maria Bonita é considerada sua obra principal.

A crítica considera a fase sertaneja como a mais expressiva, e Luciana Ste-
gagno Picchio falaria de uma “obra regionalista quase com faceirice numa pro-
dução novelística de feitura elegante e de horizontes limitados” e com a utili-
zação de um material agreste de mulheres baianas, numa alencariana galeria de
“perfis de mulher”.

Afrânio Peixoto foi Presidente desta Casa de 7 de dezembro de 1922, suce-
dendo a Carlos de Laet, até 20 de dezembro de 1923, substituído por Medeiros
e Albuquerque. Seus méritos estão reconhecidos no busto que se encontra no
Salão Nobre, juntamente com Machado de Assis e Austregésilo de Athayde.

Pode-se, entretanto, dizer que Afrânio foi um Presidente perpétuo. Antes e
depois da Presidência apresentava livros, encaminhava propostas, recebia visi-
tantes estrangeiros, prefaciava livros e representou a Academia em 1936 no
tricentenário da Academia Francesa.

Com o encerramento em 1922 da Exposição Internacional do Centenário
da Independência, para a qual a França construíra um pavilhão especial, o Petit
Trianon, no modelo do de Versailles, Afrânio Peixoto, em companhia de Gra-
ça Aranha, foi procurar o Embaixador Alexandre Conty, indagando da possi-
bilidade de o prédio ser doado à Academia. Conty solicitou a preparação de
uma nota para ser enviada ao Governo Francês. Conty teve uma atuação deci-
siva no encaminhamento do assunto e recebeu o título de sócio corresponden-
te da Cadeira 20. Na Academia há poucos dados sobre Conty, que nasceu em
1864, era escritor, e dentre seus livros destaca-se La Requête des Femmes. Não há
indicação sobre se era diplomata de carreira, mas pela idade tudo leva a crer
que tenha ocupado outros postos, como seu antecessor Paul Claudel.

A partir daí todas as iniciativas foram de Afrânio. A nota dizia:

“Se a França se vai desfazer do seu pavilhão dessa festa da Exposição,
em favor do Brasil, o fato importa pouco que seja em favor do governo
brasileiro ou de uma instituição nacional. As obrigações porventura
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impostas seriam, neste caso, mais rigorosamente cumpridas como menor
ônus que um presente assim feito, pois, ao governo, este o teria de manter
exclusivamente para o proveito da França, enquanto uma instituição brasi-
leira, usufrutuária, estabelecida, o conservaria melhor e sem nenhum incon-
veniente. A Academia Brasileira seria esta instituição à souhait. Puramente in-
telectual, com a sua perenidade garantida pelos seus legados, é uma cópia
reduzida da instituição francesa, genuinamente latina de cultura, que, a
mais, ficaria doravante ligada à França, sua benfeitora, como inspiradora.
Que mais rendosa propaganda teria a França ao tentar obter num país que
os seus quarenta homens mais notáveis nas letras, nas ciências, no jornalis-
mo, na política e na sociedade?

Para a Academia, esse ônus seria um adorno, uma festa freqüente, mais
motivo de ser procurada e visitada, aí viveria, receberia, honraria a França –
e a propaganda francesa seria de todos os intelectuais brasileiros a serem be-
neficiados. Seria, de imortal a imortais, um presente sempre presente na me-
mória das gerações futuras... a melhor das propagandas.

Que mais rendosa propaganda teria a França a tentar ou obter num país
do que a de seus quarenta homens mais notáveis, nas letras, nas ciências, no
jornalismo, na política e no magistério?”

Quando das tratativas, era Presidente da República Epitácio Pessoa. Este não
tinha apreço pela Academia por força de desavença com Pedro Lessa, seu figadal
inimigo, eleito acadêmico e ambos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Empossado o Presidente Arthur Bernardes, Afrânio Peixoto foi procurá-lo
com outros acadêmicos para pedir-lhe apoio. Respondeu o presidente que o
assunto não era da alçada do governo, mas Afrânio Peixoto replicou que a aqui-
sição importava em responsabilidades que a Academia não poderia aceitar. Se
o governo não colaborasse, inclusive porque o terreno era próprio nacional, a
Academia não teria como adquiri-lo. Então ele se manifestou favoravelmente.

Foi apresentado projeto no Conselho Municipal para cessão do terreno,
mas o Prefeito Alaor Prata vetou o projeto. Afinal, conseguiu-se o apoio do
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Ministro da Fazenda Sampaio Vidal, que encontrou a fórmula: o governo
francês doaria o prédio para servir de sede para a Academia Brasileira.

Diz Afrânio:
– Devo dizer que Bernardes nada fez, e João Luiz Alves, seu ministro que se

prontificara a fazer tudo, e graças a isso entrara na Academia, tampouco.
Agora, fato curioso: num sábado à tarde o ministro procurou Afrânio e dis-

se que a escritura teria de ser lavrada impreterivelmente no dia seguinte antes
das 10 horas. Com estranheza, apesar das dificuldades isto foi conseguido. Na
tarde de domingo se sabia que se demitira o ministro da Fazenda.

Afirmou Afrânio: “Não tem a Academia na sua história uma demonstração
de agrado maior que nos dera esse estadista.”

Essa situação só se regularizou com o Decreto-Lei 5.316, de 11 de março de
1943, que consolidou o domínio do prédio para a Academia Brasileira de Letras.

Afrânio Peixoto presidiu em 15 de dezembro de 1923 a última sessão reali-
zada no Silogeu Brasileiro. Diria ele:

“Dias alegres e tristes! Aqui viemos ter, tendo enfim achado um pouso, e
aqui vem ao nosso encontro a abastança. Começando pobres, não tínhamos
lar, no escritório da Revista Brasileira, o n.o 31 da Travessa do Ouvidor, que
também mudou e tem um nome estrangeiro, o de Sachet, irmanado na mor-
te sob o céu de Paris a esse Augusto Severo que denomina nossa rua... passa-
mos à rua da Quitanda n.o 47, hoje 57, onde no seu escritório de advogado
nos acolheu o nosso Rodrigo Octavio...

Aqui nos surpreendeu o legado do benemérito livreiro Francisco Alves,
que nos dá abastança e nos causa tanta injusta animosidade... Confesso-vos
que tendo, no poder que me conferistes, experimentado muitas vezes o ran-
cor e a cobiça que essa riqueza desperta, me tem várias vezes tornado ao juí-
zo: há momentos em que temos o direito quase de pensar que o nosso
Monthyon, o abnegado Francisco Alves, foi um malfeitor e quis matar a
Academia...
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Aqui nos veio a França oferecer um palácio maravilhoso cheio de alfaias,
tapeçarias, porcelanas, quadros, bronzes de arte e preço, séculos e séculos,
milhões e milhões, tantos, que desconfiados, na nossa humildade e modés-
tia, pensamos num presente de gregos, e recusamos, para só aceitar o conti-
nente, essa jóia arquitetônica que vai ser o escrínio da Academia.

Assim se mitiga a nossa saudade – mudamos de boa casa de empréstimo
para nova casa – mudamos para bem perto de onde nos podemos ver sem
fadiga. Se as coisas vêem e sentem, este solo, estas paredes, este teto saberão
que não somos ingratos e lá adiante não os esqueceremos...”

No discurso de inauguração da nova sede, em 15 de dezembro de 1923,
fruto de seus esforços, Afrânio Peixoto diria:

“A Academia, que assumiu o trato e a cultura da língua, é, ou tende a ser,
o maior órgão dessa nossa tradição. A instabilidade ambiciosa e esperança-
da dos povos já impede em nosso tempo a impassibilidade política. A mo-
narquia não chegou a viver aqui três quartos de século; a primeira Constitu-
ição teve logo um Ato adicional; a outra vai tendo sucessivas ameaças de re-
forma. Os Códigos, quando se não emendam nas sucessivas redações, como
o Civil, são emendados constantemente nas aplicações da prática, como o
Penal. Como a dos homens, há uma aposentadoria das leis, por invalidez. O
Senado já não é vitalício, e a compulsória já vai chegando aos civis. Onde,
no Brasil, uma instituição restrita e portanto aristocrática, vitalícia e imor-
tal? Só a Academia Brasileira. Não me julgueis ambicioso nessa declaração.”

Posteriormente, surgiram dúvidas sobre a iniciativa, e Afrânio Peixoto diri-
giu carta ao Embaixador Conty:

“Um dos meus desafetos e invejosos na Academia – diante de meus feli-
zes esforços recebendo a dádiva magnífica da França, devido principalmen-
te à sua generosidade, meu caro Conty, conseguindo ainda o terreno com o
Governo Federal e os impostos com a municipalidade – declarou que o
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Trianon tinha sido conseguido pelo Sr. Graça Aranha (aliás, estranho a es-
sas intrigas). Perdoe, meu caro amigo, a minha franqueza, mas o Sr. precisa-
va saber a verdade, que bem poderá ser histórica, e só uma pessoa a sabe, o
doador. Perdoe-me ainda e creia no seu afetuoso amigo e admirador.”

Respondeu o Embaixador Conty de forma diplomática:

“Meu caro Presidente, em resposta à vossa recente carta, venho dar co-
nhecimento das circunstâncias pelas quais decidi propor ao meu Governo a
doação do Pavilhão de Honra da França à Academia Brasileira de Letras. O
Senhor esteve no mês de outubro de 1922 acompanhado do Sr. Graça Ara-
nha em meu escritório na Rua Paissandu e o senhor me declarou apoiado
pelo seu confrade que a Academia Brasileira de Letras seria particularmente
feliz de ser designada como donatária do Petit Trianon. Então pedi ao Se-
nhor pessoalmente me fazer redigir uma pequena nota para expor este pedi-
do e é a tradução deste documento que eu transmiti apoiando ao Ministro
francês das Relações Exteriores.”

Na sessão de 25 de maio de 1933 diria:

“Hoje é dia de festa. Porque se cumpre o desejo do Brasil realizado pela
Academia Brasileira de Letras, a publicação das Cartas Jesuíticas. Foi esta dívi-
da do Brasil que a Academia acaba de pagar com estes volumes de suas pu-
blicações.”

O ponto alto da Coleção no setor de história foi a publicação das Cartas
Jesuíticas, em três volumes, das Cartas do Brasil de Manuel da Nóbrega (1549-1660),
as Cartas Avulsas (1550-1568) e das Cartas (Informações, fragmentos inéditos e sermões
do Padre José de Anchieta) (1554-1594), freqüentes as notas e prefácios de Afrâ-
nio Peixoto.

Na sessão de 1926, respondendo a críticas feitas em sessão recente, se de-
fendeu:
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“Sou assíduo à Academia não só nos dias de glória, mas também e princi-
palmente nos dias magros. Atestam-no os empregados desta Casa e até os
presidentes dela que aqui vinham nesses dias, o Sr. Conde de Afonso Celso
e o Sr. Medeiros e Albuquerque, meus preclaros amigos, com quem nume-
rosíssimas vezes tive feliz ensejo de encontro e não me deixarão sem o seu
testemunho.

Aos serviços da Academia, não temo em declarar, desconheço quem seja
aqui mais assíduo.”

As suas intervenções em Plenário eram às vezes pontuadas. Em sessão de 17
de fevereiro de 1927, sugerindo uma comemoração no centenário do Roman-
tismo, considerado o ano do prefácio-manifesto de Cromwell de Victor Hugo,
esclarecia: “pede vênia para tratar de um assunto literário, uma vez não fará
costume.”

Criador da Coleção de Cultura Nacional, justamente chamada em 1931
Coleção Afrânio Peixoto, promoveu a edição de vários volumes importan-
tes. No campo da Literatura, cabe destacar a Prosopopéia de Bento Teixeira, a
Música do Parnaso, as Obras de Gregório de Matos, o Compêndio Narrativo do Pe-
regrino da América, o Uraguai de Basílio da Gama (edição comemorativa do se-
gundo centenário), as Poesias de José Bonifácio, Uma Página de Escola Realista,
drama de Castro Alves, a obra de Machado de Assis Queda que as Mulheres
Têm pelos Tolos, Os Túmulos de Visconde de Pedra Branca e o Florilégio da Poesia
Brasileira, de Varnhagen, em três volumes, edição anotada por Rodolfo
Garcia.

Rodolfo Garcia relata que Afrânio Peixoto convidou Capistrano de Abreu
para dirigir o setor de história da Coleção, mas este, estando absorvido com es-
tudos da língua baicir, escusou o convite. Entretanto, organizou a lista de
obras e indicou Eugênio de Castro e Rodolfo Garcia para comentá-las e ano-
tá-las. Mas segundo ele “o vento soprou de um quadrante contrário à direção
da Academia e varreu-se”, sendo poucos os livros editados.
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O setor de biografia iniciou-se com o volume de Afrânio Peixoto sobre
Castro Alves, seguido de Euclides da Cunha por Francisco Venancio Filho,
Gonçalves Dias por Josué Montello e inúmeros outros.

O amor aos grandes vultos da literatura luso-brasileira levou-lhe à feitura de
vários estudos consagrados a Camões, a Castro Alves e a Euclides da Cunha.

Data de 1914, na conferência então pronunciada na Biblioteca Nacional, a
primeira manifestação de Afrânio Peixoto a respeito da figura de Castro Alves.
Afrânio Peixoto devotou anos de pesquisa e de pacientes estudos em torno da
reunião de toda sua obra poética. Desse trabalho resultou a edição das Obras
Completas do cantor dos escravos, edição considerada a maior homenagem já
prestada à memória do poeta.

Esse tema, que viria a ser uma constante, foi retomado em nova conferência,
proferida em 1920, como preparação às comemorações do cinqüentenário do
Poeta, celebrado no ano seguinte.

Afirmando sempre que a melhor maneira de estudar um assunto era ensi-
ná-lo, Afrânio Peixoto ministrou dezenas e dezenas de cursos sobre os mais
variados assuntos. Destacamos os cursos para universitários norte-americanos,
Noções de História da Literatura Brasileira e Noções de História da Literatura Geral.

Da fase científica, haveria de falar do grande mestre da Medicina Legal, da
Higiene e da Criminologia, formador de gerações e gerações de discípulos.
Professor na Faculdade de Direito, declarou um dos expoentes da Faculda-
de, o professor Demóstenes Madureira de Pinho: “aproximando-o do tipo
ideal do professor de Direito, trazia Afrânio no seu temperamento e no seu
caráter dois predicados fundamentais: a altivez ante o poder e a sua paixão da
liberdade”.

Afrânio Peixoto passou a cultivar preferentemente as Letras. Mas a pro-
va mais significativa de que as ciências lhe eram tão caras está no episódio
ocorrido na Faculdade de Medicina, ao se jubilar em meio do ano letivo.
Os alunos reagem ao ato publicado e obtêm das autoridades do ensino que
o professor ultime o curso em andamento. Ele concorda e consigna no Li-
vro de Ponto:
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“Solicitado pelos alunos e pelo Diretório Acadêmico, com assentimento
do senhor Diretor e de meu Substituto Assistente, torno, apesar de jubila-
do, a dar aula do curso de Higiene até o seu termo. É uma honra que me
quiseram dispensar. Professor que dê aulas não é vulgar, alunos que as dese-
jem, ainda menos; querê-las, de um velho mestre, no momento de seu bem
ganhado repouso, é uma condecoração a que nenhuma, na vida escolar, se
pode comparar. Fica exarada aqui a minha infinita gratidão.”

A segunda paixão cultural de Afrânio Peixoto foi Camões. Em 1922,
quando dos 350 anos de publicação de Os Lusíadas, inicia a publicação de
uma série de estudos focalizando os mais diversos ângulos do poema e do
poeta, culminando com o Dicionário dos Lusíadas, em colaboração com Pedro
Pinto. Tal foi a importância da contribuição dos estudos de Afrânio Pei-
xoto à bibliografia camoniana que, no Quarto Centenário da Restauração
Portuguesa, foi ele considerado em congressos internacionais, realizados
no Brasil e em Portugal, como um dos maiores camonólogos do mundo.

A Euclides da Cunha consagrou três conferências: o discurso de posse “Eu-
clides da Cunha: o homem e a obra”, “Euclides da Cunha: dom e arte do esti-
lo”, conferência pronunciada por iniciativa do Grêmio Euclides da Cunha em
1919, e “O Outro Euclides, o que resta de Os Sertões”, conferência pronunciada
em São José do Rio Pardo, em 1943.

Grande educador, além de professor universitário, foi Diretor de Instrução
Pública no Rio de Janeiro, professor do Instituto de Educação e reitor da
grande Universidade do Distrito Federal (UDF), criada por Anísio Teixeira.

Sobre os trabalhos no campo da educação, desejaria reproduzir as palavras
de Francisco Venancio Filho:

“na multiplicidade dos aspectos que apresenta a personalidade de Afrânio
Peixoto, o que domina é o de educador. No homem de letras como no de
ciências, no higienista como no médico legista como no parlamentar, no en-
saísta como no professor, no homem de sociedade como no amigo, Afrânio
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Peixoto é antes de tudo o educador. Educou-se para educar, e ninguém no
seu tempo o excedeu nesse nobre mister. Aos trabalhos sobre a educação
que escreveu, cite-se o primoroso ensaio Ensinar a Ensinar, e uma história do
nosso país que é Minha Terra e Minha Gente.”

Afonso Pena Júnior, ao sucedê-lo nesta Casa, vinculou a obra de educador
às atividades da Instituição:

“Estou certo de que é, ainda, como posto educativo que Afrânio recebe
em 1910 sua entrada para a Academia. Esta, para ele, é posto cultural em
que trabalha pela cultura do Brasil. É ele, durante largos anos, o ‘acadêmico
para quem a Academia é o número um de suas preocupações’. Inicia a mag-
nífica Biblioteca da Cultura Nacional, inestimável serviço aos brasileiros, a
quem a justiça da Academia chamou a Coleção Afrânio Peixoto, na qual
não há livro que não traga proêmios ou nota de Afrânio.

Era conversador incomparável e comumente se defrontava com Tasso
Fragoso nos serões da Biblioteca Nacional. Quando um se assenhorava da
palavra, o outro ficava aguardando ocasião para reavê-la. E que luta para
Tasso Fragoso quando Afrânio lhe tomava a dianteira!

Uma ocasião, Afrânio falava havia quase uma hora – enquanto Tasso
Fragoso permanecia em silêncio, desenvolvendo caladamente seu raciocínio
estratégico para calar o seu rival. E Afrânio continuava a falar. A certa altu-
ra, verificando que nenhuma oportunidade lhe podia aparecer para reapos-
sar-se da direção da conversa, Tasso Fragoso levantou-se, segurou Afrânio
pelos ombros e disse com argumento de sua cabeça branca:

– Agora falo eu que sou mais velho!”

Procurou sempre afastar-se da política. Ainda na juventude, convivendo
com grandes amigos – Miguel Calmon, Carlos Peixoto, James Darci e Eloi de
Souza –, foi um dos participantes do “Jardim de Infância”.

Caso fosse vitorioso o movimento com a eleição de João Pinheiro para pre-
sidente da República, iria ocupar a pasta da Educação e Saúde Pública, a ser
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criada. No fim da vida seria lembrado para ministro da Educação e Saúde Pú-
blica no primeiro governo após a redemocratização. Só um apelo, em 1926, o
faria aceitar a cadeira de deputado pelo Estado da Bahia, por insistência do
amigo Góes Calmon, então governador do Estado. Os trabalhos realizados no
Congresso, como o projeto de assistência aos insanos e a lei de acidentes de
trabalho, constam de volume a que deu, com o sabor literário, o título de Marta
e Maria, dizia ele para não interessar os políticos.

Na expressão de Levi Carneiro:

“Um traço marcante de sua personalidade repontava nas atitudes: o en-
tusiasmo com que encorajava e exaltava as pretensões literárias mais medío-
cres, todas as iniciativas de índole intelectual, todos os cometimentos artís-
ticos, todos os que se dedicavam a alguma obra do espírito, ainda que mal
ou deficientemente. Ninguém o excedia na arte dificílima de agradecer li-
vros oferecidos por autores mais ou menos obscuros. No cartão endereçado
a cada autor, havia conceitos deliciosos – e também havia, sempre, um inci-
tamento, um estímulo cordial, o prenúncio de grandes vitórias definitivas,
que ele derramou por todo o Brasil. Ninguém terá prefaciado maior núme-
ro de obras, de méritos variáveis, sabendo exarar nas páginas de cada uma as
palavras mais adequadas de louvor. Quando pressentia a inclinação para a
Academia, não vacilava: ‘A Academia o espera!’”

Outra grande tarefa de Afrânio na Academia foi a publicação do Dicionário
da Língua Portuguesa. Os fundadores da Academia não cogitaram inicialmente
de fazer um dicionário da língua e, em 1910, Mário de Alencar propôs que
se desse início ao trabalho de lexicografia, que constaria primeiro de um di-
cionário de brasileirismos e mais tarde de um dicionário da língua, mas as
iniciativas não prosperaram. Em 1924, Laudelino Freire ofereceu um pla-
no e foram nomeados cinco acadêmicos para formar a comissão organiza-
dora, assessorada por um técnico, o Professor Dalton Santos. Também
essa ação não teve seguimento.
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Em 1940, Afrânio Peixoto retoma a iniciativa na sessão de 4 de abril e pro-
põe condições para contratação de um técnico e filólogo, o Professor Antenor
Nascentes, com uma despesa total de 60 contos de réis, declarando que, caso a
obra não fosse aceita pela Academia, a importância seria restituída. Na sessão
seguinte, a pedido do presidente, apresenta o plano do Dicionário da Acade-
mia Brasileira de Letras nas condições mencionadas anteriormente, com a de-
claração expressa:

“Aliás, ficará também declarado que, se a Academia, feito o dicionário,
se desinteressar dessa obra, a quantia gasta ser-lhe-á restituída.

Finalmente, está claro, mas não é inoportuno agora e sempre declarar
que o signatário, acadêmico que é, assume essa responsabilidade sem ne-
nhuma vantagem material: presta apenas o serviço devido.”

Em 12 de novembro de 1943 Antenor Nascentes encaminha a Afrânio Pei-
xoto o Dicionário, declarando:

“Qualquer que seja o destino que essa ilustre Corporação lhe der, nada
poderá privar o autor de haver sido escolhido e da oportunidade de executar
tal obra, de outro modo talvez não o fizesse.”

E concluiria:

“Só me resta agradecer-lhe, Doutor Afrânio Peixoto, a confiança que de-
positou em minha humilde pessoa, quando lembrou meu nome para técni-
co do trabalho.”

Em 1940, é publicado o livro de Fernando Neves, pseudônimo de Fernan-
do Nery, secretário da Casa, Academia Brasileira – Notas e Documentos para Sua His-
tória, 1896-1940, com prefácio de Afrânio Peixoto.

O prefácio explicava:
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“Dissera, no fim de sua vida, Paul Bourget, diante da subversão do mun-
do, que três colunas morais ainda sustentavam a Europa: o Vaticano, a Câ-
mara dos Lordes e a Academia Francesa...”

E analisava a evolução das academias, especialmente da Academia Brasileira:

“Não agradará a todos a verdade, sempre reservada para os pósteros, por
isso mesmo menos verdadeira, pois já não admite a contradita. Um livro
honesto não deve temê-la. A Academia, modelo, também moral, para afei-
çoar-se, deve-se considerá-la a própria consciência, verdade penitente.”

As expressões de Afrânio Peixoto eram premonitórias, pois o livro pro-
vocou polêmica. Alguns acadêmicos contestaram afirmações do prefácio e
do texto, e a distribuição do livro foi suspensa.” No volume Indes escreveu
um post scriptum sobre o livro supresso:

“Tal livro foi supresso. Tentou-se mesmo incendiá-lo. Esconderam-no.
Como matar um livro?”

E concluía:

“Nenhuma data, nome ou fato contestado... Dizem que, por narrar elei-
ções acadêmicas, acadêmicos eleitos na segunda, terceira ou quarta vez, can-
didatos que se acharam privados do coup de foudre da paixão pela Academia,
foram lembrados no livro ao público... Mas o livro terá segunda edição,
quando a vaidade não for mais... ‘contemporânea’.”

Em agosto de 1944 a Editora Jackson publica 25 volumes da Obra Literária
de Afrânio Peixoto, ficando de fora do gênero não-literário certamente outros
tantos volumes. No lançamento dessa Coleção, realizada no terraço da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, concluiria Francisco Venancio Filho, seu grande
amigo, depois de analisar os livros da Coleção:
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“Depois de ler-se esta obra toda, o último volume permite uma revisão
de idéias, de sentimentos, de cultura com que se retorna do périplo silencioso.
E volta-se reconhecido ao autor pelas horas, pelos dias de repouso em re-
canto espiritual que lhe ficou devendo. E aos privilegiados que têm a fortu-
na de sua amizade, sobre a gratidão esta pequenina alegria impura: que pena
nos faz quem não gosta de Afrânio.”

Outro tema curioso se refere à adoção da expressão polêmica “literatura
sorriso da sociedade”. No livro Panorama da Literatura Brasileira, de 1940, Afrâ-
nio Peixoto escrevia:

“A Literatura é como o sorriso da sociedade. Quanto ela é feliz, a socie-
dade, o espírito se lhe compraz nas artes e, na Arte literária, com ficção e
poesia, as mais graciosas expressões da imaginação. Se há apreensão ou so-
frimento, o espírito se concentra, grave, preocupado, e, então, história, en-
saios morais e científicos, sociológicos e políticos são-lhe a preferência im-
posta, pela utilidade imediata. A literatura de um povo não denuncia apenas
sua sensibilidade e sua inteligência, senão suas condições de vida, feliz ou
apreensiva, ou sofredora, sofrimento moral, político, econômico. Seria ab-
surdo que a flor, na ponta do galho, não dependesse de raiz obscura, no seio
profundo da terra...”

A afirmação causou polêmicas e controvérsias, até com ataques pessoais ao
autor.

Dentre os que criticaram a definição de Afrânio, cumpre citar Osório Bor-
ba, que em artigo de jornal observou:

“A Literatura, portanto, são flores, acrósticos, gaiteirices, bombons dos
tempos felizes. Dela estão excluídos os épicos, os satíricos, os inovadores,
toda poesia social, todo pensamento em ação, Homero, Dante, Milton,
Voltaire, Rousseau, aqueles pobres grandes russos (que tal o sorriso Gor-
ki?), Poe, Zola, Castro Alves, Euclides da Cunha...”
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Na crônica “A Graciosa Entrevista”, Genolino Amado, discordando tam-
bém da definição, observa:

“Fico a pensar nos livros imensos, os maiores da inteligência humana, que
surgiram em épocas de tumulto e angústia. Relembro o velho Montaigne a
compor os seus ensaios imortais quando a França se estraçalhava nas guerras
de Religião. E Dante, envolvido nas terríveis lutas florentinas dos guelfos e
dos gibelinos, a imaginar o seu incomparável poema. E Shakespeare, em plena
agitação da Inglaterra de Elisabeth, a escrever as suas peças prodigiosas. E
Goethe a meditar o Fausto em meio das invasões napoleônicas que talavam o
solo germânico. E Chateaubriand, emergindo com a Revolução, para abrir
caminho ao Romantismo. E os atormentados gênios russos do século XIX,
de Puchkin a Dostoievski, de Gogol a Tolstói, homens que formaram a ins-
piração no quadro caótico da enorme pátria tzarista, abalada pelas profundas
crises populares que só teriam desfecho em 1917. Fossem todos esses e mui-
tos outros esperar que o ambiente social se assentasse em felicidade serena, ja-
mais teriam feito as grandes obras que lhes deram a glória. Mesmo quando
procuraram alhear-se do frêmito político do seu tempo, a verdade é que daí
ainda lhes veio a força criadora, pois foi a ardência da época, palpitando nas
almas comuns, que transmitiu a essas almas excepcionais o calor de vida em
que o gênio realiza as suas transfigurações maravilhosas.

Os romances de Jane Austen – guardadas as proporções – e as Memórias de
um Sargento de Milícias. Os aspectos risonhos que a vida possa ter constituem
também matéria de ficção. O que não se compreende não é o bom humor
em literatura, e sim a convicção de que ela deve ser um sintoma do bom hu-
mor da sociedade.”

Mais tarde, entrevistado por Homero Senna, Afrânio ratificaria o argumento:

“Não tenho motivos para modificar minha definição de Literatura – re-
truca sem pestanejar. A Literatura, ou as Belas-Artes puras, comparei-as ao
sorriso da sociedade porque só nas épocas felizes a gente sorri. Nas de apreen-
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são e tortura não há sorriso. O erro dos que, sem atentarem bem para ela,
combateram e combatem minha definição está em que eles supõem que eu te-
nha dito ‘sorriso do homem’, quando o que eu escrevi foi ‘sorriso da socieda-
de’. Está claro que não poderia nunca dizer que a literatura é o sorriso do ho-
mem: primeiro porque esta, para mim, não existe, não passa de simples elo de
uma cadeia infinita; e, segundo, porque não ignoro que toda grande obra é fe-
ita, como a gestação, na dor. Mas só um ambiente social tranqüilo e feliz per-
mite o aparecimento de um livro notável. No tempo de Balzac, como havia
abastança social, o autor de Père Goriot pôde dedicar-se a criar vida para gozo
da sociedade. E só uma sociedade feliz aplaudiria Balzac. Das torturas de sua
doença e de suas prisões na Sibéria, no cárcere e no hospital, Dostoievski,
através de seus livros, saía de si para a sociedade que o admirava.”

E finalizando:

“Insisto que o equívoco está em imaginarem que eu tenha escrito que a
Literatura é o sorriso do homem. Só um louco diria isto, pois, de acordo
com semelhante conceito, apenas os soberanos, os ricos, os poderosos fa-
riam Letras. E é sabido que estes, em geral, nada produzem que se aprovei-
te. Uma raiz atormentada, no fundo da terra, desabrocha nas flores de um
vergel. A arte é o sorriso da sociedade. Pouco importa que o artista, pesso-
almente, sofra. ‘De minhas penas fiz canções aladas’, disse Henrique Hei-
ne, e a sociedade feliz, que o admirava, o aplaudiu. Agora, nem os ricos, os
poderosos, os felizes conseguem realizar obra de arte, porque a sociedade
sofredora não sorri... A literatura não pode vir da indiferença ou da preo-
cupação.”

E em nova manifestação:

“As épocas de intensa produção literária foram os períodos de esperança, de
tranqüilidade relativa, de abastança geral, que davam para o suntuário da Arte e
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da Literatura. O tempo de Péricles, na Grécia; o de Augusto, em Roma; o Re-
nascimento em toda a parte subculta da Europa, com a imprensa, as navega-
ções, a Reforma; o de Elisabeth, o de Luís XIV; o da Rainha Vitória... foram
esses períodos, e a situação política e econômica do mundo os explica, literaria-
mente. Quando sobreveio a ameaça macedônica; quando os bárbaros invadem
o império, colaborando com os imperadores; quando há necessidade de repelir,
também espiritualmente, a invasão muçulmana; quando a vitória, também,
infiel aos velhos, trai o crepuscular Rei Sol; quando os Domínios começam a
emancipar-se de Albion; quando o mundo pega fogo na mais espantosa das
guerras... não há mais lugar para o suntuário, para a ficção, para a literatura
pura... A literatura de agora é social, como foi a de Tácito, protestando; como
foi a de Demóstenes, castigando; como a Escolástica, reensinando a crer e a
pensar; como a do século XVIII, filósofo-enciclopédica, da Aufklärung; como a
do começo do século XX, político-marxista... Oratória eleitora, história ten-
denciosa, religião e conhecimento, divulgação científica, economia técnica...
São valores imediatos... Estamos assistindo a um crepúsculo literário, a que se
vai seguir ainda a noite. Desejamos curta noite de verão. Noite, porém, que se
prolongará cheia apenas de preocupações pragmáticas, que tiram o sono, ou tal-
vez traga algum sonho errante.”

Na crítica literária, Luciana Stegagno Picchio acha a “fórmula boa e sobre-
tudo cômoda e pode ser acolhida, ainda que ampliada, porque jamais como
então no primeiro vintênio do século no Brasil pré, durante e pós Grande
Guerra soube a sociedade sorrir; e mesmo arremedar a própria imagem refleti-
da no espaço mundano, ou franzir o cenho ante esta imagem reveladora de
uma despreocupação imprudente mais do que impudente.”

Escrevendo mais tarde o livro Prosa de Ficção (de 1870 a 1920), Lúcia Mi-
guel-Pereira deu a um dos capítulos o título de “Sorriso da Sociedade”, obser-
vando, a propósito do conceito:

“Historicamente, não se justifica a tese de Afrânio Peixoto: basta
lembrar Cervantes prisioneiro de piratas, e Dostoievski expiando na Si-
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béria o crime de não se sujeitar ao absolutismo. E ainda menos se justifi-
ca em face da crítica literária, que tem visto o romance deixar cada vez
mais de ser a narrativa de um caso para se tornar o estudo das condições
de vida – no sentido mais amplo e dramático – do homem. Certo, nin-
guém negará que há também na obra literária um elemento de prazer, de
deleite e até de repouso para o espírito; que um livro agradável, alegre,
pode ser um grande livro.”

É curioso que em carta a Carlos Drummond de Andrade de 26 de julho de
1944 João Cabral aderiria ao conceito:

“Eu tenho a impressão que a solução mais geralmente indicada seria a
compreensão da Literatura como ‘sorriso da sociedade’. Digo isso a você
porque, estou certo, você não vai entendê-la como se eu achasse que a Lite-
ratura deva ser o agradável divertimento das chamadas camadas superiores
da sociedade. Eu a uso no outro sentido, o de necessariamente a Literatura
ser um veículo de alegria, saúde, não morbidez. Creio que a função mais im-
portante da Literatura não é refletir a miséria que a gente está vendo e sim
dar coragem a esses que se estão vendo na miséria.”

Em 1941 faleceu Silva Ramos, e alguns acadêmicos levantaram a candida-
tura do Presidente Getúlio Vargas. O Regimento exigia a apresentação de car-
ta, o que seria impossível. Com a alteração, permitiu-se que dez acadêmicos
pudessem propor um candidato. Na ata da eleição consta uma única absten-
ção, mas a crônica registra que quatro acadêmicos se abstiveram, entre eles
Otávio Mangabeira, que era exilado, e Afrânio Peixoto, aposentado. Mas há
indicação que teriam recebido punição como funcionários públicos Miguel
Osório de Almeida e Hélio Lobo.

Depois da eleição de Getúlio Vargas, em 1941, Afrânio Peixoto deixou de
comparecer com habitualidade às sessões, freqüentando a Biblioteca e o
Arquivo. Se por acaso comparecia ao Plenário, tinha o cuidado de tirar da car-
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teira um recorte de cartolina branca onde se achava escrita a palavra em carac-
teres gregos: Silêncio.

Definiu num dístico a sua vida e obra:

“Estudou e escreveu
Nada mais lhe aconteceu.”

Sobre as críticas que lhe foram feitas por excessivo lusismo discorreu Afon-
so Pena Júnior:

“Na alma de Afrânio, dois antigos amores fundamentais: o amor a Por-
tugal e o amor à Bahia, duas linhas convergentes em cujo vértice refulge o
amor ao Brasil. Muito foi atacado, muito sofreu nos recessos do espírito,
por conta desses dois amores. Seu amor a Portugal, Pátria de sua Pátria, sig-
nifica apenas que ele amava o Brasil, mas não o Brasil do herbário ou museu,
separado e esquecido de suas origens, e sim um Brasil sobre suas raízes, cada
vez mais vivas e mais profundas. É por isto devoto de Portugal e dos jesuí-
tas, raízes mestras da nossa cultura.”

Falecido em 12 de janeiro de 1947, João Neves da Fontoura falou no se-
pultamento, em nome da Academia. Grande orador, em brilhantes palavras
traçou-lhe o perfil:

“Afrânio Peixoto, a Academia não te vem dizer adeus. Dos homens da
tua linhagem mental ninguém se despede para sempre. Continuarás aqui
dentro – pelo testemunho de teus livros, pela tua presença espiritual, pelos
raios de luz que o teu engenho derramou sobre esta Casa.

De ti pode-se dizer, como o fez Machado de Assis ao pé da estátua de
José de Alencar, corrigindo o desalento do autor de O Guarani: ‘nem tudo
passa sobre a terra’.

[...]
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Afrânio Peixoto, não é só a Academia que se cobre de luto com o teu de-
saparecimento; é toda a Literatura Brasileira; é a ciência médica, de que fos-
te um dos mais consumados Mestres; é o Brasil e a língua que falam duas
Pátrias irmãs.

Nesta Casa, no meio século de sua duração, foste um dos maiores, dos
mais assíduos, dos mais amados e dos que mais amaram.

Se possuímos este palácio, dádiva generosa da França, a ela o devemos,
mas também à tua tenacidade de negociador avisado. Um dia nos trouxeste
o instrumento da liberalidade, a que somos perpetuamente agradecidos.

Durante longos anos não ocupaste uma cadeira. Dia por dia, escrevendo,
falando, ensinando, aumentaste a substância dos títulos que a conquistaram; e
a glória, que a tua pena ou a tua voz alcançaram, não a monopolizaste, como
seria natural. Dividiste-a conosco; incorporaste-a ao patrimônio intelectual
da Academia. Pertencias ao número daqueles que não embalsamam a fama à
sombra dos primeiros louros, mas dão-lhe um esplendor crescente, ador-
nando-a com novas flores e enriquecendo-a com novos frutos.

Nada escapou à curiosidade do teu espírito de privilegiado, que devassou
com brilho inexcedível a Medicina, o Romance, a Poesia, a Crítica, a Histó-
ria, a Filosofia e os segredos da criação artística.

Contigo desaparece e ganha os contornos da imortalidade um dos líderes
da geração predestinada, que emergiu das delícias do fim do século XIX e
chegou quase à metade deste, sabendo conservar, entre o desequilíbrio da
Revolução e da Guerra duas vezes desencadeada, o idealismo imarcescível
da Bondade e da Beleza. Foste, talvez, a última expressão ardente e vigorosa
do neo-romantismo brasileiro.

Sucumbes no ano em que vamos celebrar o centenário do nascimento de
Castro Alves, patrono da tua Cadeira e patrono, sobretudo, do Brasil liber-
to da escravidão. Saberemos confundir, na mesma enternecida homenagem,
o Poeta dos Escravos e aquele que melhor explicou e entendeu a sua glória
condoreira.”
Concluo com uma nota pessoal.
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No final da vida em 1944, três anos antes de sua morte, dedicou a jovem gi-
nasiano, filho de um grande amigo, as Obras Completas de Castro Alves, com to-
cante dedicatória: “Alberto: Castro Alves mereceu a paixão de Euclides. Que
eles lhe inspirem a paixão do Brasil ...”

Se pudéssemos resumir a vida de Afrânio Peixoto, poderíamos acrescentar
que, além da paixão do Brasil, ele teve também a paixão da Academia.
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Oscar Dias Corrêa,
o acadêmico, o ministro
e o jurista

Murilo Melo Filho

Não é fácil escrever sobre os 84 anos de um homem tão
completo como Oscar Dias Corrêa, consagrado nos três

Poderes da República: no Legislativo, no Executivo e no Judiciário.
Começarei, então, escrevendo sobre o filho de Manoel Dias e de

Maria da Fonseca, nascido no dia 1.o de fevereiro de 1921, em sua
querida cidade de Itaúna, onde, aos 14 anos de idade, em 1935, já
vencia um concurso de oratória, com discurso sobre “A Paz no Chaco”.

Ainda recentemente, ele era tão bairrista e tão ciumento com a sua
cidade natal que costumava dizer o seguinte:

– Belo Horizonte está, agora, muito bem integrada na Região
Metropolitana da Grande Itaúna.

Na juventude, foi o melhor seresteiro de sua cidade. E ele próprio
recordava sempre:

– O namoro era tradicional. O rapaz levava dois anos para pegar
na mão da moça. Pegar no braço só por descuido. E para outros “pe-
gas”, era preciso, primeiro, casar.
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Aquele triunfo no concurso de oratória já prenunciava o grande e incompa-
rável orador que ele seria depois pela vida afora, com a vitória no Concurso
Nacional de Monografias e no Concurso Nacional de Oratória, promovidos
pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, mas antecipava igualmente o discí-
pulo de Dante Alighieri, o pai da poesia italiana, o líder de Florença, o filósofo
de O Banquete, o político de A Monarquia e sobretudo o autor da Divina Comédia,
de A Vida Nova e de tantos outros sonetos amorosos, em homenagem à sua pla-
tônica paixão por Beatrice Portinari.

� Aprendendo o italiano
Em 1940, com 19 anos, Oscar teve uma pleurisia, com infecção nos dois

pulmões. Internou-se no Sanatório Belo Horizonte, durante três meses, após
os quais recebeu alta e saiu curado, tendo aproveitado a internação para apren-
der italiano e ler as Obras Completas de Dante Alighieri.

A admiração pelo grande florentino levaria naturalmente o menino itau-
nense a aproximar-se de Giácomo Leopardi e a saber de cor estrofes inteiras do
Inferno, do Purgatório e do Paraíso dantianos, com 35 cantos em cada uma
dessas três partes, onde Alighieri – nesta obra que é talvez a maior expressão
do humanismo cristão medieval – descreve uma visão tida na Semana Santa,
atravessa os nove círculos do Inferno e, no ápice da montanha, encontra
Beatrice, que o conduz ao Paraíso.

Em 1944, depois do “Manifesto dos Mineiros”, um grupo de líderes mi-
neiros resolveu solidarizar-se com José Américo de Almeida pela sua entrevis-
ta ao Correio da Manhã, que derrubou a censura à imprensa no Estado Novo. Pe-
dro Aleixo procurou Oscar para pedir-lhe a assinatura nesse telegrama e ouviu
dele a seguinte resposta:

– Dr. Pedro, vou assiná-lo, porque na prisão o senhor leva jeito de ser pelo
menos um bom companheiro.

Recém-formado em Direito, Oscar abriu um escritório com Carlos Castelo
Branco, em Belo Horizonte, na Av. Amazonas, situado justamente, por mera
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coincidência, em cima da Casa do Chope. Certo dia, um possível cliente o con-
sultou sobre qual era a especialidade do escritório, e Oscar respondeu:

– Meu amigo, quando você está começando a advogar, não tem esse luxo de
especialidade. Tudo é clínica geral.

� O combativo deputado
Escreverei em seguida sobre Oscar Dias Corrêa, o jovem e combativo depu-

tado estadual da UDN, numa brava e violenta oposição ao então Governador
Juscelino Kubitschek.

Certa tarde, chegou à Assembléia uma mensagem do Governador solicitan-
do um empréstimo de 2 bilhões de cruzeiros, para construção de estradas.

A UDN resolveu obstruir a mensagem. Nessa obstrução, para ganhar tem-
po, Oscar lia na tribuna a Arte de Furtar, atribuída ao Padre Antônio Vieira,
além de trechos da Eneida, de Virgílio; das Epístolas, de Horácio, e das Catiliná-
rias, de Cícero. Até que, um dia, o orador bateu o seu próprio recorde: falou
seis horas seguidas. E não ficou rouco.

� O competente executivo
Devo escrever a seguir sobre Oscar, secretário do Governador Magalhães

Pinto, que quis inicialmente nomeá-lo para a Segurança Pública:
– Você perdeu o juízo, Magalhães. Não aceito de jeito nenhum. O primeiro

sujeito que aparecer morto na rua, vão dizer que fui eu quem mandou matá-lo.
Convidado para secretário de Educação, Oscar sugeriu ao governador:
– Bota aí, quinhentas escolas, logo no primeiro ano de governo.
– Você está louco, Oscar ?
– Estou louco, não, Magalhães. É que você não vai ganhar mesmo esta elei-

ção. E papel aceita tudo. Então, bota aí: quinhentas escolas logo no primeiro
ano de governo.

Aí começou a batalha dos quinhentos grupos escolares, com pré-molda-
dos de ferro, quatro salas de aula para quarenta alunos em cada sala, num to-
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tal de 160 alunos que, em três turmas diárias – manhã, tarde e noite –, se
multiplicavam para 480 alunos em todos os quinhentos municípios minei-
ros. As prefeituras cediam as áreas, empresas e particulares doavam os terre-
nos, e a Secretaria de Educação construía os prédios, fornecia os móveis e
nomeava as professoras. A verdade é que, no fim do primeiro ano, o secretá-
rio pôde procurar o governador e dizer-lhe:

– Eu não lhe disse, Magalhães? Olha aí as quinhentas escolas construídas e
já em pleno funcionamento.

� O parlamentar da “banda de música”
Falarei em seguida sobre Oscar, já deputado federal aqui no Rio, em 1956,
com a sua “Banda de Música”, ao lado de Carlos Lacerda, Adauto Cardoso,
Aliomar Baleeiro, Bilac Pinto, Afonso Arinos, Prado Kelly e Odilon Braga,
mais vigilante ainda no combate ao Presidente Juscelino.

Eles todos participaram talvez da mais brilhante fase da Democracia Brasi-
leira – os dez anos entre 1950 e 1960 –, que eu testemunhei de perto, aqui no
Palácio Tiradentes, com suas galerias repletas de manifestantes extasiados di-
ante daquele exercício diário de grandes talentos oratórios.

Um clima de íntima confiança reinava então entre parlamentares e jornalis-
tas, ali no plenário do Palácio Tiradentes. O Deputado Oscar Corrêa, em suas
Memórias Políticas, relembra o seguinte:

– Carlos Castelo Branco e Murilo Melo Filho queriam apenas informações
e frases. Um dia, eu pedi ao Murilo:

– Quando a frase for boa, você pode botar na minha boca. Quando ela for
ruim, você bota na boca dos meus adversários.

� O professor universitário
Comentarei agora o Oscar, Professor Catedrático de Economia Política e

Emérito da Universidade do Rio de Janeiro, e que tinha com os estudantes um
contato suave, mas rigoroso.
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Certa vez, concedeu-lhes uma audiência e viu que, entre eles, havia duas mo-
ças. Estava sentado e se levantou:

– Perfeitamente, às ordens.
Aí um dos alunos se sentou.
Oscar disse:
– Levante-se. Se eu, que sou professor e diretor da Faculdade, me levantei,

em respeito a duas senhoritas presentes, por que o senhor vai ficar sentado? Le-
vante-se.

O estudante reagiu:
– Porque esse troço...
Aí não terminou a frase e foi interrompido por Oscar:
– Ou o senhor fala o nosso vernáculo direito, ou não teremos como nos en-

tender.

� O criterioso magistrado
Apresentarei agora o Oscar, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do

Supremo Tribunal Federal, onde esteve durante sete anos, de 1982 a 1989, na
sucessão de Clovis Ramalhete e na companhia de grandes magistrados, como
Moreira Alves, Djaci Falcão, Rafael Mayer, Décio Miranda, Cordeiro Guerra
e Célio Borja.

Numa mensagem, hoje mais atual do que nunca, dizia Oscar que

“um ministro do Supremo Tribunal Federal não deve depender de nin-
guém, porque tem de ser absolutamente livre e não pode estar sujeito a ne-
nhuma outra peia, a não ser a peia da Constituição”.

E como se falasse agora aos ministros, seus sucessores, advertia Oscar:
– O Supremo não pode se meter em brigas, nem pode tomar partido, por-

que tem de ser sempre insuspeito para dar a decisão final.
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� O atuante ministro da Justiça
Sobre Oscar, já ministro da Justiça, em 1989, sabe-se que no seu discurso

de posse fez apenas uma promessa: a de cumprir a lei.
Foi um escândalo danado. No dia seguinte, a manchete dos jornais era so-

mente uma:
“O novo ministro da Justiça promete cumprir a lei.”
Oscar pensou consigo mesmo:
– Ou eu estou doido, ou muito doido deve estar todo mundo. Se eu dissesse

que não ia cumprir a lei, ainda bem. Mas eu prometi justamente o contrário,
isto é, que ia cumpri-la, e provoquei todo esse rebuliço.

Ficou horrorizado com o variegado elenco de problemas a cuidar, desde os
direitos do consumidor, da mulher, da pessoa humana, dos penitenciários, do
CADE, até as terras indígenas, a Polícia Federal, os passaportes, os refugiados
e as fronteiras. Demitiu-se nove meses depois, divergindo da orientação eco-
nômico-financeira do seu colega, o então todo-poderoso Ministro da Fazenda
Maílson da Nóbrega, espécie de clone do Guido Mantega de hoje.

� O corajoso advogado
Poderia escrever ainda sobre Oscar advogado, mantendo a sua banca de ad-

vocacia como uma trincheira indômita e um bunker indormido na preservação
do Direito e da Justiça, que foram sempre as duas grandes bandeiras de toda a
sua vida, um advogado e um jurista na linha dos nossos confrades, os Acadê-
micos Lúcio de Mendonça, Rodrigo Octavio, Rui Barbosa, João Luís Alves,
Lafayette Rodrigues Pereira, Pedro Lessa, Aníbal Freire, Pontes de Miranda,
Cândido Motta, Clóvis Beviláqua, Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Rai-
mundo Faoro.

Escreverei finalmente sobre o Oscar, escritor e autor de uma biografia sobre
Manuel, o seu pai português, além de Introdução Crítica à Economia Política, A Consti-
tuição de 1967, O STF, Corte Constitucional do Brasil, Constituição de 1988 e de várias
outras obras jurídicas, de Vultos e Perfis, com estudos sobre a Inconfidência Mi-
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neira, Tiradentes e o Visconde de Cairu, do romance Brasílio, de um livro de con-
tos Quase contos, de Vozes de Minas, de poemas, na companhia de Ives Gandra, Mi-
guel Reale, Saulo Ramos e Geraldo Vidigal. Como tradutor, publicou Meus Ver-
sos de Outros, com traduções de Petrarca, Ariosto, da Vinci e Leopardi.

Mais recentemente, este seu último livro, Viagem com Dante, ao qual ele dava
uma especial importância. Com apresentações dos Acadêmicos Antonio Car-
los Secchin e Ivan Junqueira, foi lançado na Sala de Fundadores da Academia,
já sem a sua presença, mas com a presença de sua mulher e sua família admirá-
veis. Tribuna Acadêmica, prefaciado pelo Acadêmico Alberto Venancio Filho, ele
não chegou a ver impresso: foi lançado pela ABL depois de sua morte, com
textos de várias conferências, necrológios e capítulos sobre os inconfidentes,
sobre Menotti del Picchia, Rui, Emílio Moura, Abgar Renault, Prado Kelly,
Inglês de Souza, Celso Cunha, Athayde, Otto Lara, Carlos Drummond, Caio
Mário da Silva Pereira, Orozimbo Nonato, Vivaldi Moreira, Alcântara Ma-
chado, Carlos Chagas Filho, Roberto Marinho, Jorge Amado, Barbosa Lima,
Brito Velho, Celso Furtado, Santa Rita Durão e Basílio da Gama.

� Plural e multifacetado
Este foi o Oscar Dias Corrêa, um ser plural e multifacetado, sobre o

qual traçamos este despretensioso esboço, para descrever aquele menino da
cidade de Itaúna, que seria depois um dos poucos homens públicos deste
País aprovado no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, na cátedra uni-
versitária e na advocacia liberal, deputado estadual em dois mandatos e de-
putado federal em três, secretário da Educação de Minas, ministro do Su-
premo, do T.S.E. e da Justiça, professor, educador e escritor, mas, sobretu-
do, nosso querido companheiro na Academia Brasileira de Letras, eleito no
dia 6 de abril de 1989 para a Cadeira 28, que tem como Patrono Manuel
Antônio de Almeida, como Fundador Inglês de Sousa, como antecessores
Xavier Marques e Menotti del Picchia e na qual lhe sucedeu o atual ocu-
pante, Acadêmico Domício Proença Filho.
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Falecido na antevéspera do ano-novo, a 30 de dezembro de 2005, Oscar
Corrêa está fazendo muita falta nesta ABL, porque era o proprietário de uma
cultura suficientemente sólida para resolver os problemas de natureza regi-
mental, estatutária ou jurídica, aos quais propunha sempre uma solução perti-
nente, correta e sensata.

Sua ausência já está sendo muito sentida, porque ele era um colega querido,
que, ao longo dos dezesseis anos entre nós, desde 1989, deu provas cabais de
um excelente companheirismo e de um convívio afável e carinhoso.

Durante todo esse tempo, ele foi também um farol, uma lanterna, uma Bí-
blia, uma bússola, um azimute e um norte a balizar, a vocalizar e a sinalizar os
caminhos de toda esta nossa comum e atual geração de brasileiros, que dele
tem motivos de muita honra e de justo orgulho.
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Joaquim Nabuco,
acadêmico e diplomata

Afonso Arinos , f i lho

Ofato de integrar a Academia Brasileira de Letras sempre re-
presentou uma distinção para os seus membros. Mas, con-

forme reconheceu Joaquim Nabuco, ao discursar traçando as inten-
ções e os objetivos da entidade na sessão inaugural, a 20 de julho de
1897, os fundadores foram escolhidos sobretudo pelo privilégio da
amizade, em que pese o valor indiscutível de alguns dentre eles.

“Nós, os primeiros” – afirmava o secretário-geral perpétuo e ora-
dor –, “seremos os únicos acadêmicos que não tiveram mérito em
sê-lo, quase todos entramos por indicação singular, poucos foram
eleitos pela Academia ainda incompleta. E, nessas escolhas, cada um
de nós como que teve em vista corrigir a sua elevação isolada, com-
pletar a distinção que recebera; só d’ora em diante, depois que a Aca-
demia existir, depois de termos uma regra, tradições, emulação, e em
torno de nós o interesse, a fiscalização da opinião, a consagração do
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sucesso, é que a escolha poderá parecer um plebiscito literário. Nós, de fato,
constituímos apenas um primeiro eleitorado.”

A referência aos “poucos (...) eleitos pela Academia ainda incompleta” re-
sulta, como é sabido, do fato de que os fundadores originais eram trinta, mas
eles optaram por adotar o modelo da Academia Francesa, com os seus quaren-
ta membros. E Nabuco assinalava:

“O número de quarenta era quase forçado, por que não dizê-lo? Tinha a
medida do prestígio, esse quê simbólico das grandes tradições (...): as pro-
porções justas de qualquer criação humana são sempre as que foram consa-
gradas pelo sucesso. Não tomamos à França todo o sistema decimal? Podía-
mos bem tomar-lhe o metro acadêmico.”

Por esse motivo, o último remanescente dentre os primeiros acadêmicos,
Carlos Magalhães de Azeredo, com quem convivi em Roma nos anos 50,
quando o chamei fundador da Academia, corrigiu-me: “Fundador fundado.”
E explicou por quê.

Assim, tanta honra trouxe a Academia a Joaquim Nabuco quanto este a ela.
Pois o arauto da liberdade, o apóstolo da Abolição, o historiador imperial, o
defensor incansável dos interesses nacionais no exterior, quando o governo re-
publicano exigiu o seu concurso de monarquista convicto, devotou, até o fim
(embora quase sempre afastado do Brasil em missões diplomáticas), interesse
ativo e constante pela Academia Brasileira. Nabuco compôs, com Rio Branco
e Rui Barbosa – ambos também acadêmicos –, a tríade simbólica das virtudes
pátrias na fase de transição entre o Império e a República. Porém, sua glória
imperecível estará sempre na coragem moral com que soube superpor aos inte-
resses de classe e da família a solidariedade concreta, atuante e vigorosa com os
oprimidos, humilhados e ofendidos.

Mas, naqueles tempos inaugurais de incertezas, de dificuldades financeiras
e logísticas, Nabuco estava longe de prever que o destino da Academia Brasi-
leira de Letras fosse um porto seguro. Para ele,
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“a homens de Letras que se prestam a formar uma Academia não se pode
pedir fé; só se deve esperar deles a boa-fé. A questão é se ela bastará para ga-
rantir a estabilidade de uma companhia exposta, como esta, a tantas causas
de desânimo, de dispersão e de indiferentismo. Se a Academia florescer, os
críticos deste fim de século terão razão em ver nisso um milagre”.

Em conseqüência, julgava que o empenho para assegurar a continuidade da
“cultura da língua e da literatura nacional”, obrigação primordial constante do
artigo 1.º dos nossos Estatutos, deveria prevalecer sobre o personalismo dos
acadêmicos. A meta da entidade recém-criada seria, primordialmente, educati-
va. Assim,

“a uma Academia importa mais elevar o culto das letras, o valor do esforço,
do que realçar o talento e a obra do escritor. Decerto, deixamos ao talento a
liberdade de se apagar. Alguém fez uma bela obra? Admiremos a obra e dei-
xemos o autor viver como toda gente; não o forcemos, querendo que se ex-
ceda a si mesmo, a refazer-se uma e mais vezes, a viver da sua reputação, di-
minuindo-a sempre. Não o condenemos à série, deixemo-lo desaparecer na
fileira, depois de ter feito uma brilhante ação como soldado. A altivez do ta-
lento pode consistir nisso mesmo, em não diminuir. É a primeira liberdade
do artista, deixar de produzir; não, porém, renunciar a produzir; repelir a
inspiração, abdicar o talento, deixar a imaginação atrofiar-se. Isso é desinte-
ressar-se das suas próprias criações anteriores, as quais só podem viver por
essa cultura literária, que perdeu para ele toda a primazia. Não há, em nosso
Grêmio, omissão irreparável; a morte encarrega-se de abrir nossa porta com
intervalos mais curtos do que o gênio ou o talento toma para produzir qual-
quer obra de valor”.

Para Joaquim Nabuco, sendo os acadêmicos livres de prosseguir ou suspen-
der sua produção literária, muito mais o seriam, naturalmente, no tocante a
uma pretensa unanimidade de opiniões ou de estilo acadêmico. Eles pode-
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riam, até, mostrar-se unidos, mas necessariamente diversos. E a força da Aca-
demia se expressaria nesta aglutinação sem unidade, na união com diversidade.

“Já tivemos a Academia dos Felizes; não seremos a dos Incompatíveis,
mas na maior parte das coisas não nos entenderemos. Eu confio em que sen-
tiremos todo o prazer de concordarmos em discordar; essa desinteligência
essencial é a condição da nossa utilidade, o que nos preservará da uniformi-
dade acadêmica.”

Ele se apressa, contudo, em qualificar e circunscrever os limites de tais di-
vergências:

“Para não podermos fazer nenhum mal, basta isso; para fazermos algum
bem, é preciso que tenhamos algum objetivo comum. Não haverá nada co-
mum entre nós? Há uma coisa: é a nossa própria evolução; partimos de pon-
tos opostos para pontos opostos (...). A utilidade desta Companhia será, a
meu ver, tanto maior quanto for um resultado da aproximação, ou melhor,
do encontro, em direção oposta, desses ideais contrários, a trégua de pre-
venções recíprocas em nome de uma admiração comum, e até, é preciso es-
perá-lo, de apreço mútuo. Porque (...) qual é o princípio vital literário que
precisamos criar por meio desta Academia (...)? É a responsabilidade do es-
critor, a consciência dos seus deveres para com a sua inteligência, o dever su-
perior da perfeição, o desprezo da reputação pela obra.”

Condição primordial para a concretização desses ideais seria, segundo Na-
buco, a independência política. Não alheamento da política, entendida como
inserção do acadêmico na vida da polis nacional, mas como meta das atividades
da Academia. Nesta, dizia ele,

“estamos certos de não encontrar a política. Eu sei bem que a política, ou,
tomando-a em sua forma a mais pura, o espírito público, é inseparável de
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todas as grandes obras (...). A política, isto é, o sentimento do perigo e da
glória, da grandeza ou da queda do país, é uma fonte de inspiração de que se
ressente, em cada povo, a literatura toda de uma época, mas, para a política
pertencer à literatura e entrar na Academia, é preciso que ela não seja o seu
próprio objeto; que desapareça na criação que produziu (...). Só assim não
seríamos um parlamento.”

“A formação da Academia de Letras” – concluía o grande brasileiro – “é
a afirmação de que, literária como politicamente, somos uma nação que tem
o seu destino, seu caráter distinto, e só pode ser dirigida por si mesma, de-
senvolvendo sua originalidade com os seus recursos próprios, só querendo,
só aspirando à glória que possa vir de seu gênio.”

A preocupação constante de Joaquim Nabuco pelo presente e o futuro da
Academia evidencia-se, claramente, na correspondência com Machado de
Assis e outros acadêmicos, estivesse ele no Brasil ou no exterior, em missões di-
plomáticas que o levaram à Inglaterra, à Itália e aos Estados Unidos. E, reno-
vando-se as academias tanto em vida como através das mortes, era permanente
o interesse que demonstrava pela sucessão dos companheiros desaparecidos.
Via-se, neste caso, o secretário-geral freqüentemente sugestionado, ou mesmo
orientado, por seu amigo e mestre literário, o presidente da Casa.

Assim, ainda do Rio de Janeiro, Nabuco escreveu a Machado em fevereiro
de 1899. Nesta carta, já se patenteiam a formação de facções e as manobras
eleitorais, inevitáveis em todos os agrupamentos humanos, marcados pelas im-
perfeições do criado.

“Agora queira dizer-me como se vai formando em seu espírito a sucessão
do Taunay na Academia... O Loreto disse-me anteontem que na Revista,
aonde não vou há muito tempo, falava-se em Arinos e Assis Brasil. Eu dis-
se-lhe que minha idéia era o Constâncio Alves. O Taunay era um dos nos-
sos, e, se o substituímos por algum ausente, como qualquer daqueles, tería-
mos dado um golpe no pequeno grupo que se reúne e faz de Academia. De-
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pois, ficaríamos sem recepção. O Arinos talvez viesse fazer o elogio... Eu,
pela minha parte, que entre os dois votaria nele, porque o elogio do Taunay
pelo Assis Brasil (...) podia ser uma peça forçada, confesso-lhe que não o
vejo como o Constâncio; mas se V. não pensa que o Constâncio tem a me-
lodia interior, a nota rara, que eu lhe descubro, submeto-me ao mestre. Com
o voto do Dória, que me prometeu, e o meu, o Constâncio já tem dois. Se
V. viesse, era o triângulo, e poderíamos até falsificar a eleição. Sério!”

No mesmo ano, entretanto, dar-se-ia uma guinada decisiva na vida de Joa-
quim Nabuco. Ele já recusara a Legação em Londres, que o Governo Provisó-
rio lhe havia oferecido tão logo proclamada a República. Sob a presidência de
Prudente de Morais, outra oportunidade não mereceu, de sua parte, melhor
acolhida. Em 1899, contudo, o Brasil se aprestava a colocar sob arbitramento
a pendência de limites com a Guiana Britânica. O Barão do Rio Branco tratava,
então, do litígio com a França sobre a questão do Oiapoque como fronteira
com a Guiana Francesa, cujo arbitramento fora entregue ao Conselho Federal
Suíço. Ele conduziria a incumbência a bom termo em 1.º de dezembro de
1900, como já vencera a disputa do território de Palmas com a Argentina, ar-
bitrada pelo então presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, em 6 de
fevereiro de 1895. O Presidente Campos Sales convidou Nabuco para defen-
der os interesses nacionais, e o monarquista histórico acedeu enfim, a 5 de
março, em carta ao chanceler Olinto de Magalhães, após haver sugerido, entre
outras alternativas, o nome de Rio Branco.

“Mas, dada a grande importância que reconheço ter a nova sentença que
vamos disputar, e sendo legítima a solicitude de V. Ex.ª, de amparar, do mo-
do que lhe pareça mais seguro, a sorte dos territórios amazônicos em litígio,
uma vez que, ouvidas todas as minhas reflexões, V. Ex.ª continua consideran-
do necessária minha colaboração, eu não posso menos que submeter-me. Para
não fazê-lo prima facie, eu só poderia valer-me das minhas conhecidas idéias
monárquicas. Tratando-se, sem embargo, de uma questão de caráter pura-
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mente nacional, como é a reivindicação de território brasileiro contra preten-
sões estrangeiras, seria até faltar à tradição do passado que há anos procuro
recolher e cultivar, que eu invocasse uma dissidência política, sobre a qual o
próprio governo republicano teve o nobre desprendimento de elevar-se. Nes-
sas condições, Sr. Ministro, não me resta senão pôr-me inteiramente às or-
dens de V. Ex.ª, agradecendo-lhe, assim como ao presidente da República, a
confiança que demonstra na minha lealdade para com o País.”

Havia, porém, uma condição. Joaquim Nabuco fora nomeado para cuidar
do litígio sobre limites, ficando a Legação em Londres entregue ao ministro
plenipotenciário Artur de Sousa Correia, com quem a Inglaterra ainda tentava
um acordo direto. Assim, o monarquista por tradição defenderia uma causa
nacional, mas sem colocar-se a serviço permanente da República. Mas ele já
constatava, por outro lado, as dificuldades de que duas cabeças cuidassem da
mesma questão, quando Correia, seu amigo íntimo, faleceu em março de
1900. Nabuco tentou, ainda, a solução complicada de ser acreditado como
plenipotenciário em Missão Especial, e a Legação entregue a um encarregado
de Negócios, ficando ambas, virtualmente, sob sua direção. Em dezembro,
contudo, pressionado pelo governo e consciente da situação esdrúxula em que
se encontrava o posto a ele confiado, aceitou a chefia efetiva da Legação. E foi
o último ministro a entregar credenciais à rainha Vitória, idosa e enferma.

Até então, Nabuco viajava pela Europa e trabalhava onde melhor lhe aprou-
vesse. Assim, escreveu a Machado de Paris, em dezembro de 1899, sempre ma-
nifestando interesse por esta Casa, ao perguntar pela “nossa Academia” e a
“nossa Revista”. E repreendeu o amigo. “V. não aparece em nenhuma, mas eu,
se fosse ministro (não há nenhuma irreverência nisto), mandava-o ir a ambas,
na expressão legal, debaixo de vara... do pálio.” Acrescentou ainda haver-lhe
Magalhães de Azeredo escrito

“propondo um modo original de termos casa para a Academia, que era con-
tribuírem os acadêmicos com uma mensalidade para o aluguel. Res-
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pondi-lhe que V. advogava de preferência o jeton de présence, que seguramen-
te é menos bourgeois que o recibo do tesoureiro, e que nos pressupõe uma
instituição de Estado.”

Seis meses depois, a carta do secretário-geral ao presidente da Academia se-
ria bem mais severa. Ao escrever de Pouges, em junho de 1900, Nabuco exor-
tava Machado:

“Não deixe morrer a Academia. V. hoje tem obrigação de reuni-la e tem
meios para isso, ninguém resiste a um pedido seu. Será preciso que morra
mais algum acadêmico para haver outra sessão? Que papel representamos
nós então? Foi para isso, para morrermos, que o Lúcio e V. nos convida-
ram? Não, meu caro, reunam-nos (não conte por ora comigo, esperemos
pelo telefone sem fios) para conjurar o agoiro, é muito melhor. Trabalhe-
mos todos vivos.”

A 8 de dezembro de 1900, o presidente Campos Sales sancionara a lei n.º
726, de iniciativa do deputado baiano Eduardo Ramos, autorizando o gover-
no a instalar, de forma permanente, a Academia Brasileira de Letras, “para cul-
tura e desenvolvimento da Literatura nacional”. Assim, Nabuco, já residente
em Londres, podia escrever a Machado em 28 de janeiro de 1901:

“Dê-me notícias da nossa Academia. Felicito-o por ter conseguido a casa.
V. lembra-se da minha proposta que as 40 Cadeiras tivessem insculpidos os
nomes dos primeiros acadêmicos, que foram todos póstumos. Os chins
enobrecem os antepassados, nós fizemos mais, porque os criamos...”

A Academia realizou uma sessão solene no dia 2 de junho, quando da inaugu-
ração da herma de Gonçalves Dias no Passeio Público. Naquele ensejo, Medei-
ros e Albuquerque referiu-se à Secretaria Geral, que assumira em lugar de Joa-
quim Nabuco, de cuja permanência em Londres não se podia prever o término.
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“A substituição interina do nosso ilustre secretário-geral pôs-me na con-
tingência de ocupar a atenção desta assembléia, lendo o relatório do movi-
mento da Academia. Nunca a substituição me foi mais penosa. Não porque
me doa o amor-próprio ferido, sentindo que todos hão de estar a evocar a
bela figura eloqüente de Joaquim Nabuco e a fazer uma comparação, que só
pode ser esmagadora. O amor-próprio desaparece neste momento. O que
há apenas é, ao contrário, que eu reclamo para mim ser, nesta assembléia,
quem mais sente a desproporção entre o substituído e o substituto, e, por
um desdobramento cerebral, enquanto profiro estas palavras mal alinhadas,
lembro o que seria aqui a voz eloqüente do dominador das multidões, que
tanto soube outrora arrastar um povo inteiro à conquista da redenção para
uma raça oprimida, como saberia, hoje, tornar-se persuasiva para nos falar
da Arte e do Belo.”

Em novembro do mesmo ano, Joaquim Nabuco escreve a Machado de
Assis defendendo o voto dos ausentes, ainda polêmico, e se precata contra
possíveis fraudes:

“Como vai a nossa Academia? Eu realmente penso que aos ausentes devia
ser dado o direito de voto. Era mais honroso para os eleitos reunir o maior
número possível de votos. VV. estatuiriam o modo de enviar a nossa chapa,
ou de poder alguém da Academia votar pelos ausentes. Não haveria perigo
de ata falsa nem de fósforos. O procurador, ao votar, por exemplo, por
mim, declararia que eu lhe escrevera (mostrando o documento) para votar
por mim, nessa eleição, no candidato F. Talvez o voto dos ausentes devesse
ser aberto e declarado. Quem são os candidatos às duas Cadeiras?”

Uma semana depois, ele volta a interpelar Machado:

“O Arinos escreveu-me que é candidato, e que os ausentes votam. Desde
quando? Como? Quem são os seus candidatos? Muitas lembranças a todos

53

Joaquim Nabuco, acadêmico e diplomata



que em nossas letras se acolhem do seu lado e professam o lema: ‘Um só re-
banho, um só pastor’.”

No mês seguinte, nova carta ao presidente, conseqüência da anterior:

“Aí vai o meu voto. Dou-o ao Afonso Arinos por diversos motivos, sendo
um deles ser a vaga do Eduardo Prado. (Arinos era casado com Antonieta, sobrinha
de Eduardo Prado, filha do conselheiro Antônio Prado e irmã de Paulo Prado.) Para a Ca-
deira do Francisco de Castro, eu votaria com prazer no Assis Brasil. Por que
não se reuniram as eleições num só dia?”

Na mesma data, Nabuco informaria a Rodrigo Octavio:

“Recebi a circular e respondo mandando ao Machado a minha cédula. Infe-
lizmente não podemos acompanhar o movimento e a cabala literária, que é
a parte mais interessante das eleições acadêmicas. O nosso voto vai como
que petrificado, e não pode acompanhar as flutuações do escrutínio. (...)
Para a vaga de Eduardo Prado, eu não podia votar senão no Arinos, que nos
dará dele um belo retrato, de que precisamos muito.”

Em seguida, expõe opinião, que foi sempre a sua, favorável a que, tal como a
Francesa, a Academia Brasileira não se destinasse apenas a escritores, mas tam-
bém abrigasse expoentes de outros quadrantes da vida nacional:

“V. sabe que eu penso dever a Academia ter uma esfera mais lata do que a lite-
ratura exclusivamente literária, para ter maior influência. Nós precisamos de
um certo número de grands seigneurs de todos os partidos. Não devem ser mui-
tos, mas alguns devemos ter, mesmo porque isso populariza as Letras.”

A carta seguinte, de janeiro de 1902, responde a sugestão feita por Macha-
do de que Nabuco recebesse Afonso Arinos na Academia, missão que caberia,
afinal, a Olavo Bilac, amigo fraterno do escritor mineiro:
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“Estou às suas ordens para escrever a resposta ao discurso do Arinos, com al-
gumas condições, porém. A primeira é que V. me dará tempo. A segunda que
o Arinos me mandará o que o Eduardo escreveu; tenho tudo isso nos meus
papéis e caixões, mas fora de mão. (...) A terceira é que o discurso do Arinos
me seja remetido. Isso é óbvio, mas que depois dele corra o meu prazo, pelo
menos de três meses. Aceitando V. e ele tudo isso, está tomado o compromis-
so. Para mim, trabalhos desses são uma distração necessária dos meus estudos
da questão. No caso de ser o Assis Brasil candidato agora na vaga do Francis-
co de Castro, vote por mim nele. Esta é a minha cédula. Se for preciso, corte o
nome acima, que vai por minha mão, e meta o retalho no envelope.”

E não esconde a nostalgia da ausência. “Quanta saudade me faz tudo isso!
Não tenho outro desejo senão acabar o mais cedo possível a minha tarefa e re-
colher-me à Academia.”

Havia quase quatro anos que Nabuco se ocupava e preocupava-se com a de-
licada questão de fronteiras cuja defesa lhe fora confiada. Assim, a carta que
dirigiu a Machado, de Pau, em fevereiro de 1903, cuida, sobretudo, das me-
mórias que ia construindo, monumentos de erudição histórica, geográfica e
cartográfica, de embasamento jurídico, solidez documental e lógica expositiva:

“Proximamente os exemplares da minha primeira Memória serão expedidos
para o Ministério do Exterior. Irão primeiro os exemplares em francês, e
mais tarde os exemplares em português. Desejo que V. tenha um destes; a
coleção dos documentos, cinco volumes, segue com os exemplares da Memó-
ria em francês (...). Além disso, há um atlas. São, ao todo, oito volumes, for-
mando, porém, duplicata, por causa da tradução. Veja se o Rio Branco o
inscreve na lista para a Memória em português, da qual lhe mandarei 200
exemplares. (...) Eu mesmo ainda não escrevi ao Rio Branco sobre essas re-
messas, de maneira que lhe dou a primeira notícia. Sei que V. gosta delas.
Inscreva-se, portanto, para a Memória em português. Deixe a Memória em
francês e os documentos ser distribuídos à vontade da Chancelaria.”
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E, referindo-se ao barão, manifesta apreço pelo grande ministro, ao admi-
rar-lhe a atuação:

“Suponho que V. está em excelentes relações com o nosso homem. As notí-
cias do Acre estão chegando boas, e vejo que ele, além de chanceler, se fez
comandante-em-chefe.”

Em agosto, de Challes, Nabuco voltaria ao assunto, embora

“muito cansado. Desta vez, em 6 meses darei 6 vol. para juntar aos 8 da pri-
meira Memória. Fico, assim, em 14. Em dezembro darei mais 2, 16. É um re-
cord, uma biblioteca de in folio em um ano. A Memória já está aí na Secretaria.
Os meus amigos e os que se interessam pelo assunto devem recorrer ao Rio
Branco.”

Mas não olvidava a Academia, encontrando tempo para evocar as eleições
que nela transcorriam:

“Meu voto é pelo Jaceguai, caso ele se tenha apresentado. Se o Quintino
se apresentar, será do Quintino, pela razão que dou na carta inclusa quan-
to aos da velha geração. Não creio que o Jaceguai se apresente contra o
Quintino. Nesse caso V. explicaria a este o meu compromisso; a minha
idéia sobre a representação da Marinha, que mesmo a ele não deve ceder o
passo; a minha animação ao Mota (Artur Silveira da Mota, Barão de Jaceguai)
dizendo-lhe que, desde a fundação, eu pensei que homens como ele, Lafa-
yette, Ferreira Viana, Ramiz Galvão, Capistrano e os outros que V. sabe
deviam ser dos que têm a honra de ser presididos por Machado de Assis.
(...) No caso de não haver candidatura Quintino nem Jaceguai, o meu
voto será pelo Euclides da Cunha, a quem peço que então V. faça chegar a
carta inclusa. Se o Jaceguai nos freqüenta ainda, mostre-lhe o que digo
dele nessa carta ao Euclides.”
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Enquanto isso, disputava-se a questão do Pirara, para definir os limites en-
tre o Brasil e a então Guiana Britânica. Em sua memória sobre O Direito do Bra-
sil, Joaquim Nabuco demonstrou claramente a posse e o domínio brasileiros
sobre os rios Amazonas, Negro e Branco. A área em litígio era parte da bacia
do Rio Branco. O Tratado de Arbitramento, firmado entre o Brasil e a Ingla-
terra a 6 de novembro de 1901, a delimitara. Nesta zona, o Rupununi, princi-
pal afluente do Essequibo, hoje corre por inteiro em território da Guiana, em-
bora os primeiros exploradores ingleses não o atravessassem sem autorização
portuguesa. O Tacutu define, agora, a fronteira do Brasil com a Guiana. O Rio
Branco nasce da sua confluência com o Uraricoera, e vem a constituir, com o
Negro e o Amazonas, nosso principal sistema fluvial. Um dos seus tributários
traz ao Tacutu as águas do rio Pirara, chave do vale do Amazonas e única via
de comunicação entre as bacias amazônica e do Essequibo.

No Congresso de Utrecht, em 1713/14, o representante britânico, Lord
Bolingbroke, já dizia, a propósito do Amazonas, que “nem os franceses, nem
os ingleses, nem qualquer outra nação (exceto Portugal e Espanha) deve ter
uma entrada aberta para esse país”. A ocupação do grande rio pelos portugue-
ses se estendera, desde o século XVII, para além da confluência do Rio Negro,
de que o Branco é afluente. A posse dos três cursos d’água por parte de Portu-
gal, e, depois, do Brasil, nunca fora disputada até 1838, quando o explorador
Schomburgk, alemão naturalizado inglês, viajou para a região, enviado pela
Royal Geographical Society. Em suas primeiras memórias, ele chegara a reconhecer
os limites reivindicados pelo Brasil, ao referir-se ao Rupununi como “linha de
fronteira da Guiana Britânica”. Assim, Nabuco podia afirmar na memória fi-
nal, entregue em Roma a 25 de fevereiro de 1904: “O Brasil sustenta que a
Inglaterra não tem nenhum direito de atravessar o Rupununi e estabelecer-se
na bacia do Amazonas.”

O fatal equívoco brasileiro foi haver aceitado, como árbitro, o rei da Itália.
Pois, se a argumentação histórica e jurídica de Joaquim Nabuco não podia ser
contestada, outras, bem diversas, eram as motivações do monarca, baseadas em
interesses a barganhar com a Inglaterra na África e no Mediterrâneo. Incorreto
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de caráter, Vítor Manuel III – que se dobraria pusilânime, por duas décadas, a
todas as exigências, vontades e caprichos do ditador Benito Mussolini, para
atraiçoá-lo tão logo o viu decaído do poder de outrora – não hesitou em exor-
bitar das atribuições a ele conferidas pelo Tratado de Arbitramento, que o le-
variam a resolver juridicamente a pendência. Declarando-se impossibilitado
de fazê-lo, dividiu o território entre os estados litigantes, quando a própria
Inglaterra já havia oferecido ao Brasil, que a declinara por injusta, solução mais
favorável para nós: dois terços da zona disputada, e acabou recebendo três
quintos.

De fato, um alto funcionário do Foreign Office apresentara a Nabuco verbal-
mente, em agosto de 1900, uma linha divisória que não atribuía a qualquer dos
contendores supremacia sobre o Rio Pirara, o qual passaria a servir de frontei-
ra. Fronteira esta quase toda fluvial, terminando no Rupununi. Mas Joaquim
Nabuco, cônscio dos nossos direitos sobre toda a extensão do território con-
testado, descartou a proposta, que nos deixava com 22.930 quilômetros qua-
drados, restando à Inglaterra 10.270. Porém, como o Brasil a rejeitara, a Ingla-
terra retirou-a, sem apresentá-la oficialmente. E Nabuco, com escrúpulo tal-
vez excessivo, não a levou ao conhecimento do árbitro. O rei acabou por con-
ferir 13.570 quilômetros quadrados ao Brasil e 19.630 aos britânicos. Em be-
nefício destes últimos sobretudo, conforme palavras do representante brasilei-
ro à esposa, Vítor Manuel abriu “o rombo através do qual a Inglaterra pene-
trou na bacia do Amazonas, depois de ter impedido a França de fazê-lo”.

O diplomata e acadêmico Carlos Magalhães de Azeredo servia, então, em
Roma, na Legação junto ao Vaticano, e seguia os trâmites da questão, embora
sem dela participar. Eis o testemunho que deixou em seu Diário, ainda inédito,
quando se conheceu o laudo arbitral, datado de 6 de junho de 1904:

“Foi dada esta manhã a sentença, e é-nos contrária. Quero dizer, recebemos
do território contestado não só muito menos do que pedimos, mas um pou-
co menos até do que a própria Inglaterra nos oferecia confidencialmente
para truncar a questão; ora, todos sabem que a Inglaterra não costuma ofe-
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recer senão aquilo que sabe muito bem não ser seu... Quanto à sentença em
si própria, dizem os meus amigos da Missão que é um monstro jurídico,
contraditório, e não arbitral mas arbitrária, e que, se o tratado feito com a
Inglaterra não nos obrigasse a aceitá-la incondicionalmente, poderíamos
protestar e impugnar-lhe os fundamentos. Eles conhecem a questão, estu-
daram-na cinco anos, e entre nós, brasileiros, não têm por que dissimular a
verdade; se, de fato, a razão não estivesse da nossa parte, longe de ser uma
agravante isso para a nossa contrariedade, seria um consolo. Eu conheço o
assunto apenas vagamente, mas não é preciso ser forte nele para reconhecer
que o laudo de Vítor Manuel III está longe de ser uma produção brilhante;
em resumo, ele declara que, depois de ler as memórias e os documentos
apresentados por ambas as partes (uns 25 volumes!), continua a ignorar a
quem aquele território pertence; e que, não podendo dividi-lo ao meio (!),
adota uma linha geográfica que lhe parece a mais eqüitativa e natural para
resolver a questão. Verdadeiramente, parece que o jovem monarca, ao me-
nos por vaidade, poderia mostrar um pouco mais de talento. Se ele não sa-
bia a quem pertencia o território, devia, antes de pronunciar o seu extrava-
gante laudo, chamar a Inglaterra e o Brasil para ver se obtinha um acordo.
Pedia-se-lhe uma sentença jurídica, não uma sentença de Salomão; ele exce-
deu as suas atribuições. Além disso, pela primeira vez é invocado, em um lau-
do arbitral, um argumento extremamente perigoso, sobretudo para os paí-
ses fracos; e é que a intenção de exercer a soberania não basta para contar a
mesma soberania como incontestável, mas que é precisa a ocupação efetiva
do território; (...) a verdade é, porém, que as nações fortes não provam essas
cousas por argumentos jurídicos, mas pela autoridade das armas; de modo
que só às débeis a inovação pode fazer mal. Que a sentença do rei seja espe-
cialmente política, isto é, que se tenha inspirado em motivos de interesse in-
teiramente estranhos aos elementos históricos e jurídicos da questão, não
posso pô-lo em dúvida. Vítor Manuel III é árbitro, também, em outra ques-
tão semelhante, entre a Inglaterra e Portugal; dizem que, desejando ele favo-
recer o rei D. Carlos, que é seu primo-irmão, e não podendo declarar-se
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duas vezes contra a Inglaterra, favoreceu-a agora, sacrificando o Brasil. Será
assim? Não sei. Mas, seja como for, o laudo é sinceramente considerado in-
justo por pessoas esclarecidas, que estudaram cabalmente o assunto. (...)
Essa conseqüência de desmoralizar o princípio em si é o que mais me preo-
cupa diante do laudo do rei; a decisão deste tem, no mais, uma importância
secundária. Perder uma questão desta ordem não representa para um gover-
no desastre nenhum, derrota nenhuma; quando se recorre ao arbitramento,
admite-se a dúvida sobre os próprios direitos, e deve-se admitir, portanto, a
possibilidade de os ver anulados; de resto, o Brasil é grande demais para sen-
tir, agora, a perda de uns tantos mil quilômetros quadrados completamente
desertos, e parece que a situação garantida pelo laudo aos ingleses não ofe-
rece estrategicamente perigo algum para nós; não será pelas cascatas do Ta-
cutu que eles penetrarão no Amazonas...”

Azeredo prosseguiu, pouco depois:

“Chegam continuamente telegramas do Brasil para Nabuco; o povo brasi-
leiro tem-se portado admiravelmente nessa ocasião (...). Não só o governo,
mas o Congresso, a imprensa inteira, inúmeras corporações de toda a espé-
cie, enfim, todos os órgãos da opinião pública porfiam em louvar e exaltar o
nosso eminente compatriota. O povo brasileiro foi sempre magnânimo, e,
portanto, era natural que, mais cedo ou mais tarde, reconhecesse os serviços
extraordinários do Nabuco, independentes do seu resultado (...). O Nabu-
co se comove com todas essas manifestações de afeto, mas está sempre tris-
te, e eu entendo isso. Afinal, como quer que seja, não é o triunfo, que ele es-
perava, e a que se sentia com direito. O seu trabalho de cinco anos foi hercú-
leo, e ele não pode reconhecer, sem pesar, que foi inútil, acrescendo a me-
lancolia humana e filosófica de ver que, com ele, a causa da razão foi venci-
da. Na sua idade (Joaquim Nabuco tinha, então, 54 anos), essa Missão Especial é,
talvez (Deus queira que não), o último grande ato da vida pública, que co-
nheceu tantas vitórias, e não representa uma vitória... Eu, de resto, nas mi-
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nhas conversas de todos os dias com ele, tenho combatido energicamente
essa impressão dolorosa, mostrando-lhe que ela é, como de fato eu a consi-
dero, fruto da preponderância exagerada e usurpadora do momento atual,
no seu espírito, sobre o conjunto harmônico da sua vida. Esta questão de li-
mites é transitória e secundária, mesmo na história pessoal do Nabuco; ele é
e será sempre, na alma e na memória da pátria, o apóstolo triunfante do
abolicionismo; essa é a sua grandeza imortal, que ninguém lhe pode tirar,
essa é a soberania moral que faz dele não só um dos mais gloriosos filhos do
Brasil, mas um dos mais belos e puros tipos da humanidade no século
XIX.”

Da Academia, não podia faltar, nem demorou, vinda em junho, a palavra
confortadora de Machado de Assis:

“Aqui esperávamos, desde muito, a solução do árbitro. Conhecíamos a ca-
pacidade e a força do nosso advogado, a sua tenacidade e grande cultura, o
amor certo e provado a este País. Tudo isso foi agora empregado, e o traba-
lho, que vale por si, como a glória de o haver feito e perfeito, não perdeu
nem perde uma linha do que lhe custou e enobrecerá a todos. Esta foi a ma-
nifestação da imprensa e dos homens, políticos e outros.”

Sob pressão das circunstâncias e afazeres, só em outubro Nabuco responde-
ria, sensibilizado com as palavras do amigo, e já, em parte, apaziguado quanto
ao desfecho da pendência:

“Há tempos, recebi a sua boa carta sobre a sentença, carta verdadeiramente
primorosa, e uma das que mais vezes hei de reler, quando tiver tempo para
voltar ao passado e viver a vida das recordações. (...) Não estou certo de que
não teríamos perdido tudo sem o esforço que fiz para coligir e deduzir a
nossa prova, e, por isso, me vou desvanecendo de ter reivindicado a melhor
parte, para nós, da divisão feita pelo árbitro. Não foi uma partida vencida,
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foi uma partida empatada, e isto, quando o outro jogador era a Inglaterra, é,
por certo, meia vitória.”

Anos depois, Rui Barbosa escreveria a Joaquim Nabuco:

“Ultimamente, (...) fui levado a abrir as tuas Memórias sobre a questão da
Guiana, (...) ferrei-me a elas e as li todas. Tal a magia da superioridade com
que as redigiste. Acabei (...) cheio de admiração. As qualidades que ali de-
senvolveste, de crítica, de argumentação, de lógica, de bom senso, de clare-
za, de tino e de amenidade, elegância, brilho, com um fôlego de encher to-
dos aqueles volumes, sem fastio ou vulgaridade, em matéria tão seca, tediosa
e longa, fazem desse trabalho teu porventura a mais notável expressão do
teu talento. (...) Conviria (...) atrair a distraída curiosidade e chamar a aten-
ção dos estudiosos a esse episódio pouco animador nas iniqüidades da justi-
ça internacional.”

Após a morte de Nabuco, a viúva testemunharia que esta carta constituíra a
última grande alegria da sua vida.

Em 1932, Afonso Arinos visitou, na Suíça, Guglielmo Ferrero, por reco-
mendação de Magalhães de Azeredo, velho amigo de ambos. Ferrero, que ali se
refugiava da perseguição política de Mussolini, foi membro correspondente
desta Academia, onde fizera uma série de conferências em 1907. Num ensaio
sobre A Diplomacia Americana e o Brasil nos Últimos 75 Anos, Arinos conta que,

“na minha juventude, (...) em Genebra, tive a honra de freqüentar a casa do
ilustre professor italiano Guglielmo Ferrero, então exilado na Suíça. E de
Ferrero ouvi que os estudos feitos pelos técnicos italianos reconheciam o
direito do Brasil, mas que o rei mandara alterar as conclusões do laudo, para
consentir em assiná-lo”.

Confirmava-se, assim, a colusão de interesses entre as monarquias britânica
e italiana, em detrimento do Brasil.
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A resposta de Nabuco a Machado mostrou, por outro lado, sensível melho-
ra no estado de espírito do nosso ilustre representante injustiçado, que nela já
se entretinha com o próximo pleito na Academia:

“E a nova eleição? Não falo da eleição do futuro presidente (da República),
da qual parece já se estar tratando aí, mas da eleição do novo acadêmico.
O Bandeira escreveu-me, e eu teria prazer em dar-lhe o meu voto, mas o
meu voto é seu, V. aí é quem vota por mim. Eu pensei que o Jaceguai desta
vez se apresentaria. Ele, porém, achou mais fácil passar Humaitá do que as
baterias encobertas do nosso reduto. Quais são essas baterias? A do Gar-
nier lhe daria uma salva de... quantos tiros? Onde estão as outras? Eu nada
sei, mas, se ele for candidato, meu voto é dele, pela razão que fui eu quem
lhe sugeriu o ano passado a idéia. V. terá uma carta minha dizendo que ele
não se apresentaria contra o Quintino. Não sei por que o Quintino não
foi membro fundador. (...) Se entretanto ele se apresentar, julgo melhor
esperar outra vaga para a combinação e eleger dois ao mesmo tempo. Eu
acho bom dilatar sempre o prazo das eleições, porque, no intervalo, ou
morre algum dos candidatos mais difíceis de preterir, ou há outra vaga. A
minha teoria já lhe disse, devemos fazer entrar para a Academia as superio-
ridades do país. A Academia formou-se de homens na maior parte novos;
é preciso, agora, graduar o acesso. Os novos podem esperar, ganham em
esperar, entrarão, depois, por aclamação, em vez de entrarem agora por
simpatias pessoais ou por serem de alguma côterie. A Marinha não está
representada no nosso Grêmio, nem o Exército, nem o Clero, nem as Artes,
é preciso introduzir as notabilidades dessas vocações que também culti-
vem as Letras. E as grandes individualidades também. (...) Com o Jaceguai
entrava a glória para a Academia. É verdade que ele nenhuma afinidade ti-
nha com o Martins Júnior, mas a Cadeira ainda está vaga – é a Cadeira de
Taunay, e patrono Otaviano, e desses dois o Jaceguai seria o substituto in-
dicado por eles mesmos. Nas minhas cartas, V. achará o compromisso
que tomei para a eleição do Assis Brasil. Não sei se este será candidato.
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Não o será sem o seu concurso, V., então, decida por mim, sem prejuízo
do Jaceguai. Em uma palavra, V. é o guarda da minha consciência literária,
ausente do prélio como me acho.”

Mas, antes de terminar, Nabuco não contém um último suspiro de incon-
formidade contra a baixeza de que ele e o Brasil foram vítimas por parte do rei
da Itália. “V. compreenderá agora por que tardei tanto em responder-lhe,
era-me preciso escrever uma nova Memória, e tenho horror, hoje, às Memórias.”

Em abril de 1905, Nabuco enviou, de Londres, a Graça Aranha, para ser
ofertado a Machado de Assis em sessão acadêmica, um ramo do carvalho sob
cuja fronde se assentava Tasso, por ele colhido em Roma, e hoje preservado
entre as relíquias desta Academia.

A luta que mantivera contra as pretensões descabidas da Inglaterra abalou
bastante, por outro lado, a devoção sempre mostrada por Joaquim Nabuco à
cultura inglesa e às instituições britânicas. É de se notar, ademais, que sua ad-
miração pelos Estados Unidos vinha de longe. Rio Branco, convidado para o
Itamarati por Rodrigues Alves, chegara a sugerir, em seu lugar, a indicação de
Nabuco ao presidente-eleito, mas este insistiu em nomear o barão. Quando o
grande chanceler o informou de que aceitara o cargo, Nabuco respondeu-lhe,
em setembro de 1902:

“Como lhe disse, sou um forte monroísta, e, por isso, grande partidário da
aproximação cada vez maior entre o Brasil e os Estados Unidos. Em vez de
pensar em mim para suceder-lhe daqui a dois anos, V. deveria, talvez, em fa-
zer-me seu colaborador naquela política.”

Foi, assim, com prazer, em janeiro de 1905, nomeado pelo presidente Ro-
drigues Alves para a primeira Embaixada que o Brasil abria no mundo, em
Washington, mantendo-se as demais chefias de missão em nível de legação.

Das Montanhas Brancas, onde Nabuco descansava, veio sua primeira carta
dos Estados Unidos para Machado de Assis, em julho. Sempre atento às elei-

64

Afonso Arinos , f i lho



ções acadêmicas, graceja com as hesitações de Jaceguai e condena a formação
de grupelhos internos na Academia:

“O meu voto para a vaga do Patrocínio é para o Jaceguai. Acho que ele deve
apresentar-se. Não compreendo que ele, que não teve medo de passar Hu-
maitá, o tenha de atravessar a praia da Lapa (rumo ao prédio do Silogeu, onde então
se alojava a Academia, no local em que hoje se encontra o Instituto Histórico). Se ele não
for candidato e o Artur Orlando o for, votarei neste. Seria lastimável se as
candidaturas as mais brilhantes que em nosso país possam surgir, como es-
sas, recuarem diante de qualquer suspeita de haver na Academia grupos for-
mados, e fechados. Devemos torná-la nacional.”

No mês de outubro, o embaixador informaria a Magalhães de Azeredo, em
Roma, que mandara, “pelo telégrafo, o (...) voto em favor do Mário de Alen-
car. Pago assim a minha dívida, ou antes, expio a minha falta para com o pai”,
José de Alencar, cuja obra Nabuco criticara severamente na mocidade.

Em 1906, Joaquim Nabuco presidiria, no Rio de janeiro, a 3ª Conferência
Pan-Americana, à qual conseguiu trazer o secretário de Estado Elihu Root.
Era a primeira vez em que um chefe da diplomacia americana se deslocava dos
Estados Unidos. A pedido de Nabuco, Rio Branco obtivera do presidente Ro-
drigues Alves dar o nome de Palácio Monroe ao pavilhão onde se efetuava a
Conferência. De regresso ao seu posto diplomático, o nosso embaixador em
Washington, sem o saber, despedia-se para sempre do Brasil.

Datada de março de 1907, nova carta de Nabuco a Machado, vinda da ca-
pital americana, mantinha a preferência pelos mesmos candidatos anteriores às
eleições acadêmicas:

“O meu voto é pelo Dr. Artur Orlando, se ele for o único candidato, e, ten-
do competidores, ainda é dele, exceto se os competidores forem o Assis Bra-
sil e o Jaceguai, que têm compromisso meu anterior em cartas escritas a V.
mesmo. Não me deixe o Dr. Orlando naufragar sem uma combinação que
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lhe garanta a eleição para a futura vaga. Um homem como ele pode ser ven-
cido numa eleição acadêmica, não pode, porém, ser derrotado sem pesar
para os eleitores. A nossa balança é de pesar ouro somente. Ele mesmo, es-
tou certo, não se aborreceria de ser segunda escolha em competição com o
Dr. Assis Brasil, que já teve uma (ou duas?) non réussites. Eu desejava-lhe, en-
tretanto, uma vaga que lhe permitisse falar de Pernambuco largamente, mas
teria que escolher entre mim e o Oliveira Lima, e nenhum dos dois ele podia
preferir ao outro. Em todo caso, alguém mais da filosofia que o Dória. Mas
é odioso esperar vagas determinadas.”

Em 27 de maio, Nabuco reiterava:

“Como, para a vaga do Barão de Loreto, só concorreu o Dr. Artur Orlando,
o meu voto, prometido a ele sob condição de não ser o Jaceguai nem o Assis
Brasil candidato, é dele ipso facto. Sob a mesma condição, dou o meu voto na
eleição para a vaga do Dr. Teixeira de Melo ao Paulo Barreto. Concorrendo
ou o Jaceguai ou o Assis Brasil, o meu voto será do que concorrer. Concor-
rendo os dois, do Jaceguai. Terei sido quem o animou a apresentar-se, e te-
nho sempre sustentado que a Marinha falta na nossa Academia (assim
como o Exército [...]), por isso votarei no Jaceguai, por mais que me custe
não poder dar também o meu voto ao meu colega Assis Brasil. Queira V.
votar por mim de acordo com estas instruções.”

No ano seguinte, em fevereiro, Nabuco explicaria a Machado o alcance dos
sentimentos que o inclinavam a favor dos Estados Unidos na política interna-
cional:

“Muito prazer tive com a simpatia mútua entre o nosso povo e os america-
nos. A Haia ia-nos fazendo perder de vista a nossa única política possível.
Eu, em diplomacia, nunca perdi um só dia o sentido da proporção e o da
realidade. É que um indivíduo pode sempre fugir à desonra e ao cativeiro,
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mas as nações não se podem matar como ele. Alguns milhares morrerão em
combate, mas a totalidade passa sob o jugo. As maiores nações procuram,
hoje, garantir-se por meio de alianças; como podem as nações indefesas
contar somente consigo? E, desde que o nosso único apoio possível é este,
por que não fazermos tudo para que ele não nos venha a faltar? Essa é a mi-
nha intuição, e tive, por isso, o maior prazer com esse renascimento da sim-
patia entre as duas nações por ocasião da visita da esquadra americana.”

Esta não fora sempre, todavia, sua visão dos Estados Unidos. Em fevereiro
de 1899, escrevendo, do Rio, a Carlos Magalhães de Azeredo, Nabuco di-
zia-lhe estar entre os

“convencidos de que a nossa decadência nacional começou; que entramos
na órbita americana, como Cuba ou as Filipinas, o México ou a Nicarágua;
que nossa evolução far-se-á no mesmo sentido que a dos outros satélites de
Washington”.

Numa carta a Machado de Assis, enviada em junho de 1907, Joaquim Na-
buco já reconhecia que a saúde começava a faltar-lhe (ele faleceria cerca de um
ano e meio mais tarde, no princípio de 1910, aos 60 anos; e Machado, em se-
tembro de 1908, aos 69):

“Mando-lhe duas coleções dos discursos que andei ultimamente proferin-
do, uma para a nossa Academia. V. verá, com prazer, que me tornei um pro-
pagandista, aqui, dos Lusíadas. (...) Vou receber, este ano, o grau de doutor
em Letras por Yale, e a Universidade de Chicago convidou-me para pro-
nunciar o discurso oficial no encerramento do ano letivo, ou no dia da cola-
ção dos graus, o que é uma grande honra. V. vê que estou fazendo render,
aqui, as poucas forças que me restam. Também comprometi-me a pronun-
ciar, para o ano, o discurso oficial em um dos grandes dias da Universidade
de Wisconsin, e já me anunciaram o convite de outra universidade. Estou
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muito contente, pelo Brasil, com todas essas honras, que são principalmente
feitas ao país.”

A derradeira mensagem de Joaquim Nabuco ao presidente da Academia,
enviada de Hamilton, Massachusetts, a 3 de setembro de 1908 (26 dias antes
da morte de Machado), dava conta de sua impressão sobre o Memorial de Aires,
último romance do amigo, que acabara de enviar-lho:

“Quanto ao seu livro, li-o letra por letra, com verdadeira delícia, por ser
mais um retrato de V. mesmo, dos seus gostos, da sua maneira de tomar a
vida e de considerar tudo. É um livro que dá saudade de V., mas também
que a mata. E que frescura de espírito!”

Na véspera da morte de Machado de Assis, Nabuco escrevera, em 28 de se-
tembro de 1908, a Graça Aranha:

“O estado do Machado causa-me verdadeira consternação. Como passare-
mos sem ele? (...) Deus lhe dê um declínio curto e um fim suave, se ele co-
meçou a entrar na decadência. Mas também a quanta ternura, a quanto cari-
nho de nossa parte essa não obriga!”

Três dias depois, em carta ao cunhado, Hilário de Gouveia, ele reconhecia que

“a morte do Machado de Assis empobreceu-nos muito. Não temos outro
espírito como aquele. Perco também um amigo. (...) Mas, no estado de iso-
lamento em que se achava, e com aquela doença, foi uma bondade de Deus
levá-lo, deixá-lo descansar”.

No mês seguinte, Nabuco enviou a Magalhães de Azeredo

“o nosso abraço de pêsames um ao outro pela perda do nosso querido Ma-
chado de Assis. Que afeição paternal ele lhe tinha! Eu sou muito contrário a
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estátuas. Estão-se tornando de uma banalidade (...) revoltante, como os
nossos antigos títulos. A verdadeira veneração se provaria pela compra da
casa onde ele viveu tantos anos. Mas era preciso que ele fosse outra coisa, e
não um simples poeta, para se poder levantar dinheiro para tanto. Assim é a
vida. A verdadeira glória é pobre.”

Em setembro de 1909, Joaquim Nabuco se queixava da saúde a Azeredo:

“Há meses não estou bem. Cheguei fatigado e exausto ao cimo da vida. Eu
não fui feito para velho, e estou envelhecendo, não por minha conta, mas por
conta dos que me querem o mais tempo possível neste mundo, por mais dife-
rente que eu vá ficando de mim mesmo. É uma combinação de doenças que
me cerca por todos os lados, um verdadeiro círculo vicioso. Ontem o médico
veio despedir-se, e disse-me que eu estava outro, muito melhor do que che-
guei. É preciso acreditá-lo, mas, por mim mesmo, eu não o afirmaria.”

Foi, entretanto, em missiva anterior a Machado, escrita em agosto de 1908,
que Nabuco anteviu o próprio fim:

“Muito lhe agradeço suas boas palavras sobre minhas conferências de Yale.
A 28 de agosto, devo estar em Chicago, já lhe disse. Aqui, levo uma vida de
peregrino, de universidade em universidade. Mas que saudades da nossa
Academia e da Revista, de que ela nasceu! É uma grande privação viver longe
dos amigos, em terra estranha, como estrangeiro. Sobretudo acabar assim.
Mas espero voltar ainda antes da noite.”

Joaquim Nabuco não regressaria ao Brasil antes da noite. A “Indesejada das
gentes” o levou em 17 de janeiro de 1910. Ele pudera, contudo, visualizar à dis-
tância, plenamente realizados, o fulgor da própria mocidade, o brilho da madurez,
o exemplo que sua vida gloriosa daria, sempre, aos jovens brasileiros. Contempla-
va-os desde a velhice, ao mesmo tempo precoce e olímpica. Mas, como lembrou
André Gide, o fato de ser vista do poente não torna a aurora menos bela.
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Eduardo Prado:
Duas visões

EDUARDO PRADO E A POLÊMICA
DO IBERISMO E DO AMERICANISMO

José Murilo de Carvalho

“Salvo algumas exceções, pode-se dizer que os formados
nos Estados Unidos são, na concorrência brasileira, os que
menos sabem e os que menos preparo têm. [...] se eles pu-
dessem transformariam a sociedade brasileira num ar-
remedo simiesco dos Estados Unidos, que eles julgam o
primeiro país do mundo, porque há por lá muita eletrici-
dade e bons water closets.” Eduardo Prado, A Ilu-
são Americana, p. 104-105.

Éextraordinária a história dos Prados. Estabelecidos em São
Paulo desde o século XVIII, expandiram seu poder e in-

fluência no século XIX sob a liderança do terceiro Antônio Prado, o
Barão de Iguape. O filho do barão, Martinho Prado, teve papel deci-
sivo nessa expansão ao orientar os negócios da família para o cultivo
do café. Seu filho, Martinho Junior, continuou a obra do pai, tor-
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nando-se pioneiro na exploração do novo oeste paulista, onde a família mon-
tou imensas fazendas de 14 mil alqueires e mais de 2 milhões de pés de café. A
riqueza própria e alianças matrimoniais estratégicas com outras famílias im-
portantes de São Paulo e também de fora da província, como os Mellos Fran-
cos, de Minas Gerais, renderam aos Prados posição de grande preeminência
social na província, com transbordamentos para o cenário nacional.

Uma das características marcantes dos Prados foi não terem restringido sua
influência ao campo da economia, da sociedade e da política. Distinguiram-se
também, e muito, no terreno cultural e intelectual. Na cultura, ficou famoso o
salão de Dona Veridiana Prado, e é conhecido o apoio que Paulo Prado deu ao
movimento modernista de São Paulo. No mundo intelectual, três Prados são
com freqüência incluídos em listas de intérpretes do Brasil, número altíssimo
para uma só família. São eles Eduardo Prado, seu sobrinho, Paulo Prado, e o
sobrinho-neto, Caio Prado Jr. Eduardo e Caio Prado Jr. foram incluídos neste
ciclo de palestras sobre intérpretes do Brasil organizado pela Academia Brasi-
leira de Letras. As obras consideradas fundadoras de interpretações do Brasil
são A Ilusão Americana, de Eduardo Prado, publicada em 1893, o Retrato do Brasil,
de Paulo Prado, publicada em 1928, e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio
Prado Jr., de 1942.1

Um traço comum aos Prados, marca de seu comportamento e de sua pro-
dução intelectual, é a grande independência de opinião, a coragem de ir contra
a corrente, a heterodoxia. Na vida social, o melhor exemplo dessa coragem de
enfrentar preconceitos foi dado por Veridiana Prado, mãe de Eduardo. Casa-
da aos 13 anos com o tio, Martinho Prado, ocupando posição de preeminên-
cia na vida social de São Paulo, não hesitou em se separar do marido. Mais que
se separar, assumiu a direção dos negócios da família, tornou-se uma verdadei-
ra matriarca e fez de sua casa um importante salão social e literário. Foi anfitriã
de D. Pedro II em 1887.
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Exemplo ainda mais radical de rebeldia social foi dado por Eleutério Prado,
primo de Eduardo. Aborrecido com o veto da família a um casamento deseja-
do, Eleutério passou a viver abertamente com duas cozinheiras negras. O fato
lhe valeu o apelido preconceituoso de “negreiro”. Tradição oral da família, co-
lhida por Darrel Levi, conta que, quando Antônio Prado levou o primeiro
time brasileiro de futebol para jogar na França, um primo francês que assistia
ao jogo lhe perguntou, apontando um jogador: “Quem é aquele macaco?”.
“Não é macaco, meu caro, é seu primo”, retrucou Antônio Prado. O “meu
caro” entra aí como contribuição minha ao caso.2

No campo político, o melhor exemplo de rebeldia no século XIX foi o de
Martinico Prado, irmão de Eduardo. Os Prados tinham sido estreitamente li-
gados à Monarquia e à Casa Imperial desde o Primeiro Reinado. Uma prova
do apreço em que eram tidos foi a concessão do título de Barão do Iguape feita
por D. Pedro II ao terceiro Antônio Prado em 1848. Embora parte dessa tra-
dição, Martinico não hesitou em aderir à República desde os bancos escolares.
Aderiu também à maçonaria, mas ser maçom na época não era indicador de
rebeldia. Estava tão convencido dos valores republicanos que adotou métodos
muito liberais no governo de sua casa, formada pela mulher e doze filhos. Aca-
bou perdendo o controle de sua pequena república doméstica, desestabilizada
pela rebeldia dos jovens republicanos. Recorreu, então, aos serviços de uma
preceptora alemã que residia no Rio de Janeiro. Ina von Binzer enfrentou com
valentia os endiabrados republicanos a quem o pai, para exibir suas convicções
políticas, dera nomes romanos. A filha mais velha (a única bem comportada)
era Lavínia. Vinham a seguir Caio Graco, Plínio, Cornélia, Corina, Cássio,
Fábio, Cícero, etc. Fraülein von Binzer teve grande dificuldade em controlar
seus romanos, como os chamava, sobretudo Caius Gracchus e Plinius, que se
engalfinhavam com freqüência. Em uma das brigas, Caius jogou Plinius pela
janela. Subvertendo a História antiga, os bárbaros romanos brasileiros derro-
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taram a civilizada germânica, e Ina perdeu o emprego. Para sorte sua, a mágoa
foi compensada pela descoberta de um amor inglês. A Martinico só restou
confinar os filhos em internatos.3 Um de seus netos, Caio Prado Jr., continuou
sua tradição política de rebeldia, aderindo ao Partido Comunista na década
de 1930.

A política introduziu muitas divergências na família, sobretudo após a pro-
clamação da República, quando Eduardo e Martinico deixaram de se falar e
houve desentendimento até mesmo entre Eduardo e Antônio, o irmão mais ve-
lho que também era monarquista. Embora tais conflitos não se transferissem
para o âmbito dos negócios, são testemunho do alto grau de independência
pessoal dos Prados.

Eduardo não foi exceção no capítulo da rebeldia. O fato de ser o irmão mais
novo, nascido vinte anos depois do primogênito, pode ter reforçado, como su-
gere Darrel Levi, sua independência pessoal, espírito crítico, inquietação inte-
lectual. Eça de Queirós, amigo íntimo de longa convivência, apontava a curio-
sidade como sua principal característica. Como caçula, não caía sobre suas cos-
tas a responsabilidade pelo destino da família e pela continuidade da tradição.
As manifestações de sua independência foram constantes em todas as fases de
sua curta vida de 41 anos, iniciada em 1860.

O período de formação de Eduardo Prado, basicamente o que vai do final
da Guerra da Tríplice Aliança até a proclamação da República, foi marcado
por profunda renovação intelectual e política. Na Filosofia, abandou-se o
ecletismo em favor do Positivismo, do Evolucionismo, do Materialismo. Na
Política, o Republicanismo criava forças, embalado pela publicação do ma-
nifesto de 1870. Na religião, a aliança da Igreja e do Estado era abalada pela
prisão dos bispos e pelo crescimento do anticlericalismo. As faculdades de
Direito, Medicina e Engenharia tornaram-se os principais centros de agita-
ção das novas idéias.
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Eduardo Prado ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo em 1875 e
terminou o curso em 1881. Em ambiente dominado pelo Liberalismo e pelo
Republicanismo, decidiu lutar contra a corrente e criar, com o apoio de alguns
colegas, um jornal monarquista conservador, O Constitucional. Ao sair da Facul-
dade, desinteressou-se aparentemente de disputas políticas e ideológicas. Tor-
nou-se um bon vivant, opção muito facilitada pela riqueza da família. Mesmo aí,
no entanto, não faltou pequena rebeldia, agora familiar. Suas andanças serviam
também para adiar o casamento com uma prima, que dona Veridiana insistia
em lhe impor. Fez longas viagens pelo mundo, de que resultaram dois livros de
observações. Não gostou dos Estados Unidos e acabou fixando residência em
Paris, onde teve uma garçonnière na rua Casimir Périer e montou um luxuoso
apartamento na Rue de Rivoli. O apartamento tornou-se ponto de encontro
de brasileiros ilustres de passagem pela cidade. Olavo Bilac, um dos convivas,
na resposta a Afonso Arinos quando da posse deste na ABL, deixou descrição
pitoresca desses encontros marcados por intenso falatório em meio a fumara-
da tão densa que tornava o ar irrespirável.4

A proclamação da República interrompeu inesperadamente os folguedos
parisienses. O jovial, sociável e meio blasé Eduardo Prado foi tomado de indig-
nação cívica. De Portugal, onde se encontrava, escreveu seis cartas contunden-
tes contra o novo governo, sob o pseudônimo de Frederico de S. As cartas fo-
ram inicialmente publicadas na Revista de Portugal e logo depois em volume inti-
tulado Fastos da Ditadura Militar no Brasil. Os Fastos são magnífico exemplo de
panfleto político, escritos com paixão, em estilo irônico, cortante, demolidor.
Demonstram que o Monarquismo de Eduardo Prado dos tempos dos bancos
escolares representava mais do que simples vontade de ser do contra. Havia
nele convicções profundas sobre Política, História e Cultura. Na República,
atacou, sobretudo, sua origem militar, que rebaixava o Brasil ao nível dos pro-
nunciamentos hispano-americanos, e sua natureza ditatorial. Acusou-a de su-
primir uma liberdade que fora garantida no Brasil pela Monarquia durante 67
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anos, de promover o rompimento brusco de uma longa tradição histórica e
cultural, de adotar a tola crença na fraternidade americana, expressa esta última
no desastrado acordo assinado por Quintino Bocaiúva com o governo argenti-
no. Ao final do texto, Frederico de S. se autodefine apropriadamente como al-
guém que “aborreceu a traição, amou a liberdade e detestou a tirania”.

Nos anos seguintes, Eduardo Prado continuou a batalha contra o novo re-
gime ao lado de outros monarquistas, transformados no que Maria de Lourdes
Janotti chamou de os subversivos da República.5 Em plena revolta da Armada
contra Floriano Peixoto, ao final de 1893, escreveu em sua fazenda do Brejão
o segundo libelo contra a República, A Ilusão Americana. Publicado em São Pau-
lo, todos os exemplares postos a venda foram comprados imediatamente. No
mesmo dia, a polícia proibiu o livro e no dia seguinte recolheu o resto da edi-
ção. Nada melhor do que as palavras do próprio autor para descrever o ato do
confisco. Elas são uma excelente amostra do estilo mordaz de Eduardo Prado:

“[...] compareceram à porta da oficina um delegado de polícia acompanhado
de um burro que puxava uma carroça. O delegado entrou pela oficina e man-
dou ajuntar todos os exemplares do livro, mandando-os amontoar na carroça.
O burro e o delegado levaram os livros para a repartição da polícia”.6

Na seqüência dos acontecimentos, Eduardo Prado teve que fugir do país
para evitar os cárceres do Marechal Floriano Peixoto. A fuga obrigou-o a fazer
longa viagem a cavalo até a Bahia. Uma segunda edição do livro foi publicada
em Paris em 1895, pela Armand Colin.

É, sobretudo, por A Ilusão Americana que Eduardo Prado entra na lista de in-
térpretes do Brasil. Sobre esse livro concentrarei minha análise. Sua recepção
tem sido muito diversificada, como aponta corretamente Sérgio Paulo Roua-
net. A esquerda fez dele um precursor do antiamericanismo e da teoria do im-
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perialismo. A direita viu nele uma antecipação da Action Française de Charles
Maurras. Outras interpretações, como a do próprio Rouanet, vêem Eduardo
Prado como representante de uma modernidade conservadora. Este é o caso,
por exemplo, do mais recente trabalho que conheço, uma tese de doutoramen-
to do padre Mark Hillary Hansen, que define o autor de A Ilusão como um re-
belde Whig, monarquista e progressista, ao estilo dos liberais ingleses.7 Leitu-
ras distintas e recepção diferenciada atestam a natureza polissêmica do texto.
Tal polissemia é exatamente o que lhe confere a qualidade de clássico. É por
isso que A Ilusão Americana, panfleto político escrito no calor da hora, não enve-
lheceu e ainda figura nas listas de textos fundadores.

A Ilusão Americana é uma critica contundente à onda de imitação dos Estados
Unidos que se viu reforçada no Brasil após a proclamação da República. É pre-
ciso distinguir no texto uma dimensão política e outra cultural. Pelo lado polí-
tico, ele contém uma análise fria e realista das relações internacionais. Mostra
que a fraternidade entre as repúblicas americanas é uma mentira. O autor com-
bate, sobretudo, a idéia de uma suposta fraternidade entre Estados Unidos e
Brasil, ou melhor, a idéia de uma postura fraternal dos Estados Unidos em re-
lação ao Brasil. Sua frase inicial não deixa margem a qualquer dúvida:

“Pensamos que é tempo de reagir contra a insanidade da absoluta confrater-
nização que se pretende impor entre o Brasil e a grande república anglo-sa-
xônia.” (p. 11).

Com argumentação devastadora, apoiada em abundante exemplificação,
demonstra a ausência de qualquer generosidade no comportamento dos norte-
americanos em relação ao Brasil e aos outros países do continente. Referin-
do-se especificamente ao período republicano, argumenta que os tratados assi-
nados em Washington pelo ministro brasileiro Salvador de Mendonça em
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nada beneficiavam o Brasil, e cita observação ofensiva ao país, feita pelo Almi-
rante Benham, o mesmo que comandou a intervenção norte-americana duran-
te a revolta da Armada. Benham teria dito em homenagem que lhe prestaram
que a amizade do Brasil se baseava em respeito e “um pequeno toque de algo
mais”. As gargalhadas da platéia revelaram o sentido do “algo mais”: o medo e
a subserviência (p.63).

Essa dimensão política foi a responsável pela apropriação de Eduardo Pra-
do como precursor das idéias e posturas antiamericanas e das críticas ao impe-
rialismo ianque. Ela deve fazer do livro leitura popular hoje no Ministério das
Relações Exteriores. Mas o que gostaria de salientar aqui é a dimensão cultural
da análise de Eduardo Prado. Sua crítica pode ser lida como sendo feita sobre-
tudo ao Brasil pela mania de copiar os norte-americanos. Mas por que não os
copiar se os considera a raça mais enérgica da espécie humana, construtora de
uma nação forte e poderosa? A razão estaria em características culturais da so-
ciedade.

“A civilização norte-americana – diz ele – pode vislumbrar as naturezas in-
feriores que não passam da concepção materialista da vida. A civilização
não se mede pelo aperfeiçoamento material, mas sim pela elevação moral. O
verdadeiro termômetro da civilização de um povo é o respeito que ele tem
pela vida humana e pela liberdade.”

E resume: “O espírito americano é um espírito de violência” (p.101-102).
Os americanos teriam pouco respeito pela vida humana, como o atestam a
pena de morte e os linchamentos. Os imigrantes sulistas que vieram para o
Brasil trouxeram para cá sua ferocidade no trato dos escravos e a prática dos
linchamentos.

Dois outros traços que marcariam a civilização norte-americana seriam a
plutocracia e a corrupção. Uma economia capitalista plutocrática, uma socie-
dade violenta, uma política corrupta, eis a imagem que Eduardo Prado trans-
mite dos Estados Unidos. É isso que não quer ver copiado no Brasil. Boa parte
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de sua crítica à República tem a ver exatamente com os traços norte-america-
nos que ela exibe, sobretudo a violência e o materialismo. Pelo lado cultural, os
Estados Unidos não teriam feito contribuição alguma a nosso país, nem mes-
mo por seus viajantes. Entre esses últimos, as únicas exceções teriam sido os
geólogos Frederick Hart e Orville Derby. Derby era amigo de Eduardo Prado.

Mas em que seria diferente o Brasil, que valores haveria a preservar da con-
taminação ianque? Eduardo Prado não se estende sobre este ponto. Mas afir-
ma que dos Estados Unidos estamos separados “não só pela grande distância,
como pela raça, pela religião, pela índole, pela língua, pela história e pelas tra-
dições do nosso povo” (p. 11).

Mais especificamente, argumenta que, se o espírito americano é de vio-
lência,

“o espírito latino, transmitido aos brasileiros mais ou menos deturpado
através dos séculos e dos amálgamas diversos do iberismo, é um espírito
jurídico que vai, é verdade, à pulhice do bacharelismo, mas conserva
sempre um certo respeito pela vida humana e pela liberdade” (p. 102).

Em outro texto, escrito em 1896, coloca a questão em termos mais am-
plos e dramáticos: o problema da América seria o da convivência dos povos
latinos e anglo-saxônios, correndo os primeiros o risco de perderem suas lín-
guas e suas pátrias para os últimos, que se consideram destinados à domina-
ção universal.8

A dimensão cultural da análise foi a que mais contribuiu para o caráter fun-
dador do livro, pois possibilitou sua leitura dentro do debate sobre a questão
de nossa identidade cultural como nação, um debate que nos persegue desde
sempre. O tema já fora levantado, dez anos antes da publicação de A Ilusão, por
Aníbal Falcão. Eduardo Prado não cita esse autor, talvez por não ter pretendi-
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do escrever texto erudito, talvez por não o conhecer, talvez por detestar os po-
sitivistas. Em Fórmula da Civilização Brasileira, Falcão desenvolve as concepções
comteanas sobre a natureza das civilizações, aplicando-as ao Brasil. Segundo
ele, a fórmula da civilização brasileira seria

“o prolongamento americano da civilização ibérica, a que cada vez mais se
assimilarão, até a reunificação total, os índios e os negros importados, ou os
seus descendentes”. 9

O momento crucial de nossa história teria sido, segundo Falcão, não fosse
ele um pernambucano, a derrota e expulsão dos holandeses. Chocavam-se na
luta contra os flamengos mais que dois países ou dois impérios. Batiam-se
duas civilizações, a ibérica católica e a batava protestante. De um lado, a preo-
cupação com o coletivo, o moral, o poético, a centralização; de outro, o indivi-
dualismo, a razão, a ação, a dispersão democrática. Os Estados Unidos, segun-
do Falcão, eram parte da civilização protestante e herdeiros de seus vícios. O
país, diz ele,

“[...] cada vez mais degenera de pátria americana em uma verdadeira e imen-
sa sociedade de mercadores, sem passado, sem futuro, e com uma religião
característica: o culto do Dólar” (p. 131-32).

Partindo de pontos de vista distintos, Aníbal Falcão e Eduardo Prado apro-
ximam-se na identificação das diferenças entre as duas civilizações. O positi-
vista Falcão valoriza até mesmo a contribuição do Catolicismo e da Monar-
quia para configurar a superioridade da civilização ibérica. Era radical a ponto
de ver como ameaça a nossa civilização a entrada de imigrantes europeus, so-
bretudo os de crença protestante. Miscigenando suas raças, incorporando ín-
dios e negros, o Brasil prefiguraria a reunificação final da espécie humana. Ste-
fan Zweig assinaria embaixo.
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A preocupação com o choque entre as duas civilizações não se limitava ao
Brasil. A expansão norte-americana e as intervenções nos países do continente
começavam a turvar a admiração que os latino-americanos sempre tiveram pela
pujança econômica do vizinho do Norte. A guerra hispano-americana de 1898,
da qual resultara a incorporação de Cuba e Porto Rico ao domínio norte-
americano, e a conquista das Filipinas, no mesmo ano, foram marcos impor-
tantes na reavaliação da imagem dos Estados Unidos. Outros pensadores lati-
no-americanos, na mesma linha de Eduardo Prado, começaram a temer pela
sobrevivência de seus países e culturas. Nesse contexto, as raízes ibéricas, antes
menosprezadas, passaram a ser revistas como fator positivo de identidade.

Em 1900, foi publicado no Uruguai um livro que se tornou a mais conheci-
da exposição das diferenças entre a civilização ibérica e a norte-americana.
Trata-se de Ariel, de autoria de José Henrique Rodó.10 Inspirando-se em per-
sonagens da peça A Tempestade, de Shakespeare, Rodó apresentou o mago Prós-
pero, Duque de Milão, como um sábio professor falando a seus discípulos.
Fez de Ariel, o gênio alado, uma alegoria da nobreza do espírito e um modelo
para os jovens. Usou Calibã, o escravo bárbaro e repugnante, para simbolizar a
preocupação exclusiva com necessidades materiais, o antimodelo.

Rodó, aparentemente, não conhecia a obra de Eduardo Prado. Se a conhecia,
não a citou. Mas, como o brasileiro, atacou o que chamou de “nordomania”, o
entusiasmo acrítico pelos Estados Unidos que estaria varrendo a América Lati-
na. Anteviu o espectro de uma América deslatinizada por vontade própria. Con-
tra essa conquista moral, propôs a defesa dos valores de nossa tradição cultural,
étnica e histórica. A civilização norte-americana baseava-se, segundo ele, no tra-
balho, na liberdade, na iniciativa. Mas sua única finalidade era a busca do bem-
estar material. Nos Estados Unidos, o êxito material era um fim em si mes-
mo, não havia ideal de futuro. O utilitarismo reduzia a força do direito, esvazi-
ava a virtude cívica, desencorajava a alta cultura, a busca do belo e do verdadei-
ro. Na política, gerava a mediocridade, a venalidade, a corrupção. Na sociedade,
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produzia o reino da plutocracia. O americanismo, enfim, definido pelo próprio
Rodó, seria a soma do utilitarismo visto como destino humano e da igualdade
na mediocridade, tomada como norma de medida social (p.69).

Rodó admitia a existência de características admiráveis na civilização norte-
americana e admirava suas conquistas materiais. Mas, ao se resumir à vontade e
à utilidade, essa civilização não podia ser modelo para a América Latina. Não
se devia desnaturalizar o caráter dos povos. A América precisava manter a dua-
lidade original de sua Constituição, dois pólos que se opunham mas não se ex-
cluíam e poderiam eventualmente fundir-se em futuro distante. Ao modelo
utilitário Rodó contrapunha os ideais de Ariel, que se baseariam no império da
razão e do sentimento, na generosidade, no desinteresse, na espiritualidade,
nos valores culturais. Ao predomínio dos interesses materiais sobrepunha a
hegemonia dos interesses da alma, dos direitos do espírito. E sonhava com o
dia em que a realidade permitisse pensar que a Cordilheira dos Andes fora ta-
lhada para ser o pedestal definitivo da estátua de Ariel.

Mas a herança ibérica estava ameaçada na América Latina pela imigração e,
sobretudo, seguindo aqui as pegadas de Renan, pelo avanço da democracia ni-
veladora e destruidora das hierarquias naturais. A vida do espírito seria incom-
patível com um igualitarismo radical. A democracia seria, na expressão de Re-
nan, a entronização de Calibã. Em conferência feita em 1935, Francisco Cam-
pos usaria também a metáfora de Calibã para indicar a tumultuosa entrada das
massas na política, perturbando a tranqüilidade da democracia liberal. Vale a
pena citá-lo pela beleza literária da frase:

“[...] a própria democracia começa a perceber os traços terríveis da Gór-
gona multitudinária e a distinguir, intervindo na ária composta para o de-
licado registo de voz de Ariel, o baixo profundo de Calibã entoando o
canto de sua libertação das geenas históricas do ostracismo político”.11
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Mas, se para Rodó as massas ameaçavam os valores da elite, para Francisco
Campos elas anunciavam a vinda do César carismático. Eram outros tempos.

A caracterização dos contrastes entre as duas Américas não é muito diferen-
te em Rodó, Eduardo Prado e Aníbal Falcão. Os três opõem os valores morais,
espirituais e estéticos que predominariam na América Latina, graças à tradição
ibérica, ao utilitarismo, materialismo e empirismo norte-americanos, de ori-
gem protestante. Em favor dos três, diga-se que não aderiram às visões racistas
dominantes na época. Esse era, de fato, um traço comum aos pensadores con-
servadores do período. Neles, como fica também claro no conhecido Porque me
Ufano do Meu País, do Conde Afonso Celso, publicado em 1901, a valorização
do passado incluía quase sempre uma visão positiva da herança étnica.

Mas havia diferenças entre Eduardo Prado e Rodó, na forma e no conteú-
do. Quanto à forma, o segundo produziu um ensaio, não um panfleto. Daí o
caráter mais elaborado de seu tratamento do tema. No conteúdo, Eduardo
Prado leva vantagem na medida em que escapou à visão inconfundivelmente
elitista e conservadora de Rodó. O paulista não tinha receio do povo e chegou
a ver no caboclo o símbolo de nossa raça. Mas a diferença mais importante é
que a visão do uruguaio da identidade latino-americana era essencialista e na-
turalizante, enquanto que a de Eduardo Prado era mais histórica, com as van-
tagens que serão apontadas à frente.

O tema da identidade ibérica confrontada com a anglo-saxônica foi reto-
mado com força em nossos dias no debate sobre iberismo e americanismo. É a
melhor prova da atualidade de A Ilusão Americana, que pode ser considerada
uma defesa do iberismo. Para evitar mal-entendidos, anoto que, no discurso
que proferiu ao substituir Eduardo Prado na Academia Brasileira de Letras,
Afonso Arinos atribuiu a seu antecessor uma posição que chamou de america-
nista, e que seria partilhada por Rio Branco e Mauá. Mas uma leitura cuidado-
sa do texto mostra que Eduardo Prado foi americanista “segurando-se ao ro-
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chedo da nossa história”, defendendo suas melhores expressões ibéricas, a
Monarquia e a Igreja.12 Isto quer dizer que o que Afonso Arinos chamou de
americanismo de Eduardo Prado está mais próximo do que hoje se chama de
iberismo. Nos termos do debate atual, americanismo refere-se exclusivamente
à civilização norte-americana.

O texto mais influente na discussão recente, na realidade o que reinaugurou
o debate, foi, sem dúvida, o do norte-americano Richard M. Morse. Escrito
em 1981, O Espelho de Próspero retoma o título de outro livro de Rodó, publica-
do em 1909.13 Mas altera o simbolismo dos personagens de Shakespeare.
Próspero não é mais o sábio benevolente, mas os prósperos Estados Unidos.
Seu espelho, isto é, sua imagem invertida, é a América Latina. Outra importan-
te diferença é que, pela primeira vez, a comparação entre as duas tradições cul-
turais é feita por um anglo-saxão que vê a civilização ibérica como superior à
sua própria.

O Espelho de Próspero é um ensaio criativo, erudito e provocador. Demonstrando
grande conhecimento da história intelectual ocidental, Morse busca demons-
trar que a Ibéria não é o atraso do Ocidente, mas, para usar uma expressão per-
feita de José Guilherme Merquior, é o Outro Ocidente, derrotado mas não eli-
minado. Argumenta que teria havido duas opções de modernidade no Ociden-
te, uma elaborada pela Espanha no século XVI, outra pela Inglaterra no século
XVII. A opção espanhola, fruto de um Estado precocemente organizado, às
voltas com a fundação de um novo mundo, foi buscar suas raízes no Tomis-
mo. Daí resultou uma concepção de sociedade baseada numa visão comunitá-
ria e arquitetônica, na defesa de um Estado forte, posto que inclusivo, civiliza-
dor e responsável pela promoção da justiça e do bem comum. Em outros ter-
mos, poderíamos chamar essa opção de moderna, mas não de burguesa.

A Inglaterra, por seu lado, e por extensão todo o mundo anglo-saxão, fez
sua escolha um século mais tarde, sob o impacto das revoluções protestante,
científica, comercial e política. Dessa opção, cujo principal formulador seria
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John Locke, resultou uma visão individualista, contratualista e desencantada
da sociedade, com ênfase na liberdade, na defesa dos direitos individuais, na
competição e no utilitarismo. O mundo daí derivado é regido pela concorrên-
cia, pelo conflito, pelo desencantamento, pelo utilitarismo. Seria a modernida-
de tipicamente burguesa. Morse não faz segredo de sua própria opção. Na li-
nha dos filósofos frankfurteanos, detecta uma série de patologias nesse mundo
individualista e utilitário e imagina a possibilidade de que a tradição ibérica
possa oferecer alternativas mais humanas.

O Espelho de Próspero, como era de esperar, provocou grande debate, salientan-
do-se as críticas duras de Simon Schwartzmann e as mais amigáveis de José
Guilherme Merquior.14 Não posso analisar aqui o debate ou produzir minha
própria crítica, o que já foi feito em outro lugar.15 Meu propósito é mostrar a
persistência da problemática enfrentada em A Ilusão Americana. Morse não cita
Eduardo Prado, mas, tivesse conhecimento de sua obra quando escreveu O
Espelho, certamente a convocaria para seu lado do debate. A defesa que Eduardo
Prado faz da civilização luso-brasileira como sendo mais humana, mais cordial,
embasada num catolicismo includente, numa monarquia paternalista, toleran-
te e defensora da liberdade é perfeitamente compatível com o iberismo defen-
dido por Morse.

O debate, que é também um embate entre iberismo e americanismo no
Brasil, tem, aliás, uma história bem mais longa. A admiração pelos Estados
Unidos, com a conseqüente rejeição da herança ibérica, está presente desde a
Inconfidência Mineira. Ela adquiriu características de nordomania durante o
Segundo Reinado, na obra de Tavares Bastos. Os republicanos a utilizaram
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como arma de propaganda desde o manifesto de 1870, em que se afirmava
ser a Monarquia incompatível com os interesses dos estados americanos.
“Somos da América, dizia o manifesto, e queremos ser americanos”. De al-
gum modo, podemos ler muitas discussões políticas havidas entre nós desde
o governo Collor como um confronto entre as duas visões de mundo. É qua-
se ocioso falar na atual nordofobia da política externa. Estão em jogo nesse em-
bate concepções de sociedade, de Estado, de valores sociais e políticos retra-
çáveis às formulações de Morse e, mais remotamente, às Aníbal Falcão e
Eduardo Prado.

Termino fazendo um comentário teórico que me leva de volta a Eduardo
Prado. As discussões sobre identidades nacionais em geral, e sobre a brasileira
em particular, parecem-me pouco produtivas quando adotam posturas natura-
lizantes e essencialistas, quando supõem que tais identidades são atributos fi-
xos e imutáveis de determinadas comunidades. Uma das dificuldades do con-
ceito de iberismo de Morse está na suposição de que uma identidade formada
no século XVI possa persistir, e fora da matriz, até o final do século XX. Segu-
ramente, poderíamos falar da longa duração cultural, mas a própria condição
de subordinação econômica e cultural das ex-colônias, mesmo após a indepen-
dência, nos leva a sermos cautelosos nesse campo e darmos mais atenção ao
peso da História. Identidades, nesse caso, como nação na concepção de Renan,
seriam produtos em constante elaboração, e não algo congelável em determi-
nados momentos, ou mesmo em definições rígidas.

Após duras batalhas contra o novo regime, Eduardo Prado começou a se
voltar mais para o estudo da História, contando para isso com a inestimável
orientação de Capistrano de Abreu e do Barão do Rio Branco. Ao morrer
prematuramente aos 41 anos, vitimado pela mesma febre amarela que levara
seu irmão Caio, já achara tempo para produzir um estudo sobre “O Catoli-
cismo, a Companhia de Jesus e a colonização do Brasil” e outro sobre o pa-
dre Manoel de Morais. O primeiro foi lido na Faculdade de Direito de São
Paulo em 1896, como a segunda conferência preparatória do tricentenário
da morte de Anchieta. Em discurso no Instituto Histórico e Geográfico de

86

José Murilo de Carvalho



São Paulo, pronunciado em 1889, fez o elogio da história e do estudo do
passado, como tarefa patriótica.

Em A Ilusão Americana não se estende na descrição das características da civi-
lização brasileira ao contrastá-la com a norte-americana. Mas nas críticas à Re-
pública feitas nos Fastos fica claro que sua concepção de identidade nacional
está ligada estreitamente à história, a instituições, valores e ações que se foram
desenvolvendo ao longo do tempo e marcaram nosso ser nacional. Ela tem a
ver com a Monarquia, com o Catolicismo, com a conquista e defesa do territó-
rio, com a preservação da liberdade, com a abolição da escravidão feita de ma-
neira incruenta, com a tolerância, com o civilismo, com o progresso na ordem.
É irrelevante, para o ponto que tento demonstrar, discutir se tudo isso corres-
pondia ou não à verdade. O que importa é que Eduardo Prado sugere uma vi-
são não essencialista da identidade brasileira, isto é, uma visão de identidade
em permanente construção. Sua reação à República se devia mais à ruptura
brusca que o novo regime pretendera fazer com um patrimônio que se cons-
truía lentamente do que a uma rejeição da mudança.

Como bom conservador, Eduardo Prado sabia que promessas de mudanças
radicais freqüentemente produzem decepções e frustrações, quando não retro-
cessos. Mais uma indicação de sua atualidade.
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EDUARDO PRADO E A
MODERNIDADE

Sergio Paulo Rouanet

Os grandes homens são freqüentemente vítimas dos seus ad-
versários e, mais ainda, dos seus admiradores. Foi o triste

destino de um dos maiores amigos de Eduardo Prado, Eça de Quei-
rós, e do próprio Eduardo Prado.

Eça de Queirós teve contra si a implacável hostilidade de todos
os conservadores, que não lhe perdoavam nem as Farpas, dirigida
contra a pasmaceira cultural e política de Portugal, nem O Crime do
Padre Amaro, dirigido contra certas frações do clero, nem Os Maias,
em que não poupou sua própria geração, nem os artigos em que se
batia contra a patriotice oficial, representada, entre outros, por Pi-
nheiro Chagas.

Mas ele sempre soube lidar com seus críticos. Foram seus admira-
dores póstumos que quase o derrubaram.

Minha geração ainda lia Eça, mas era difícil manter nosso entu-
siasmo quando nos defrontávamos com os adeptos mais fervorosos
do romancista. Eram senhores pelo menos septuagenários, em geral
desembargadores aposentados, que citavam nas horas menos opor-
tunas trechos inteiros de A Cidade e as Serras. Eram contra o palavrão
no teatro, diziam que a crise do Brasil era de caráter, votavam na
UDN e usavam expressões como data venia e “salvo melhor juízo”.
Quando veio o golpe militar, muitos contribuíram com suas luzes
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jurídicas para a redação dos atos institucionais. Conheci um deles, um velho
embaixador, que me confessou que, diante da iminência do advento do comu-
nismo no Brasil, no tempo de João Goulart, e do fato para ele inevitável de que
seria internado num campo de concentração, tinha mobilizado suas relações
para que fosse enviado, ao menos, para um campo mais civilizado, onde pu-
desse, junto com outros embaixadores, jogar xadrez e ler Eça de Queirós.

Como é possível que o escritor mais subversivo de sua geração tenha gerado
adeptos tão bem-pensantes?

Como se sabe, não é raro que os grandes criadores produzam tipos que
saem da obra, encarnando-se em figuras de carne e osso. Todo parisiense en-
contra diariamente no metrô ou no restaurante o perfumista César Birotteau, o
médico Bianchon ou o arrivista Rastignac. Em Londres, damos cotoveladas
em Mr. Micawber, em Mr. Pickwick e em outras criações de Dickens. Eu pró-
prio já fiz várias viagens de ponte aérea sentado entre Gabriela e Dona Flor.
Pois bem, algo de semelhante se passou com Eça de Queirós. Alguns dos seus
personagens adquiriram vida e podem ser vistos no Chiado e na Rua do Ouvi-
dor, mas por uma fatalidade não são nunca os personagens modernos, como
Jacinto e João da Ega, e sim os personagens arcaicos, como o Conde de Gouva-
rinho e o Conselheiro Acácio. Isso não seria tão grave, se não fossem justamen-
te esses senhores os que mais admiram Eça de Queirós. São eles que compõem
o campo dos queirosianos de hoje. Podem apostar que numa roda de pessoas
que citam Eça de Queirós haverá pelo menos um velho magistrado com cara
do Conde de Abranhos e um velho diplomata com o pigarro daquele ministro
da Finlândia, que dizia sempre: “É grave, excessivamente grave.” O resultado é
que gostar de Eça, hoje em dia, é quase um acacianismo. Só há uma solução:
um contragolpe que o liberte dos personagens arcaicos que se apoderaram
dele, permitindo que os personagens modernos possam assumir a hegemonia.

Mutatis mutandis, essas reflexões se aplicam ao grande amigo de Eça, Eduar-
do Prado. Também ele despertou iras entre os contemporâneos, que o acusa-
ram de falta de patriotismo por ter falado mal no exterior do regime político
brasileiro, depois da proclamação da República. E também ele teve o privilé-
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gio dúbio de ser elogiado pelas pessoas erradas, com base em dois mal-enten-
didos opostos.

Há um mal-entendido de esquerda, que, partindo de sua crítica aos Estados
Unidos em A Ilusão Americana, vê em Eduardo Prado uma espécie de precursor
do antiamericanismo atual. Há traços dessa interpretação no prefácio da edi-
ção de 1958, da Brasiliense. Ainda que sem perceber a significação do imperia-
lismo norte-americano como etapa no desenvolvimento do Capitalismo, Edu-
ardo Prado teria detectado em toda a sua brutalidade a tendência dos Estados
Unidos à dominação mundial. Atribuiu a uma nação o que na verdade faz par-
te da lógica de um sistema social, e nisso consistiu seu erro. Apesar disso, foi
“profeta sem saber.” Seu livro

“vale pela denúncia que faz dos métodos norte-americanos, no fundo ine-
rentes à finalidade de lucro que move a economia capitalista, a qual encon-
trou possivelmente na América do Norte as condições mais favoráveis para
o seu desenvolvimento. Hoje os que se insurgem contra a dominação eco-
nômica dos Estados Unidos encontram em Eduardo Prado um aliado”.1

Mas há também um mal-entendido de direita, que parte do Monarquismo e
do Catolicismo de Eduardo Prado para ver nele um pioneiro dos movimentos
extremistas que se aglutinariam na França em torno de Maurras e da Ação
Francesa. Insuperável, nessa linha, é o Sr. Sebastião Pagano.2 Para Pagano,
Eduardo Prado era um tradicionalista rígido, que, desgostoso com o ceticismo
e a falta de princípios morais e religiosos dos intelectuais europeus, chegara à
conclusão de que somente a aliança do trono e do altar poderia salvar o Brasil.
Sem dúvida, Eduardo Prado fora filho do seu tempo e não pudera vislumbrar
toda a verdade. Em vez de defender a Monarquia autêntica, a Monarquia auto-
ritária, sem qualquer compromisso com o Liberalismo e o Parlamentarismo,
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ele defendera a Monarquia tal como ela existia ultimamente no Brasil, conta-
minada pelas mazelas do século, as mesmas que Pio IX com toda razão havia
condenado no Sylabus. Foi a culpada indulgência com essas forças dissolventes,
combinada com a ação de uma sociedade secreta, a maçonaria, que precipitou
o fim do Império. Mas Eduardo Prado era de tão boa cepa paulista, vinha de
uma família tão limpidamente aristocrática, tivera o privilégio, graças à sua ve-
neranda mãe D. Viridiana, de uma educação católica tão sólida, que conseguiu
superar as limitações do seu tempo, acedendo aos princípios eternos que estão
na base da verdadeira moral e da verdadeira política. Nisso teve um mérito es-
pecial, porque precisou livrar-se da influência dos seus mestres franceses,
como o sutil heresiarca Renan, professor de ceticismo, e dos seus amigos por-
tugueses, entre os quais Eça de Queirós, autor de um romance pornográfico, A
Relíquia, que para cúmulo do desrespeito se passava na terra de Nosso Senhor.
É verdade que no final de sua vida Eça de Queirós se reconciliou com sua pá-
tria e com a religião, resultado que Pagano não hesita em atribuir à ação seráfi-
ca de Eduardo Prado. Sim, apesar de um certo diletantismo no início de sua
vida, Eduardo Prado despertou, com a catástrofe da queda do Império, para a
consciência de suas responsabilidades religiosas e políticas, dedicou o resto de
sua curta vida a uma causa nobilíssima, a restauração da Monarquia, e teve uma
morte santa, aos 41 anos, pronunciando palavras edificantes.

Positivamente, Pagano é um personagem de Eça de Queirós. Que persona-
gem? Se é verdade que Eduardo Prado foi um alter ego de Fradique Mendes, o
civilizadíssimo filho espiritual do romancista português, basta procurar na
Correspondência de Fradique Mendes uma figura que se assemelhe a Pagano. Logo
encontramos essa figura: é Pacheco, homem de imenso talento, sem o qual
Portugal não seria o que é entre as nações. Pacheco falava pouco, mas quando
saía do seu fecundo silêncio era para dizer coisas que aterravam a oposição e
enchiam de veneração as bancadas governistas. Uma vez aparteou um padre
zarolho que discursava sobre a liberdade. De pé, com o dedo espetado, Pache-
co afirmou, num tom que traía a segurança do pensar e o saber íntimo: “Ao
lado da liberdade devia sempre coexistir a autoridade!” Reconhecemos na fra-
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se de Pacheco uma idéia cara a Pagano. A semelhança é tão grande que pode-
mos imaginar que um dia seja publicado um livro de Pacheco julgando Fradi-
que Mendes, como Pagano publicou um livro julgando Eduardo Prado. Po-
dem ter certeza de que em seu livro Pacheco provaria que, apesar das aparên-
cias, Fradique era um católico ultramontano e legitimista. O estilo de Pacheco
seria tão decoroso quanto o de Pagano. Como Pagano, Sua Excelência usaria
adjetivos irrepreensíveis: todos os homens seriam ínclitos ou preclaros, todas
as mulheres, sobretudo quando mães, seriam virtuosas ou venerandas, e o pa-
triotismo, sobretudo quando se tratasse de patriotismo paulista, seria sempre
ou acrisolado ou acendrado.

Em suma, para as duas orientações, Eduardo Prado se aproximou da verda-
de, mas não a alcançou plenamente. Para a esquerda, ele bateu às portas do
Marxismo, mas não entrou, por não conhecer a teoria leninista do Imperialis-
mo. Para a direita, ele bateu às portas da TFP, mas não entrou, por não ter ade-
rido aos princípios teocráticos de Joseph de Maistre e Bonald.

Voltamos ao ponto de partida: é preciso salvar os grandes homens dos seus
admiradores. Pior que matar por ódio é matar por excesso de amor. “For all men
kill the thing they love”, escreveu Oscar Wilde. “The brave man does it with a sword; the
coward with a kiss.” É preciso proteger Eça contra a solenidade conselheiral dos
seus adeptos de hoje. E é preciso proteger Eduardo Prado contra os dois fun-
damentalismos rivais: ele não é nem um protoleninista nem um protofascista.
O que era ele, então? A meu ver, Eduardo Prado pode ser descrito como pro-
duto e agente da modernidade, em sua vertente aristocrático-conservadora.

Podemos ver a modernidade como fato e como ideal. Em sua forma factu-
al, não há melhor descrição que a de Max Weber. Para ele, como se sabe, a
modernidade é o produto de processos cumulativos de racionalização que se
deram no Ocidente a partir do século XVII. A modernidade teve uma di-
mensão econômica, política e cultural. A modernidade econômica implica a
livre mobilidade dos fatores de produção, o trabalho assalariado, a adoção
de técnicas racionais de contabilidade e de gestão, o progresso técnico. A
modernidade política implica a substituição da autoridade descentralizada,
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típica do feudalismo, pelo estado central, dotado de um sistema tributário
eficaz, de um exército permanente, do monopólio da violência, de uma ad-
ministração burocrática racional. A modernidade cultural implica a seculari-
zação das visões do mundo tradicionais (Entzauberung) e sua diferenciação em
esferas de valor (Wertsphären), até então embutidas na religião: a ciência, a mo-
ral, o Direito e a Arte. Todos esses processos de modernização desde o início
tiveram uma tendência expansionista, centrífuga. Em sua vocação mais autên-
tica, a modernidade é dinâmica, tende sempre a ultrapassar os espaços mera-
mente locais em direção a territórios cada vez mais amplos, cada vez mais uni-
versais.

Sobre essa modernidade factual, constrói-se uma modernidade ideal. A
maior flexibilidade dos agentes, exigida pelos imperativos da racionalidade
moderna, transforma-se num ideal de autonomia: autonomia econômica, polí-
tica, cultural. O lado expansivo da modernidade, sua tendência a romper todas
as barreiras locais e a ocupar espaços cada vez mais vastos, transforma-se num
ideal de universalidade.

Em grande parte do século XIX, coube à burguesia, principal artífice e be-
neficiária da modernidade factual, realizar o ideal da modernidade, em suas di-
ferentes articulações. Acreditou ter concretizado a autonomia econômica,
emancipando os agentes de produção de todos os entraves corporativos e de
todos os vínculos de subordinação feudal; a autonomia política, implantando
nos principais países do mundo regimes liberais e democráticos; e a autonomia
cultural, autorizando o livre exame, abolindo a censura e fomentando a instru-
ção pública. E pretendia-se universalista em sua ideologia do free trade, que ale-
gadamente levaria a prosperidade ao mundo inteiro, além de todas as frontei-
ras nacionais e culturais.

Esse programa modernizador foi contestado por tendências antimodernas,
que pretendiam refugiar-se numa Arcádia pré-capitalista, baseada em formas
medievais de organização econômica, política e cultural, bem longe do tufão
universalista que vinha da Ilustração e da Revolução Francesa. E foi contesta-
do por duas variedades de tendências pró-modernas, o Socialismo e o que po-
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deríamos chamar o Conservadorismo esclarecido. Ambas aceitavam os valores
da modernidade, mas criticavam o modo de sua realização pela burguesia.

Para os socialistas, a autonomia burguesa nada mais era que a autonomia para
a classe burguesa, quando o que se desejava era uma autonomia para todos, subs-
tantiva e não meramente formal; e o universalismo burguês não era um verdadei-
ro internacionalismo, e sim a máscara do cosmopolitismo do capital.

Para os conservadores esclarecidos, não se tratava tampouco de contestar os
valores modernos, mas de dar-lhes novos conteúdos, recorrendo a certos ele-
mentos da ordem estamental-aristocrática. A autonomia econômica foi redefi-
nida de modo a combinar a crença entusiástica no progresso técnico com uma
nova ênfase na responsabilidade social dos proprietários. A autonomia políti-
ca foi redefinida de modo a compatibilizar todas as conquistas liberais de
1789 com as exigências da ordem e da hierarquia social. A autonomia cultural
foi redefinida de modo a harmonizar a liberdade intelectual dos liberais – o sa-
pere aude kantiano – com o respeito à tradição e à religião. Enfim, o universalis-
mo foi redefinido de modo a permitir a coexistência da idéia da humanidade
única com a revalorização das particularidades culturais e nacionais.

É nessa última corrente que devemos situar Eduardo Prado, ao qual se apli-
cam todas as características do modernismo conservador.

Primeiro, ele era inequivocamente favorável à modernidade econômica,
entendida como um sistema voltado para a produção racional de mercadori-
as e para a constante incorporação do progresso técnico ao processo produ-
tivo. Ele próprio pertencente a uma família que enriquecera com a produção
do café e sua comercialização no exterior nunca deixou em suas viagens de
combinar o turismo com os contatos de negócios e de informar-se sobre os
últimos aperfeiçoamentos da ciência da Agronomia. Em sua viagem à Indo-
nésia, esse suposto diletante dedica menos tempo à descrição dos antigos
templos budistas que a relatos minuciosos sobre a cafeicultura em Java. Em
dezenas de páginas implacáveis, somos informados, quer o desejemos ou
não, de que as plantações do distrito de Malang são subdivididas em trechos
com 400.000 pés, que rendem em média 600 quilos cada, de que os planta-
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dores pagam cinco guilders por uma certa quantidade e de que não há impos-
tos de transmissão. Não somos poupados de nenhum detalhe sobre as mo-
léstias que afligem os cafezais. E que volúpia na descrição das máquinas de
secar café! Mas ele nos alerta: o secador Van Mannen é muito simples, mas
necessita de muito cuidado. E não pense o leitor que as máquinas podem fa-
zer tudo. Para que o café adquira uma bela cor, que lhe dê valor no mercado,
é preciso que acabe de secar lentamente ao sol.

Em geral, Prado se interessa mais pelas máquinas que pelos processos tradi-
cionais. Não é por acaso que ele serviu de modelo para outro personagem mo-
derníssimo de Eça de Queirós, Jacinto de Tormes. Em seu palacete da Avenida
dos Campos Elíseos, 202, Jacinto tem ao alcance da mão o saber técnico de
toda a humanidade, em aparelhos complicados que lhe dão acesso instantâneo
a todas as notícias, a todas as áreas da cultura, a toda a gama das atividades hu-
manas. Era um pouco assim no domicílio parisiense de Eduardo Prado, na
Rue de Rivoli. Às vezes essa high tec pregava peças a Eduardo, como pregara a
Jacinto, no famoso episódio do elevador enguiçado. Ao que parece, esse episó-
dio teria sido inspirado numa cena real, ocorrida na Rue de Rivoli. Mas em ge-
ral as forças da natureza submetiam-se com docilidade ao capricho desse
grão-senhor da civilização científico-tecnológica, e isso não somente em Paris,
mas no próprio reduto rural de Eduardo Prado, na fazenda do Brejão. Havia
ali um laboratório, construído especialmente para ele por um sábio russo cha-
mado Coulon, local de alta periculosidade, onde Eduardo realizava experiên-
cias sobre tudo, com sérios riscos de explosão. Sua cozinha e sua copa tinham
duas dúzias de máquinas diversas, e um dos seus divertimentos era mostrá-las
aos caipiras.3

Esse culto da modernidade econômica era acompanhado por uma grande
preocupação com a chamada “questão social”. Daí a importância de minorar a
miséria das massas proletárias. Mas esse sentimento genuíno de responsabili-
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dade social é evidentemente inseparável da crença numa solução vinda de cima,
inspirada pelo papa ou pelo imperador da Alemanha. Não era o Capitalismo
em si que devia ser combatido, e sim o Capitalismo egoísta, predatório, tal
como praticado, por exemplo, pelos banqueiros judeus. Nada mais típico da
época que a união do anticapitalismo moralizante com o anti-semitismo.

“Hoje, os opressores são os burgueses que confiscaram em seu proveito to-
das as chamadas conquistas da revolução de 1789. O capitalismo semita ou
não semita goza hoje de privilégios reais e efetivos muito mais vexatórios
que os privilégios antigos da nobreza e do clero... Na vida moderna o capi-
tal cresce por si mesmo, cada vez mais se avoluma, e é fora de dúvida que a
fatalidade faz com que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada
vez mais pobres... O Papa e o Imperador, com a compreensão superior que
lhes dá a fé nos seus destinos, estão vendo que novos tempos de renovação
social se aproximam, e que é preciso, na imensa Bastilha em que a burguesia
revolucionária encarcerou o proletariado, rasgar uma janela para o azul.”4

Como empresário, Eduardo Prado punha em prática essa variedade conserva-
dora de modernidade econômica. Era um entusiasta da máquina e um tradicio-
nalista em matéria de relações de trabalho. A escravidão tinha sido um mal, mas
felizmente tinha sido abolida, por mérito da Monarquia, e sem derramamento
de sangue, como nos Estados Unidos. O novo sistema de trabalho assalariado ti-
nha se instalado sem sobressaltos e sem qualquer ruptura com o sistema patriar-
cal que desde sempre existira. Graças a esse sistema, as relações entre patrões e
empregados eram doces, sem autoritarismo por parte do dono, sem subserviên-
cia por parte dos caboclos, com compadrios freqüentes temperando a rigidez
das hierarquias, com um grande sentimento de responsabilidade na cúpula, com
respeito na base, e com muitas rezas e novenas congraçando patrões e criados
numa comum reverência diante daquele Deus perante o qual todos são iguais.
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Segundo, Eduardo Prado era um apologista incondicional da modernidade
política, entendida como sistema de governo baseado na liberdade e no respei-
to aos direitos constitucionais. Em grande parte é o que está na origem de sua
oposição à República. Os Fastos da Ditadura Militar no Brasil, publicados na Revis-
ta de Portugal sob o pseudônimo de Frederico de S., não deixam dúvida a respei-
to. O novo regime é odioso por ser liberticida. A República aboliu todas as
instituições representativas. Confiscou a liberdade dos cidadãos. O poder civil
curvou-se diante dos quartéis.

“Hoje, no Brasil, não há tribunais, não há leis que protejam o indivíduo
contra a violência quando ela vem do governo. O cidadão é preso, deporta-
do, sujeito a todas as agressões oficiais, sem ter recurso nenhum contra elas.
O poder armado dos soldados e dos marinheiros não tem outro limite além
da sua vontade.”5

A Monarquia, ao contrário, tinha assegurado completa liberdade de ex-
pressão e garantido a hegemonia do poder civil. Se a modernidade política sig-
nifica o respeito aos direitos humanos, não há dúvida de que progressista era
Eduardo Prado, e retrógrados os republicanos. Ao atacar a ditadura de Floria-
no, assim como o Positivismo, que tinha se transformado numa virtual religião
de Estado, Eduardo Prado estava falando em nome da modernidade política,
contra os reacionários fardados que, empunhando o evangelho de um novo
fundamentalismo, estavam dando as costas ao ideal do estado leigo e liberal.

Ao mesmo tempo, é mais que provável que o Monarquismo de Eduardo
Prado tivesse também outras motivações. O Império não era apenas uma insti-
tuição destinada a viabilizar o governo liberal, era também um dique contra
ameaças que vinham de baixo, da grande massa de escravos e ex-escravos e dos
numerosos contingentes de imigrantes que tinham trazido de sua Europa natal
perigosas idéias anarquistas ou socialistas. A República parecia menos apta a
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garantir a estabilidade social que a Monarquia, cujo regime parlamentar per-
mitiria canalizar e tornar inofensivos os ressentimentos mais ameaçadores.
Modernismo, sim, com toda uma perspectiva de melhoramentos para a popu-
lação inteira, mas modernismo conservador. Era o Império que melhor permi-
tiria conciliar as exigências gêmeas da ordem e do progresso, que a República
tinha inscrito retoricamente em sua bandeira, mas que não tinha condições de
satisfazer devido às características anárquicas dessa forma de governo.

Terceiro, Eduardo Prado aderia sem reservas à modernidade cultural, en-
tendida como crença no valor da ciência e da instrução, como forma de eman-
cipar-se da tutela de uma religião repressiva. Intelectual supremamente afina-
do com o que havia de mais atual na cultura moderna, nunca renunciou à sua
admiração por filósofos abominados pelos tradicionalistas, como Renan.
Nunca se insurgiu contra a palavra de ordem da Ilustração, o sapere aude kantia-
no. Eduardo Prado acreditava na importância da tradição, mas queria estu-
dá-la como historiador, para testar sua aplicabilidade ao presente, e não rece-
bê-la cegamente como um repertório de valores imutáveis. Era religioso, mas
seu Catolicismo nada tinha de teocrático. Não se opunha ao regime do padro-
ado, em vigor no Brasil mesmo antes da Independência, pelo qual cabia ao
Estado dar a última palavra em matéria de nomeações e benefícios eclesiásti-
cos. Estava plenamente consciente do papel negativo muitas vezes desempe-
nhado pela Igreja na vida nacional.

Foi o que o levou a criticar em termos quase incendiários o clero chileno.
Ele é o “sustentador, o guarda de preconceitos oligárquicos... De fato, o poder
civil do clero é enorme; seus meios de despotismo não são os do clero de ou-
tros países; ele é oligarquia, ele é mesmo o sustentáculo da oligarquia leiga, de
que é o direitor”. Até o trabalho assistencial da Igreja chilena tinha para Prado
um ranço oligárquico. Visitando um colégio religioso, ouviu do diretor que as
crianças pobres eram separadas das outras, e por isso seu padroeiro era um san-
to proletário, São Pedro Damião. Pergunta de Eduardo Prado: “Por que não
escolheram Jesus Cristo, que era filho de carpinteiro?”6
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Dito isto, não há dúvida de que, qualquer que fosse a sinceridade de suas
convicções católicas, Eduardo Prado via na Igreja em grande parte um baluarte
da tradição, contra as forças que pretendiam renegar séculos de História. É o
que fica muito claro na sua bela conferência a propósito do tricentenário do
Padre Antonio Vieira:

“Na pessoa de Anchieta glorificamos nossa História e os feitos dos nossos
maiores; os irmãos podem dissentir entre si, mas todos têm o sentimento
comum da veneração pelos pais. E este sentimento revela-se entre os povos
pelo amor à língua nacional, aos costumes, às tradições, por toda essa rique-
za que é patrimônio de uma nação... Vive ali simples, rude e enérgico na sua
calma o descendente do mameluco e do índio, que hoje tem teto, tem famí-
lia e tem Deus, porque os jesuítas civilizaram seus avós.”7

Sua concepção de História vai na mesma direção. Em seu discurso de posse
no Instituto Histórico e Geográfico, pronunciado alguns dias antes de sua mor-
te, disse palavras que não seriam renegadas pelos discípulos mais conservadores
da Escola Histórica alemã: “O mal de muitas almas brasileiras é se acharem des-
prendidas do passado e desenraizadas da terra. Somos um povo cada dia mais
desnacionalizado, e esta casa é uma grande escola de Nacionalismo.”8

Quarto, o universalismo de Eduardo Prado é real, vindo da convicção mo-
derna (e cristã, diga-se de passagem) de que a humanidade não pode mais ser
concebida, como no mundo antigo, em termos meramente municipais, nacio-
nais ou imperiais. Eduardo Prado foi um grande viajante, percorrendo a terra
como um citadino percorre o bulevar. Foi um flâneur, no sentido de Walter
Benjamin: essa figura alegórica da modernidade que passeia na cidade através
da multidão, observando os passantes, farejando o passado, antecipando o fu-
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turo e descobrindo rastros no asfalto como um pele-vermelha na savana. Para
Benjamin, sem o flâneur não teria havido a modernidade. Eduardo Prado foi
um flâneur do mundo, a serviço de uma modernidade ampliada, que não se li-
mitava à Rue de Rivoli, seu elegante endereço parisiense. Eça de Queirós com-
preendeu bem a força-motriz desse nomadismo: a curiosidade, atributo típico
do flâneur, ou do globe-trotter, como diz Eça. Para o romancista, Prado

“foi um viajante do tipo pensativo de Anacarsis...Viajou vastamente, viajou
intensamente: não como vagabundo, mas como filósofo, para quem o mun-
do constitui aquele livro que louva Descartes, o mais proveitoso de folhear,
ainda que o mais dificultoso de compreender...Toda a Europa, a Arábia, a
Palestina, o Egito, a Índia, a Austrália, as duas Américas, as Ilhas do Pacífi-
co, terras fortemente estudadas, finamente assimiladas – lhe penetraram no
espírito para sempre”.9

Sua curiosidade não era ociosa, era a curiosidade do sábio, que quer conhecer
imparcialmente todos os povos da terra, e do homem de sentimento, que deseja
compreender todos os homens, para a todos amar. Por isso não há nenhum eu-
rocentrismo nele. Todas as culturas merecem ser conhecidas e amadas.

“De todas as sociedades em que mergulhou recebeu um ensino inestimável,
o mais fecundo e o mais puro, o ensino de que todo este largo mundo é uma
pequena cidade, a verdadeira cidade entrevista por Epitecto, onde a diversi-
dade dos hábitos esconde a identidade das almas.”10

Eça tem razão. Quem percorrer os dois volumes das Viagens, em que Eduar-
do Prado conta suas peregrinações por todos os continentes, não encontrará
traços marcantes de xenofobia ou intolerância étnica. Apesar de sua anglofilia,
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são as viajantes inglesas que Prado ridiculariza, não as mulheres nativas. Os in-
gleses é que são insulares, tendendo a desprezar os outros povos, mas “o calor
de Malta desfaz a rigidez orgulhosa dos colarinhos, sob o sol que dissipa os
preconceitos”.11 Entre esses preconceitos está a tão falada indolência meridio-
nal, a inaptidão do homem dos climas quentes para o trabalho. Por que países
como Portugal e Espanha são mais atrasados hoje que as nações do Norte?
Não por uma pretensa inferioridade da raça, mas porque viveram durante sé-
culos à custa de suas colônias, desabituando-se assim do trabalho produtivo, e
porque seu povo foi explorado pelo Absolutismo do rei, que extenuou a pe-
nínsula com suas imposições e proibições, e pela tirania da Inquisição, que a
imobilizou pelo terror.

Mas há também em Eduardo Prado uma nova ênfase nas particularidades
étnicas e nacionais. Do ponto de vista étnico, essa ênfase se aproxima perigosa-
mente do anti-semitismo. Eça diz com todas as letras que Prado era anti-semi-
ta, e isso não para seguir o modismo francês de detestar o judeus simplesmente
porque eles representam o moderno capital financeiro, e sim a partir de raí-
zes peninsulares autênticas, que remontavam à Idade Média, para a qual os
judeus não deveriam nunca ter saído do gueto. Há decerto muito exagero nis-
so. Por uma vez, Pagano merece mais crédito que Eça de Queirós. Para Paga-
no, não era por nenhum ressentimento gótico que Eduardo Prado não gostava
dos judeus, nem por acreditar que eles tivessem qualquer predestinação bioló-
gica para a usura, e sim porque encarnavam em sua forma mais visível a civili-
zação do dinheiro, que aquele milionário abominava. O inimigo era o materia-
lismo, do qual o judeu era um dos acólitos, e não o judeu em si, e a prova é que
Eduardo Prado odiava também os norte-americanos, pela mesma razão. Tal-
vez não houvesse realmente racismo em Eduardo Prado, no sentido técnico.
Não encontrei nele nenhum vestígio das fantasias raciais que estavam em
moda na ciência européia e reapareceriam de modo tão grotesco em alguns dos
principais intérpretes do Brasil. O Judaísmo para ele era mais um conceito
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cultural que biológico. Por exemplo, encontrou muitos judeus na Austrália,
mas parece ter ficado mais chocado com o fato de que fossem de língua ale-
mã que com o fato de serem judeus. “É incrível”, concluiu ele, “o incremento
que toma em todo o mundo o alemão. Na Austrália, como em toda a parte,
parece querer dominar. Que será da civilização latina?”12 Eça de Queirós foi
um dreyfusard incondicional, e como familiar da casa do escritor, em Paris, é
bastante improvável que Eduardo Prado tivesse simpatia pelo campo opos-
to. Seja como for, parece certo que ele não escapou ao vírus que contamina-
ria tantos intelectuais europeus do seu tempo, inclusive no próprio movi-
mento socialista, e que não pouparia sequer um escritor da estatura de um
Paul Valéry, que foi contra a revisão do processo de Dreyfus.

Em todo caso, não foi na aversão aos judeus, e sim na exaltação do patriotis-
mo, que o lado particularista de Eduardo Prado se manifestou mais claramen-
te. Em seu artigo sobre Eça de Queirós, lamentou que o escritor e sua geração
de “vencidos da vida” tivessem sucumbido à mania de ver o mundo e a si pró-
prios segundo uma ótica francesa. Era uma geração que se emocionava com a
queda de um ministério na França do segundo Império, e não sabia o nome
dos homens que governavam Portugal. Chorava com a perda de Alsácia e da
Lorena e não se importava com o declínio do seu império colonial, centenas de
vezes maior que as duas províncias anexadas pela Alemanha. Por entorpeci-
mento da fibra patriótica, Portugal dava o exemplo de um fenômeno talvez
único, o de um povo que se desnacionalizava. Felizmente, com a derrota de
1870 a França se desprestigiou e deixou de ser um modelo oferecido à emula-
ção universal. Foi um grande bem para Portugal. Como as afinidades com a
Inglaterra se limitavam às relações comerciais e como o alemão era um idioma
desconhecido, os portugueses ficaram sem ter quem imitar e foram forçados a
voltar-se para si mesmos, para a redescoberta do seu passado, para a constru-
ção de uma cultura própria. Mas também no resto do mundo os tempos ti-
nham mudado.
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“Em toda a Europa houve uma revivescência intensa do Nacionalismo. O
cosmopolitismo sonhado desfez-se como os sonhos; a voz de Victor Hugo,
já isolada, calou-se na morte, já cansada de pregar uma federação dos povos
que ninguém mais queria e ninguém mais compreendia... A época era da au-
tonomia de cada povo. Grande ou pequena, pobre ou rica, cada nação aspi-
rava a viver por si.”13

Fiel sismógrafo do seu século, Eça de Queirós tinha acompanhado e vivido
toda essa trajetória, do cosmopolismo hugolátrico de antes à redescoberta do
sentimento nacional. Agora se interessava pelas coisas pátrias, pela cozinha
lusa autêntica, por obras bem portuguesas, crônicas, sermões, vidas de santos,
livros de mística. Nisso, como em tantas outras coisas, Eduardo Prado reve-
lou-se um fino observador e até um bom profeta. A “conversão” de Eça ao Pa-
triotismo foi confirmada, como se sabe, com A Cidade e as Serras e A Ilustre Casa
de Ramirez, livros póstumos que só foram publicados anos depois da data em
que Prado escrevia seu artigo (1897).

A dar crédito ao próprio Eça de Queirós, Eduardo Prado nunca tinha co-
nhecido essa ambivalência. Sempre fora patriota. “Nele, esse amor patriótico
nunca sofreu diminuição nem degeneração, bem sólido, bem alto, rijamente
cimentado nas profundidades mesmas do ser... Ele permanece o puro e forte
patriota, que traz sempre da pátria consigo não só o espírito, mas a ima-
gem.”14

Talvez seja por isso que foi a Eduardo Prado que Fradique Mendes confiou
suas idéias sobre a lamentável desnacionalização que se implantara no Brasil
desde a Independência. Como Prado, segundo se diz, era o modelo sobre o
qual Eça construiu a figura de Fradique, esse depoimento tem um valor espe-
cial, porque era um fantasma conversando com seu próprio corpo. Pois bem,
em carta datada de 1888, escreve Fradique:
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“Nos começos do século XIX... os brasileiros, livres dos seus dois males de
mocidade, o ouro e o regime colonial, tiveram um momento de única e mara-
vilhosa promessa... Os brasileiros podiam nesse dia radiante fundar a civiliza-
ção especial que lhes apetecesse... O que eu queria é que o Brasil... se instalasse
em seus vastos campos e... que lhe fossem nascendo... com viçosa e pura origi-
nalidade, idéias, sentimentos, costumes, uma literatura, uma arte, uma ética,
uma filosofia, toda uma civilização harmônica e própria, só brasileira, só do
Brasil, sem nada a dever aos livros, às modas, aos hábitos importados da Eu-
ropa. O que eu queria... era um Brasil natural, espontâneo, genuíno, um Brasil
nacional, brasileiro, e não esse Brasil que eu vi, feito com velhos pedaços da
Europa, levados pelo paquete e arrumados à pressa... Apenas as naus do se-
nhor D. João VI se tinham sumido nas névoas atlânticas, os brasileiros, se-
nhores do Brasil... romperam a copiar tumultuariamente a nossa civilização
européia, no que ela tinha de mais vistoso e copiável... Bem cedo, do velho e
generoso Brasil, nada restou – nem sequer brasileiros, porque só havia douto-
res... doutores com uma espada, comandando soldados; doutores com uma
carteira, fundando bancos; doutores com uma sonda, capitaneando navios;
doutores com um apito, dirigindo a policia... doutores sem coisa nenhuma,
governando o estado... São esses doutores, brasileiros de nacionalidade, mas
não de nacionalismo, que cada dia mais desnacionalizam o Brasil, lhe matam
a originalidade nativa, com a teima doutoral de moralmente e materialmente
o enfardelarem numa fatiota européia feita de francesismo, com remendos de
vago inglesismo e de vago germanismo.”15

Sabe-se que a condenação das idéias importadas é dos temas mais antigos e
mais indestrutíveis da cultura brasileira. Ele começou com os românticos, la-
mentando o vezo brasileiro de ignorar a natureza tropical; continuou com Sil-
vio Romero, que considerou Machado de Assis inautêntico por copiar o hu-
morismo inglês; prosseguiu com Euclides da Cunha, para quem o consumo
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dos modelos europeus só fazia reforçar as características mórbidas dos mesti-
ços neurastênicos do litoral; teve seu apogeu no Modernismo de 1922, para o
qual uma das principais tarefas da inteligência brasileira era reafirmar o ma-
triarcado de Pindorama, contra uma Europa anêmica que sem nós não teria se-
quer sua pobre Declaração dos Direitos do Homem; teve seu prolongamento
no movimento regionalista de Gilberto Freyre, substituindo “as roupas feitas...
para gelos que não existem aqui – por vestido ou simplesmente túnica costura-
da pachorrentamente em casa”; retomou sua carreira no Estado Novo, quando
Azevedo Amaral e Chico Campos quiseram substituir a Democracia e outras
idéias européias por um autoritarismo com raízes fundas na História brasilei-
ra; adquiriu um novo fôlego com o ISEB, que, combinando Sartre e Husserl,
pretendia “reduzir” as idéias estrangeiras, fazendo-as passar pelo crivo da rea-
lidade nacional; ressurgiu em 1964 com uma clarinada patriótica e um unifor-
me verde-oliva novo em folha, quando os militares afirmaram que a doutrina
dos direitos humanos era uma invenção exótica, estranha à vocação cristã e or-
deira do povo brasileiro; trocou a farda por uma roupa caipira depois da rede-
mocratização, quando se transformou na ideologia da broa de milho; e conti-
nua hoje, cada vez mais robusto, severo e tutelar, como o Arcanjo na porta do
Éden, guardando nossa cultura, de espada em riste, contra as agressões desfi-
guradoras que vêm de fora.

Recebendo a carta de Fradique, Eduardo Prado poderia ter estranhado o
paradoxo de uma lição de brasilidade dada pelo personagem português de um
escritor português, o que o obrigaria a ser nacional por sugestão do exterior e a
condenar a importação de idéias européias através de uma idéia européia. Mas
isso não aconteceu. Em sua lusofilia, Prado não considerava os portugueses es-
trangeiros. Além disso, a darmos crédito aos artigos que Eduardo Prado e Eça
de Queirós escreveram um sobre o outro, Prado não precisava receber lições de
ninguém em matéria de autenticidade nacional. Em seu artigo sobre Eça, Pra-
do critica severamente o amigo português por ter sido um copista da França, e,
em seu artigo sobre Prado, Eça atesta urbi et orbi que o amigo brasileiro jamais
havia cometido esse pecado. Assim, a carta de Fradique deve ser lida como a
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reafirmação de idéias que os dois escritores partilhavam, no final do século, su-
perada a fase antinacional de Eça.

É esse Nacionalismo cultural que explica o anti-americanismo de Eduardo
Prado. Ele não é anti-americano por reflexos anticapitalistas, como afirmam
seus leitores de esquerda, nem por acreditar que o culto de Mammon estava
superando o culto de Deus, como pensavam seus leitores de direita, e sim em
nome da originalidade nacional, ameaçada pela influência da cultura america-
na. Com isso, Prado se insere na interminável série dos intelectuais brasileiros
que tinham se insurgido contra os modelos importados. Prado o faz em nome
da idéia de Taine de que cada povo é produto de uma conjunção específica e
intransferível de meio, raça e História, e indiretamente a partir do conceito
herderiano de Volksgeist, adotado pela França depois da derrota de 1870, segun-
do o qual cada nação tem um repertório próprio de valores, que não podem ser
transplantados para outras nações. Para Eduardo Prado, “as sociedades devem
ser regidas por leis saídas da sua raça, da sua história, do seu caráter, do seu de-
senvolvimento natural... Os legisladores latino-americanos... gloriam-se de co-
piar as leis de outros países... O Brasil, mais feliz, instintivamente obedeceu à
grande lei de que as nações devem reformar-se dentro de si mesmas, como to-
dos os organismos vivos, com sua própria substância, depois de já estarem len-
tamente assimilados e incorporados à sua vida os elementos exteriores que ela
naturalmente tiver absorvido.” É por isso que a República e o Presidencialis-
mo norte-americano não nos convêm: não fazem parte de nossa “própria subs-
tância.” Mas não seriam a Monarquia e o Liberalismo também plantas exóti-
cas, transplantadas da Inglaterra? Não. A Monarquia nos vinha da história me-
dieval portuguesa, enquanto o constitucionalismo nos vinha da tradição das
Cortes e dos governos municipais durante o período colonial. Por isso, “as
idéias liberais do século, consagradas nas instituições coevas da Independên-
cia, acharam uma base histórica em que se firmaram. E isto deu ao Brasil seten-
ta anos de liberdade”.16
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Até que ponto o lado universal e o particularista de Eduardo Prado se har-
monizaram? Para a sabedoria convencional, uma coisa não exclui a outra: o
verdadeiro patriotismo não precisa ser chauvinista. Mas nem sempre essa coe-
xistência é tão simples. Em casos extremos, a dualidade pode dar origem ao
que Mário de Andrade, por analogia com a doença de Chagas, chamou sarcas-
ticamente de “doença de Nabuco”. Era uma alusão a um trecho célebre de Mi-
nha Formação.

“Estamos... condenados à mais terrível das instabilidades, e é isso o que ex-
plica o fato de tantos sul-americanos preferirem viver na Europa... Não são
os prazeres do rastaquerismo, como se crismou em Paris a vida elegante dos
milionários da Sul-América; a explicação é mais delicada e mais profunda.
É a atração de afinidades esquecidas, mas não apagadas, que estão em todos
nós, da nossa comum origem européia. A instabilidade a que me refiro pro-
vém de que na América falta à paisagem, à vida, ao horizonte, à arquitetura,
a tudo o que nos cerca o fundo histórico, a perspectiva humana; e que na
Europa nos falta a pátria, isto é, a fôrma em que cada um de nós foi vazado
ao nascer. De um lado do mar sente-se a ausência do mundo; do outro, a au-
sência do país. O sentimento em nós é brasileiro, a imaginação, européia.”

O que chama atenção nessa passagem admirável é que nossa mentalidade é
definida por uma dupla negação, pela intersecção de duas ausências: na Euro-
pa, faltam-nos a natureza e a emoção, no Brasil, faltam-nos a História e o pen-
samento. Nabuco descreve a experiência de um desterro permanente. Mas um
século depois, na era da globalização, talvez se possa negar essa negação dupla,
e preencher com uma dupla presença o vazio das duas ausências. Nesse caso,
não teremos mais o expatriado, mas o cidadão de dois mundos, não mais um
déraciné, no sentido de Barrès, mas um homem descentrado, com uma identi-
dade nômade, sempre aberta, sempre se fazendo, sempre se refazendo, sem-
pre disposto a relativizar todas as suas certezas culturais por sua capacidade
de role-taking, de assumir incessantemente o ponto de vista do Outro.
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Nesse caso, a “doença de Nabuco” talvez deixasse de ser um mal. No avesso
dessa patologia, estaria o protótipo de um novo padrão de normalidade, de um
novo perfil de saúde psíquica, baseado na divisão, e não na afirmação compul-
siva de uma identidade única.

Essa subjetividade cindida seria o correlato interno de uma nova moderni-
dade, cuja tendência expansiva não mais precisaria ser coibida pela moldura
excessivamente estreita dos estados nacionais. Nesse âmbito planetário, a mo-
dernidade econômica passaria a significar o direito de todos os homens e mu-
lheres de alcançarem patamares adequados de bem-estar material, a moderni-
dade política significaria o direito de autodeterminação de todos os habitantes
da Terra, no âmbito de uma democracia mundial, e a modernidade cultural se
traduziria no direito de todos à produção de cultura e no acesso de todos à cul-
tura de todos os povos.

O exilado dessa nova modernidade não será mais o diletante de classe alta,
mas o trabalhador emigrado, ou o funcionário transnacional, que estão em
casa em todos os países do universo. O viajante dessa modernidade global não
será mais um globe trotter rico, como Fradique Mendes, mas talvez se pareça com
o naturalista europeu do século passado, que vinha estudar as nascentes do Rio
Amazonas ou descobrir no Orenoco novas espécies de pássaros. Somente se-
rão viagens nas duas direções. Teremos Humboldts cearenses que atravessarão
o Atlântico para botanizar em Londres e Lévi-Strausses cariocas que explica-
rão às culturas primitivas que habitam à margem do Sena seus mitos e suas re-
gras de parentesco.

A nova modernidade não será niveladora. Graças às regras de convívio esta-
belecidas pela Democracia mundial, ela permitirá a coexistência não-conflitiva
de todas as particularidades. Nisso, a civitas universal se parecerá um pouco
com o Brasil, país que não é tanto multicultural como transcultural, em que to-
das as raças e etnias se mesclam, em que a Europa se mulatiza, em que uma
Santa da Ásia Menor, Santa Bárbara, se transforma em uma figura de terreiro,
Iansã, e em que Maria Padilha, amante de D. Pedro, o Cruel, de Castilha, ro-
dopia todas as noites na Bahia, sob o nome de Pomba Gira.
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Eduardo Prado foi entre nós a expressão máxima de uma certa modernida-
de, a que se baseia na mistura prudente, num quadro nacional, de elementos
novos e tradicionais. Mas de algum modo tenho a impressão de que estava,
também, nos umbrais de uma nova modernidade, que mantinha viva a tensão
entre o universal e o particular, em vez de procurar sacrificar um pólo ao outro,
seja num sentido cosmopolita, seja num sentido chauvinista. Talvez ele não
visse com maus olhos o conceito de Democracia mundial, que, graças aos me-
canismos que ela oferece para que todos os participantes façam valer suas aspi-
rações, poderia, como sua querida Monarquia, temperar o progresso técnico
com a justiça social, a liberdade política com o sentimento de responsabilidade
e a emancipação cultural com o respeito à tradição.
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Presença de José
Lins do Rego

Alexe i Bueno

Se o regionalismo nordestino, após o advento do Modernismo,
teve uma de suas vertentes principais na descrição da cultura

do açúcar – a partir de A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em
1928 –, o apogeu da transfiguração estética dessa ambiência foi
aquele construído por José Lins do Rego em seus primeiros roman-
ces, e depois na sua obra-síntese, Fogo Morto, de 1943. Era como se,
no momento final de sua existência de quase quatro séculos, prestes
a ser superada por novos meios de produção, a velha civilização dos
engenhos e dos bangüês viesse encarnar-se na alma de um de seus fi-
lhos, que a imortalizaria de maneira definitiva. Podemos dizer, por-
tanto, que numerosas gerações de seus ascendentes adquiriram a sua
última e definitiva palavra, a sua voz e o seu testemunho derradeiro,
através do brilhante espírito fabulador do autor de Menino de Engenho.
E não apenas as gerações dos senhores, oriundas de umas tantas co-
nhecidas famílias pernambucanas e paraibanas inextricavelmente
misturadas através dos séculos, mas também as anônimas multidões
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dos trabalhadores, servos, empregados ou meeiros desse mesmo complexo
econômico e humano.

Se uma tradição regionalista muito importante antecedera a geração de José
Lins do Rego – e basta lembrar, a seu respeito, os nomes do Visconde de Tau-
nay, Manuel de Oliveira Paiva, Domingos Olímpio, Simões Lopes Neto,
Afonso Arinos, até um Hugo de Carvalho Ramos e um Monteiro Lobato –, se
um outro regionalismo surgiria depois, alcançando o titanismo universalista
de um Guimarães Rosa e se disseminando em nomes como os de José Cândido
de Carvalho, Mário Palmério, Herberto Sales, Ariano Suassuna ou Osman
Lins, o romance nordestino de 1930 mantém a sua firme centralidade na nossa
história literária, com o autor de Moleque Ricardo e seus contemporâneos de flo-
ração, um Graciliano Ramos, uma Rachel de Queiroz, um Jorge Amado, to-
dos plenamente vivos na alma brasileira.

Romancista não só da região do açúcar como também do sertão semi-árido,
não só rural como urbano, além de admirável ensaísta, José Lins do Rego enri-
queceu a prosa de ficção brasileira com um inesquecível tesouro de persona-
gens plenos de vida, entre os quais talvez se destaque o imortal Coronel Vito-
rino Carneiro da Cunha, o quixotesco Vitorino Papa-Rabo de Fogo Morto, sua
incontestável obra-prima. Há quase cinqüenta anos, no dia 12 de dezembro de
1957, o Brasil perdia esse que foi um dos seus maiores romancistas e intérpre-
tes, com apenas 56 anos de idade, o grande Zé Lins, cuja presença evocamos e
homenageamos com esta exposição.
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