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Artificial, externa,

3

i

I

Tarcisio Meira Cesar

mais fT'lOI'lIEl C{l.1€ viva,
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Fe-la mais interna
ardua, convulsiva.

A Carlos Drummond de
Andra de
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OLHOU . para , 0 azul:
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nada VIU alem, como dentro
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navesou nos mares

Destruiu em sonhos
“me mil luareg“
Recolheu o tempo
no seu pl‘0pI'lO olhar:
néio lhe foi possivel
a Deus auscultar.
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no seu corpo um dla
tornaria ao nada7
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(Sem a moda andeia)
nobre como o inverno.
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se recolhe a ima em,
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preso na paisagem
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Devassou a terra,
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Sem meclo da rima
Sam med‘) d0 Verso’

em si nada viu também.
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Com a dor morando
— tanto como 0 amor —
penas vai portando,
como 0 espago a cor.
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Para ali seguiu ele nessa mesma
condicao, mas com a promessa do
Gal. Dionisio Cerqueira, Ministro
das Relacoes Exteriores, de promov€-lo a consul. O cargo, de fato, chegou
a ser criado, Todavia, Prudente de
Morais, magoado com Artur
Azevedo io irreverente -<Cravoche»l,
que nao o poupava em suas
quadrinhas sarcasticas, vingou-se na
pessoa do irmao do humorista,
nomeando para o lugar o diplomata
_lacinto Ferreira da Cunha, o que
equivaleu a exoneracao de Aluisio,
pela extincao do cargo de viceconsul.
A nosso pedido, Aluisio Azevedo
Sobrinho identificou algumas das
quadrinhas que tanto irritaram o
Pacificador. E, s distéincia de tantos
anos, iorcoso é reconhecer que
Prudente tinha razoes, nao para
fazer o que fez, mas para guardar
ressentimento do autor dos Contos
Fora da Moda.
Florianista, eis como Gavroche,
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Transcorrido algum tempo, volta
ele, na mesma folha, desta vez
glosando o mal de que padecia
Prudente:

_iJ"

_,. -_,-"-v-.,-

/s
I/"..-'
.1"-I’

.!_

;\'”_\.“j.

I,-':'-:,_I-

/' I/'

Calculus

Tendo perdido o posto, o
romancista se preparava para voltar
ao Brasil, via Estados Unidos.
Encontrava-se em Séio Francisco, na
California, quando recebeu
telegrama do Ministro, mantendo-o
na posicao de vice-consul honorario.
Como pretendia continuar o livro
que vinha escrevendo sobre o lapao,
Aluisio resolveu ficar, e na volta
quase naufragou, a bordo do vapor
inglés Coptic. A Palestra do mano

—
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A implicéincia de Gavroche custou
ao irmao a perda do cargo no lapao.
Em carta a Liicio de Mendonca, o
romancista narra
pormenorizadarnente o que ocorreu,
e desabafa com o amigo: “De sorte
que, porque meu irmao publicou
uma quadrinha, satirizanclo aquele
tipo, o tipo, nem so nao me deu o
lugar que se criou para mim, como
ainda me preiudicou seriamente no
meu tuturo». (V. Aluisio Azevedo,
O Touro Negro. Sao Paulo, Livraria
Martins Editora, sfd {I961}, p. 136).
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O nosso born Presiden re
Tem calculos na bexiga.
Mas na cabeca ha quem diga
Que os nao tern, infelizmente.
(O Pais, 2°-IO-I806).
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Como se sabe, em abril cle I897
Aluisio Azevedo, que, por sugestao e
insistoncia do seu amigo Graca
Aranha, fizera concurso de consul de
carreira no l\/linisterio do Exterior,
foi transferido de Vigo, na Espanha
londe era vice-consul), para
locoama, no lapao.
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l/ai-se o Mlarechal ingente,
Vai-se o grande alagoano.
E eu, leitor, digo somente:
Floriano foi um prudente,
Seja Prudente urn Floriano.
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em I5 de novembro de 1894 saudou
o novo Presidente nO Pais daquele
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ripresentacati e notas de Homero Senna

Arquivo-Museu de Literatura
da Fundacao Casa de Rui
Barbosa, dirigido por Plinio
Doyle, guarda grande niimeros de
documentos preciosos. Sirvam de
exemplo os rnanuscritos destas duas
cartas inéditas de Aluisio Azevedo
ao seu irmao Artur, escritas do
lapao, no ano de I898. Tais cartas
sao preciosas nao so por
constituirem originais do grande
romancista de O Cortico, até hoie
nao divulgados, mas tambern porque
se referem a um periodo em que sua
correspondéncia e escassa.
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Artur, aqui publicada n0 Pafs de 2
ao liuro que tinha em mente
de maio de 1898, por nos localizada
publicar.
no microfilme desse periodico,
Os documentos que hoje aqui
existente na Biblioteca Nacional, e a
divulgamos crescern, pois, de
parte reproduzida na integra, nos as
importéincia, por serem outras cartas
conta do que foi esse naufragio e clas
enuiadas ao mesmo destinatario
peripecias por que passou o
enquanto o escritor se encontrava no
romancista.
E1-ctremo Oriente. E o seu interesse
lean-Yves lvlérian, na exaustiva
tese apresentada em 1°80 s
Universidade de Rennes — Alufsio
Azevedo, vie et oeuvre (I857-IQIJJ,
divulga a Linica carta do romancista
ate hoie conhecida, escrita durante
sua estada em Iocoama. Enderecou-a
o autor cle Casa de Pensao ao irmao
Artur Azevedo em 14 de agosto
desse mesmo ano. Trata-se, alias, de
uma carta originalissima, ilustrada, e
que mede um metro de
comprimento, escrita nao em papel
comum, mas =-em rolo. donde se vai
gastando s proporcao que se
precisa->, sendo o tinteiro
correspondente uma caixinha de
tinta preta. Aluisio estava, entao,
viaiando pelo interior, para aficar
conhecendo o verdadeiro lapao e a
legitima vida iaponesa». com vistas

aumenta por tratarem tambem do
livro que Aluisio estava escrevendo
sobre o lapao, livro esse que ficou
inacabado e permaneceu inédito ate
IQS4, quando loi publicado por
Roswitha Kemp! Editores, de Sao
Paulo, com apresentacao e eruditos
comentarios de Luis Dantas, como
tese de doutoramento em literatura
brasileira, apresentada em 1980 na
Universidade de Aim:-en-Provence,
Franca.
Sao ao todo cinco capitulos que,
segundo o organizador do volume,
=<contom uma apresentacﬁo, historica
e cultural, dessa civilizacao ao
poblico brasileiro: uma especie de
primeiro contato do nosso pais com
essa parte do mundo recomdescoberta, que era o lapao no
seculo XIX»-.
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For que o livro ficou inédito
durante tanto tempo? Apoiado em
Afranio Peixoto. recorda Luis
Dantas o que aconteceu. Aluisio
Azevedo pretendia imprirni-lo no
proprio lapao, naturalmente numa
edicao cuidada, com estampas
tipicas, e para iazer face as despesas
que o aguardavam, tratou de vender
os direitos autorais de toda a sua
obra ao editor Garnier, pela
importéincia de 10 contos de réis.
Ausente do Brasil, o romancista fezse representar na transcriqao pelo seu
amigo Graca Aranha. Este, porém,
ao invés de remeter a soma ao seu
confrade, resolveu adquirir com ela
um lote de terreno em Copacabana,

l

‘__

Consul. ti vi.st.i tlisso. tlispensot: a minlia
presenca no Consulatlo pelo tempo que eu

precis.i5sr= para visitor Niltlco. Quioto etc.
Vim pols para Kamaltura e aqui estou .1
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A jd@n[jfjca¢§Q dos non-‘E5 de

pessoas da familia do escritor,
referidas na correspondéncia, as
quadrinhas de ataque a Prudente
bem como a indicacao da data em
Cl‘-1'9 l9l Publliilda. no P3I'5. 8

Palestra de Artur Azevedo que

l

Enri uece Esta matér.a devemo I S E.‘
q
I '
a

gentileza de Aluisio Azevedo
Sobrinho, que tern, pela memoria do
pai — o teatrologo de O Tribofe —
extraordinario e edificante apreco.
Para a copia da cronica de Artur
Azevedo contamos com a
I
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embranqut-centln tinlu. E u que tem tle mais

impressinn.m'ur este pals, ti que parece uma
espécie tle intlice do mun:.lr..1. Aqui se
encontram tmlas as trutas tro_niCai5, e todas
as lrutas do l:'urnp.i,- hole tens a tn.-Inga, n
ananas. 0 c¢'imbtic¢J. timanlld a glnltl. o
alperche. o tlt-NT1J5('tl. uniciamente tanto umas
como uutms n.iu 5¢l(l trio sal:><1rosa.s como saio
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Hares 0, pnstri que menus ailorantes, silo rnais
belas e clc'r.'ur.itiv.is que em in-trtv m-'nliurn.i do
mundu. A p.-iis.-igvm urn geral E7 enr,'atitatlot'r1.
as Clt.ld(l(".'-i ti que ."l-ii‘, leias. l’T'lUﬂ-tl‘lﬂﬂ.€t5 e bem
poucu tlivertitlas. Nu meu livru ilou Eunta tie
tudu CUITI uma sinc‘ericl.uli- que talvez nao seia
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na Europa. nu Annirica e na /ltr'i<'"a. Mas nao
sao so as trutas: aqui lm tml.I.'~' as aves, e o
faisao r» tan comum qu.-"into a galinlia e o
peru: ha tmlns os pei>."es 0 o salmtio aparece
ao alcance tle tmlas .|s l>ulsas,- lia todas as
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graus .ib.ii\u tle zero e .1 neve caia
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detronte de uma praia. que o tiphonﬁ agita
Corlstantemente. mas ariesar ills.-so tax a,eora
um calor peior que 0 do Rio tle laneiru no
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O mais curioso nesse abusivo
episodio é que, segundo Luis Dantas,
o proprietario do terreno, para todos
os efeitos, ficou sendo 0 procurador.
O nome de Aluisio Azevedo nao
aparecia em nenhum dos
documentos, 0 que deu margem a
um litigio, so liquidado em 1°10, por
ocasiao da iiltirna viagem do escritor
ao Rio, quando pode, alinal, receber
o-produto da venda do terreno, ié
entao por 50 contos de réis.
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CARTAS:
Kamakura. lapao, 8.7.08

toda a parte; a nudez aqui é corrente, e ao
fim de algum tempo habitua-se a gente com
ela por tal morlu que nao a estranha. Nisto
nao entra la se vii a parte europeanizada do
settlement‘, em que ingleses e americanos

procluritlu nmu eteitu no espiritci do ministro.
pnrque atinal rm uma cvnsura muitu direta

tazem vitla‘ civilizada. ll.-leu livru esta muito

que so pmle lazer bem: pelo menus tica o

adiantailo; quero ver se 0 imprimo aqui
mesmo, com estampas iaponesas, e por ele
ver."-is toda a minha impressaio deste original

dagrcmentelll 1' que para ir a S. Francisco.

aos seus atus. As tuas [‘l¢tl¢lVfd5 a respeitu tlele

me tranqiiilizaram. Este que me enviaste
sobre a viagem do Coptic " e que vé-se logo
rninistru sabcntlo que 4'] rninlia viagr-in min loi

pals. Tern me dado muito trabalho esta obra

e é preciso que me saia bem dela. porque

Querido Artur

tanto o 1"»-linistroi. como o consul-Q. como
toda a genre que me cunliece aqui taz questéio

Acabo de receber a tua magnlfica estirada
tie o de main que me deu o maior prazer le o
trecho do Pais. Obrigadoi.

tlisso. O ministro por causa dela foi que se
interessou mais diretamente por mim.
telegrafando ao Lioverno sabre a
conveniéncia da minha ficada no lapéo. O

Pus de parte a papelada que esta em volta
de mim, nesta mesa em que te escreito.
porque nao pude resistir ao deseio cle
responder-te logo sob a boa impresséio em
que me deixou tua carta. Se eu te tivesse
aqui. pedia-te que te assentasse all naquela
cadeira que estri em frente e prega va-re uma
estopada de trés nu quatro capitulos da obra
que tenho em man’. Oh! livro dificil de fazer.
lmagina que a mainr parte das cousas que se
léem sobre 0 lapao nao passarn de
verdadeiras patranhas e que eu quero ver se
digo alguma verdade. Com certeza quem
passaré por mentiroso hei de ser eu, porque
todos acreditam no Pierre l.oti3 e sua genre.
Tinha vontade de dar-te impressoes do
Extremo Oriente. mas so poeclria dizer
banalidacles. porque so talando de tudo.
tudo, se consegue dar idéia do que isto é por
ca. So o que te alianro é que o lapao so é
belo quanto ei natureza e que os seus
habitantes sao bons e rneigos. Perguntaste se
tenho vlsto mulheres nuas. nem so mulheres.
como homens nao so no banho mas por

llvro Ia se tern t"er'tr-za tle que ele. por rnelhor
que sela, nunca sr-ra um livro ctinhcwciilii 1'
Li 0 teu artigti ti meu rt-speito por o<.1-tsitiu
da minha £l('ﬂ‘llS.‘itiU.' .-igr;-|tler,"r1-to do lluntlo
clalma. nms tjonlessii que retea va tiwrsse ele

Cartas de Aluisio para Artur. Acervo da Fundacio Casa dc Rui Barbosa.

Jose Garcia Matos. A ambos

bem cnmpreemlitla pelos leitores. Mas. om
adeus! para taxer livro .i moda do Pierre Loti
nao vale a pena vir an lapao. Que grande
pulha que e o tal autnr ile Madame
Chrysanthomef E o que ilescunsola a gente ti
esta falta do lingua que so ententla. Nern sei o
que parece escrever .2 genie os sens livrns em
Portugués! quantu m.iis one nem mesmo os
portugueses tomam J serin u que n.i lingua
deles se escrt-ve no Brasil. Au tart-r-se um

ilustre.

1
".‘.

deixamos aqui consignados os nossos
agradecimentos.

:

muito bonita Como natureza, morn no hotel
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~<Estava Aluisio proprietério escreve Afranio Peixoto — e 0 livro
sobre o lapéio, ia que nao podia mais
ser publicado, como o deseiara, nao
o seria mediocrernente.»

Desgostoso com a impossibilidade
de publicar O lapao tal como
imaginara, e logo depois transferido
para a Argentina, Aluisio nao se
preocupou em conclui-lo. Os
originals licaram guardados no
arquivo da Academia Brasileira de
Letras, de onde os foi retirar Luis
Dantas para esta edicao reveladora,
cuio texto sao os originais
preparados por Fernando Nery
(secretéirio da biblioteca da Casa de
Machado de Assis de 1°23 a 1°48),
para uma publicacao que nunca se
fez: cinco capitulos, num total de 237
laudas.
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que entao comecava a urbanizar-se.
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que esta o grancle Butla tie bronze —
Daibutsu 7'. u qua! me tenlio tartatlo rle
Contemplar. l"0u an sair vvr se comprn uma
fotografia dole para maml.-ir-tr-. Kanml-;ura e

passar 1.: iler dias, e voltar -to lapao tive que

,

ilvsP('nr.lt=r U tlinlieiru que vle me mnntlou ilar.
ruin llC¢'-lﬂtlcl en lfI't{1{l_‘a5ll.'.lllll¢iLl(J tle receiver
nova aimla tle custu qtmnilo porventuni

I
|
1

clesarvore tle ca. E peco empenharlamente que
neste sentido me prepares ai u terreno; a
viagem so me trouxe, materialmente
lalando, preiuizus, porque alem dos gastos
que foram gastos. estragando-se tanta cousa
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Artur Azevedo
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CADERNO CULTURAL
que ainda hoje estou pagando despesas feitas
nesse tempo. Tou-x'e—me porem o lucro de ver

a America do Norte, o que me aproveita
muito para o meu livro.
Vou escrever uma carta a Manuela”. para
remeter com esta. Porque nao me enviaste
um exemplar dos teus tiltimos trabalhos? teria
tanto gosto em lé—los aqui. e tao pouras vezes
tenho ocasiao de ler cousas de nossa terra!
O que me dizes do Graca Aranhal-? nao me
surpreende. porque esse meu querido. meu
estremecido amigo. é uma primorosa raridade
como carater e como coraeao. Tivesse eu
ticado desempregado nao lhe ficaria menos
grato pelo bem que me quis e pelo que fez em
meu benelicio. Digo-te ate que. se estou
escrevendo este livro corn certo entusiasmo. e
mais pelo Aranha do que por outra cousa: ele
espera tanto de mim. porque me iulga por si

a titulo de despesas extraordinarias. lsto é
por conseguinte um emprego que sci pode ir
ate ao fim do ano se nao rebentar antes '
alguma novidade. O que eu desejo. e neste
sentido escrevi ao ministro do Exterior. é que
ele me nao deire aos paus quando acabar este
consulado. cuia saude nao me parece perfeita.
e a ti recomendo o caso sem precisar. creio
eu Hado na tua bondade, por mais na carta.
Alnda nao sei, nem era possivel ainda,
qual toi o miseravel que fez publiear o retrato
do Manuel Vitorino”, em Sao Francisco, mas
vou escrever a pessoa que me pode dar
informaczio exata.
la estiveste com o Lima e Silva. com 0
Murinelli e com o Kropf?l5 Os trés
secretarios que daqui toram e que, pelos

iornais. vejo que Ia ax’ estao no Brasfl?

Teu

daqul com as maos abanarido a respeito de
letras. A estas horas ja estas tarto de saber

Conversando com eles teras porrnenores a
respeito de minha Vida aqui. Se vires 0
Emilio de Barros da—lhe muitas lembrancas
mirihas e dize-lhe que o Guia esta em born

como fiquei aqui. mas em duas palavras

caminho; agora so me talta saber por quanta

explico: Quando veio a noticia da minha

os estrarigeiros devem no lapao pagar pelas
ferraduras e pelas albardas. Ate breve, as
multas lembrancas a Camila”, Dona Caro”
e meus sobrinhos. Um abrapo em Noemiam e
outro no Antoninho Valel°. Vou ver se ainda
tenho tempo de escrever a Camilocaza.

naturalmente. que eu teria vergonha de sair

demissao e ordem para sacar I40 libras, 0
mlnistro Lisboa“. aproveitando um
telegram-1 que tinha de mandar ao Coverno.
disse que 0 servico aproveitaria com a minha
ticada no lapao. O Coverno levou algum
tempo para resolver, mas atinal resolveu
pedindo ao meu Consul que me nomeasse seu
vice-Consul e autorizando o pagamento de
4.000.000 anuais. tirados da verba existente,

l

Teu
Aluisio

1'!-Ir:-‘\'IrI\cl\\ P que so vein .1 s-er publica-do em l‘-18-I,

IO
l l

- ttr ttle vile-giatura. de recreio.
— Manuela Nan identilicada

como esplicamos na .*\presentar.'é.o.

1*. - l‘s|-udonimo tie lulnen ‘Jiaud. escritor lrances H850lulll

que

alraido

lI"'liﬂl|Cd5. Puhlirou

pelas

|f‘l¢!i5ﬂ_‘pl;l"l"i5

r-ntre uutrns

e

II —

Chrvsantlleme l l8B7I, onde tlescreve a vida no lapao.
3

— _uruzl.i nurloo res|ileﬂr;'|-ll alileamtrnto

4

—

lose l'ereira da (iraca Piranha, escritor 0 diplomata
maranhense

eivilizacoes

autor

entre

outros,

do

l3

Henrique Carlos Ribeiro l.lslJoa_ erwiado extraordint-irio e minislro plenipotenciario no lapio. na época
em que ali serviu Aluisio Arevedri.

l..7|onisio l:vamtel|sta do l. astru Lerqueira tlB-l?~lﬂlDl.
H

I.-ntau Mmistro do Exterior

Manuel Vitormo llereira ll-B53-lﬂﬁli. politicu baianu.
eleito

5

Manuel lacinlo Ferreira da Cunha Cifinsul em Ktsbe.

ti —

l‘ersona|-'.em

tipico do

lapao

medieval lll]{>—ll“‘°l,

regime do leudallsmu mililar

lrlepubllca

no governu ale

Prudente do Morais l 1895- [Bu-B].

Carlos Lengruber Kriipl. luncionérins do Ministério do

Estabclecru a sede do

Exterior que serviram ou passaram pelo lapao, na

govt-rno em Kamakura

epoca ern que all esteve Aluisio Azevedo.

lileralrnenle. --Crantle Butla Nome dado no lapao as
sll‘

vu'e~l'res1denle da

IS - Luis tie l.irna e Silva. lose do Ulivetra Murinelly e

lurrlou-51' em IIQZ u primrlro shtigun, organizandu o

7 --

llBo8—l".'lll.

romance Canaa l_ l°'0.‘£l.

o romance Madame

enormes

estatuas

Buda

tluuratlo

lla tluas mmto veneratlas

vncuntra em l'~'-amal-.1.|ra

pwralmente

tle

bronze

lb — Camila Amalia Arevedo Lobato {l85°-l°l4I. irrrii dc
Aluisio An-vedo.

uma das quais $1-

Mede mais ou menos llm de

haevedu

H5 —

H365-l°3ol.

Sobrinha ale Aluisio A:.evr-do. lilha de Camila Amalia

Azevc-do Lobato. Seu nome exato era Noemi.
°

-

Vapor angles. do Uridental and Oriental Steamship
Co

em que Aluisio Azevedo vmaiou de volta a0 lapao.

partindu do S Francisco. na Calilorma, e que nessa
VI-\Rl‘|'T‘i quase naulragou

U artigo a que Aluisio se

locoama. I0. 7. 08
Artur
l/inha com essa carta para a por no correio
nesta cidade e saber o que ha via de novo ria
minha reparticao, quando me inteirei de so
trés dias depots e que sairia correio para o
Brasil; tive pols de demora-la até hoie. e

posso acrescentar uma novidade: o governo
destacou 0 Alcino Santos Silva. que aqui
tinha sido cancheler e agora era auxiiiar. para
Kobe a servir ao lado do lacinto Fra. da
Cunhal. que é o consul naquele distrito: isto
naturalmente vem alterar urn pouco os meus
planos de trabalho e é pena porque a cousa
nao ia mal. Outra novldade e que o Coverno
negou-se a pagar o aluguel da ehancelaria. e
o Consul. que me oferece um quarto nela
para morar e outro ao Alcino, val tazer-nos
pagar a metade do que despendeu com os
aluguéis durante quase um ano. E o que se
pode chamar uma espiga! porque residir nos
referidos quartos so se poderia conceber pela
I razéo de serem cavalo dado: mesmo porque.

l°

Hipocoristico de Antonin F Firevedo Vale, marido de
Noemi Lobato Vale.

20 — Hipocorlsticu dr- Camila Amalia ﬂtzevr-do Lobato.

com uma fébrica de ché que ha ao lado da
casa, é impossivel habitar nela de iunho a
outubro. época da colheitas e preparo de ché.
Que quantidade de pd." nao se pode ter uma
ianela aberta! E que barulliol Fiquei esta noite
aqui em locoama por motivo de servieo
pliblico e as 5 da manha a Fabriira de ché p65me fora da cama e ate agora (8 horas da
rnanha) atenaza-me os ouvidos infernalmente.
Creio que passarei uns quatro dias aqui:
seréo quatro dias perdidos; depois vou
habitar em Tdquio durante uma semana e
sigo. se Deus quiser, para Nikita e depois
Quioto, etc., para poder ca estar de volta
quando 0 Consul tenha de Fazer também 0
seu passeio com a tamilia. ta comprei a
fotografia do Daibutsu-1 que at’ val e mars
outra representando o hotel que habito em
Kamakura.
Deus queira que esta carta chegue ao seu

destino. é sempre apreensivo que escrevo
para 0 Brasil, apesar de que ultimamente

fala de outra que me nao chegou as maos; é

V nnta 7 a larta tle ti-F’-"8

"b‘lil<iu.

4 — U lapao .ir..ibut1 sendo

Luann resume svu orgamzadur

--panorama e reileuao snl1re a historia tln pais das origens rniticas ate .1 ptuerra civil que precede a Restauracao
Meiil. em lBt'\.‘+-- nao tendu lulu u :’\utur assim upurtunidacle de estudar como prr-lemiia. u tealro I-1pot1es.
5 —

Hmotor:-it|t_o 1_l:| 'si_tbl’l['ll'1H do .»\lui5|u. Artur Azevedo
Fllhu 4 IE9-l 194-ll

0

Segundo nus esclarecr-u n Sr
Aluisio rhevedo
Subrinhn huuw lﬂ|]'\l.| tlr mrmuria tle wu llu an relerirse a liu-1J|.1llu Htevedei l1U‘~7t'I'l*'4-ll llilllu ole Artur
.-"\.{r-vetlu st-u hiptirurtsttt o era I-otu 0 nao Rudoltinho

vela.

no

meio

de

tempestades

Por que motivo essas duas cartas,
escritas com tantos dias de intervalo,

chegaram iuntas? N50 sei — nem de tau

dias e 14 noites sem sair do passadico.

longe me atrevo a chamar para 0 fato a
atenqﬁo de nenhum Vitério da Costa

Felizmente, 2'1 forca dc cileo atirado ao
mar, e graqas a dedicaqéo e pericia dos
oiiciais, as passage-iros nao tiveram de
fazer uso dos aparelhos de flutuaciio, ié
preparados na previsiio de um naulrégio
iminente. O COPTIC saiu de S.
Francisco a 3 e chegou a locoama a 24 de
fevereiro.

iaponés.
S50 estas as primeiras noticias que
recebo diretamente do meu querido
irmio e amigo, depois que ele embarcou

em Marselha para o Oriente! E ié lé vaio
oito meses!
As primeiras cartas que Aluisio dali me
dirigiu ate hoie nio me vieram as miios.
Forazn interceptadas - quem sabe? por algum colecionador de selos. .. A filatelia é uma paixio perigosa, como toda

as paixées.

méquina. O resto da viagem foi leita a

l.e<.'oulle

-

I — l'l"ﬂl'l{'15L'Ll Tamagno larrluso tenor ltallano lltﬁi i~'O.‘\l
esu'1l|‘m.lu por "I-'vrd| para tun wu Utrln ﬂu Stala tlr

consecutivas. sem um dia de repouso!
O navio iazia agua. e a guarniqao teria
desanimado completamente se nao
lossem a energia e 0 sangue-trio do
comandante Mr. Sealby, que levou 14

registre sistematicamente as cartas. Acabo de

Atlelaida

|,=5pr_:5a tie Artur A¢.vver.lo. Carri era seu hipocuristiro.

altura e data do I252.
B — Ilrwgrande vr-mo tutan

Tive anteontem um alegrioz recebi
duas cartas de Aluisio Azevedo, ambas
datadas de locoama — a 1'.‘ dc 28 de

receber uma carta do Lebrao, em que ele me

- Carolina

1
Q

PALESTRA

Logo depots de chegar a locoama, em
outubro do ano passadu, Aluisio que ié
contava com a demissao do cargo de
Vice-Consul do Brasil naquela cidade,
recebeu do govemo um telegrarna,
dando-lhe ordem para sacar contra a
delegacia do Tesouro em Londres a soma
necesséria para a sua repatriacio. O exfuncionério
tomou
imediatamente
passagem a bordo do paquete inglés
COPTIC. da Ocidental and Oriental
Steamship Company. que o levou a S.
Francisco da Califémia com escala por
Honolulu. capital das ilhas Sandwich.
Ele aguardava ali outro paquete que 0
conduzisse a Londres, quando recebeu
novo telegram-1 clizendo-lhe que
regressasse a locoama. e por desgraca
embargou de nova naquele mesmo
COPTIC. que era 0 primeiro vapor a
partir para 0 lapao.
<+P0r desgra<;a» digo, porque 0
COPTIC mal deixou 0 porto de S.
Francisco ioi apanhado por um tremendo
temporal que lhe fez um grande rombo
no castelo de prua e lhe inutilizou a

17

T"~lL)l .-"Uta
— .‘~1anui*l lat.|r1to lerrelra tla Lunha consul nu lapao na
epuca rm que all servlu r"'ilu|'sio r\/i-vi-tlo l)?l‘lU'l.l
ali-is urn livro snore estr pals ."ilr-nu=ri.n Jr urn Consul
nu lapau publnatlo rm l\l.tpult'~. em I90.‘-B

Homero Sena e diretor de pesquisas da Fundacao Ca
sa de Rui Harhosa

fevereiro e a 2'.‘ de 14 de marco.

retere é a ~l‘aleslra~- lranscrita em outra local desta
edicaci.

— l'\lelere-se an livro sobre u lapao, que Ftluisio estava

'1

Aluisio

Saudades aos nossos amigos e carnaradas.

NOTAS

sempre a rnesrna cousa a este respeito. N0
meu livro ha de gostar da descricéo dos
teatros iaponeses, teatros populares. O
Dandiuro. primeiro ator do lapa'o_ é um
artista extraortiinario e laz-se pagar mais caro
do que o tenor Tamagno-‘_ Ultimamente fol
ele contratado para representar dous dramas
em Osaka e Tdquio. divididos os .2 dramas
em vinte representaeoes de um dia cada uma.
com direito a tres reteicoes. uma as O da
manhzi, outra a l da tarde e outra as 6. e 0
marreco percebeu pelo contrato uma
cousinha assim como I50 contos ao cambio
ao par. Nao dés notfcia disto. para nao
quebrar a novidade dessas cousas de que eu
trato no meu livro‘. De novo adeus. Um
beiiinho em Kiltiﬁ (nome parece japonés) e
outro em Rodolt'inho'5‘.

.O comandante,

escreve

Aluisio.

calculou em 7 toneladas 0 peso da vaga
que produziu o rombo a proa do navio.
Foi as duas horas da madrugada. N50

imaginas que pavoroso estrondo! »
Em locoama kudos se admiraram de
que 0 paquete la chegasse navegando em
tais condiqﬁes. Tenho presentes algumas
lotografias representando 0 COPTIC no
lastimoso estado em que ficou depois do

sinistro, e um nﬁmero de The lapon
Gazette.

trazendo

a

narraqzio

do

ocorrido.
Na mesma iolha. Aluisio e 17 dos seus
companheiros

de

travessia...

e

de

infortimio protestam a sua admiracéo e 0
seu reconhecirnento ao comandante e a
toda olicialidade do COPTIC.
Por dois motives escrevi essas linhas
que ai ficam: 1‘.‘, porque inﬁmeros
amigos e apreciadores dc Aluisio
Azevedo todos us dias me pedem noticias
dele: 21‘. porque interessa, creio. ao
pﬁblico saber que 0 romancista d'O
Mulato e 0 de O Cortiro correu
seriamente 0 risco de ficar para sempre
sepultado nas éguas do Pacilico.
A.A.

O Pals. —- Rio de laneiro, 2 de maio de
18°8.

CADERNO CULTURAL

ARQUIVO
NACIONAL:
@-

Ul\/I SECULO E MEIO DE I-IISTORIA
Norma de Goes Monteiro

como tribunais e cartorios, e
textos legais, incluindo
Constituicoes e emendas

mais comum Poi a da Falta de

espaco; a de lose Honorio
Rodrigues, no periodo de
1958-1962, além de trazer do

constitucionais. Os fundos
privados sao arquivos e

exterior especialistas para
orientar o arranio da
documentacéio, deu inicio

colecoes de pessoas, Familias
e instituicoes oriundos da
atuacao de seus titulares ern
diversas areas e niveis de
deciséio da vida publica:
literaria, artistica. cultural

também a traducao e a

publicacao de textos técnicos,
Fundamentais para o
conhecimento da moderna
arquivistica. Coube, sem

(EEC.

A 2 de ianeiro de 1988
0 Arquivo Nacional
comemora seus 150 anos de
existéncia. lnstituido pela
Constituicéio Imperial de 1824
e regulamentado sob a
denominacao de Arquivo
Publico do Império, por
Decreto de 2 de janeiro de
1838, assinado por Bernardo
Pereira de Vasconcelos,
ministro e secretario dos
Negocios do lmpério, suas
atividades, no entanto,
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somente iriam iniciar-se em

1840, numa dependéncia da
Secretaria de Estado dos
Negocios do lmpério, a Rua
Guarda-Velha (atual 13 de
Maio), sendo seu primeiro
diretor Ciro de Brito.
O Arquivo Nacional,
embora guardiao de
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documentos historicos, nao é

um mero repositorio de papéis
antigos expostos a curiosidade
do publico. Antes de servir a
historia. ele da apoio a
administracao piiblica Federal,
depositario que é da
documentacéio por ela
produzida ao longo do tempo.
Seu acervo é franqueado tanto
ao pesquisador que busca
elementos para o seu trabalho
académico como ao simples
cidadéo que procura, por
exemplo, sua origem
genealogica ou documento
probatorio que pode resolver
uma questao iudicial.
Suas competencias sao
recolher, preservar e dar
acesso aos documentos
produzidos e acumulados por
instituicoes governamentais da
esfera federal, bem como
atuar como orgao central do
Sistema Nacional de
Arquivos.
Seu acervo, um dos maiores
da America Latina, é
constituido por mais de 18.000
metros lineares de
documentacao escrita, cerca
| de 8.500 filmes abrangendo os
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fundos documentais da
Agéncia Nacional e da
Empresa Brasileira de
Noticias, 20.000 registros
sonoros sob a forma de discos
e fitas audiomagnéticas,
350.000 imagens, 11.000
mapas e plantas oficiais
datados do século XVII até o
inicio do século XX e ainda
cerca de 35 mil volumes na
Biblioteca e no Setor de
Arquivo Impresso.
Os mais de 18 quilometros
de documentos escritos, que
compreendem cerca de dois
bilhoes de papéis, abarcam
fundos publicos e privados do
século XVI aos nossos dias.
Dentre os publicos destacamse os provenientes de orgéios e
reparticoes da administracéio
colonial, das secretarias de
Estado, da Presidéncia da
Repfiblica, do Iudiciario,

saluArqum» i’\-".ic:'un.n' rm t'm'a'tJ't* Jul lilw tie laneirn

Desde sua criacao, em
virtude da precariedade de
suas diversas instalacoes, o
Arquivo Nacional mudou de
sede 5 vezes: em 1844, 1855,

if

dfivida, a esse diretor o mérito
de haver lancado as raizes de
uma nova concepcao de

arquivo no Brasil, depois
ampliada.

1870, 1907 (Praca da

Republica, 26, no prédio que
anteriormente abrigava o
Museu Nacional) e,
Finalmente, em 1985.
O Arquivo Nacional nos
seus 150 anos de existencia
teve dezessete administradores
efetivos e quatro diretores
substitutos.
Entre as administracoes que
se destacam pode-se citar
as de Machado Portela
(1873-1898), que corn uma acéio
decidida deu inicio a uma
politica sistematica de
recolhimento, mais tarde
sustada pelos diretores que o
sucederam sob diversas
alegacoes, entre as quais, a

Somente na década de 1970,
na gestao Raul do Rego Lima
(1970-1980), o governo federal
mostrou alguma sensibilidade
para com a matéria baixando
dois atos: um criando, dentro
de uma nova estrutura
organizacional do Arquivo

Nacional, uma Divisao de
Pré-Arquivo, em Brasilia e.
outro, instituindo o Sistema
Nacional de Arquivos
(SINAR). com a finalidade de
assegurar a preservacao de
documentos do poder pifiblico.
Na estrutura desse Sistema o
Arquivo Nacional é seu orgéio
central. Ainda sob a direcao
-

de Raul Lima o Arquivo
—

iii

7

vi

ll
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CADERNO CULTURAL
Nacional passou a editar seu
Mensario (MAN), publicacao
que o proietou nacional 9
internacionalmente.
Em 1980, na gestao de
Celina do Amaral Peixoto
Moreira Franco (1980).
surgiu a possibilidade de se
utilizar o coniunto
arquitetonico ocupado pela
Casa da Moeda como fu tura
sede do Arquivo Nacional, ié
que aquela instituicao iria
transferir-se para novo parque
industrial. Estudos realizados
na ocasiao demonstram que o
local podia abrigar seu imenso
- acervo.
Apos tomar posse do
coniunto, em 8 de abril de
1983. o Arquivo Nacional
empreendeu as reformas de
adaptacao do edificio, a Rua
Azeredo Coutinho, 77,
I dotando-o de infra-estru tura e
equiparnentos adequados. Em
novembro do ano seguinte
iniciou-se a mudanca para a
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tradicional. A implantacao de
tal projeto resultara na
formacao de profissionais
especializados em
documentacao e arquivo, na
criacao de centros de pesquisa
destinados a conservacao de
documentos em regioes
tropicais e em maior
integracao entre instituicoes
arquivisticas do Brasil e da
America Latina.
A continuidade das
atividades até agora
desenvolvidas pelo Arquivo
Nacional possibilitar-lhe-a o
exercicio da dupla funcao de
destinatario final dos
documentos produzidos pela
administracao publica federal
e de orgéio central do Sistema
Nacional de Arquivos,
consolidando de Forma
irreversivel uma base técnica e
um perfil institucional. O
obietivo ultimo é capacitar o
Arquivo Nacional a apoiar o
governo e o cidadao nas suas
demandas de informacoes,
situando-o como polo
irradiador de uma politica
nacional de arquivos.
Q
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documentacz-"io se apresentava
que respeita a Arquivos
em lastimavel estado de
Publicos, as quais o Arquivo
conservacéio e sem qualquer
Nacional repassa, sob a forma tratamento técnico. Como
de assisténcia tecnica, CUFSOS,
resultado foram detectados
nova sede, inaugurada em
seminérios, publicacﬁies, etc.,
180 mil metros lineares de
ianeiro de 1985.
aos congéneres estaduais e até
documentos nao recolhidos,
mesmo aos arquivos privados. isto é, dez vezes a quantidade
O processo de
de documentos depositados
modernizacéio institucional
Outra preocupacéio foi a de
nas
dependéncias da
iniciado em 1981 é, hoie,
estabelecer um deposito de
instituicao
nos seus 145 anos
irreversivel e conta com
arquivamento intermediario
de existéncia.
inumeras conquistas em varias
no Rio de Ianeiro, a exemplo
irentes. Uma delas é a nova
do de Brasilia, criado BIT!
Na tentativa de sanar o
sede capaz de garantir a
1975. Paralelamente s
problema criou-se entao a
| preservacéio dos docume ntos
identificaczio, arranio e
Divisao de Arquivos
ja custodiados pelo Arquivo
descricao do acervo ia sob sua Intermediéirios, com a
Nacional bem como dos que,
guarda, o Arquivo Nacional
incumbéncia de avaliar,
em iuturo proximo, seiam
procedeu ao levantamento da
selecionar, eliminar e
recolhidos. Novos métodos de
documentacao que permanecia transierir ao Arquivo
trabalho permitiram a
nos orgaos da administracao
Nacional aquela
completa identificacao do
publica federal sediados no
documentacao que, embora
imenso acervo. Como
Estado do Rio de Ianeiro apos
sem utilizacao corrente nos
resultado surgiram
a mudanca da capital. Na
orgaos de origem, destinar-seexperiéncias e metodologias
maioria dos casos essa
é., no futuro, a guarda
permanente.
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Norma tie Goes Munteirn 6- dire-tura da Divisao de
l'ublica1,"t'1es do Arquivo Nacional
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vinha a baila. Chegou a ser
l;Q(jad() em manifegtog Q
programas HberaiSI p0rémI S6
3 paftil‘ de 1865, aparecem
mais Obietivamente as
pl-955595 pelo fim da
95¢,-avidgu Nesta ano,
Acaiaba Montezuma apresenta
projeto sobre este assunto.
Pjmema Bug;-10, em 1366_ no

A 7 de marco de 1871,
instala-se o gabinete do
visconde do Rio Branco, cuia
missao principal era realizar
reformas. entre as quais se
incluia a questao escrava. Na
Fala do Trono desse ano,
constava: <<Consideracc'>es da
maior importancia aconselham
que a reforma da legislacao
sobre o estado servil nao
continue a ser uma aspiracao
nacional indefinida e incerta».
Na discussao do chamado
Voto de Gracas, pelo qual a
Céimara respondia
ao
.
l‘?‘P5fad°"' hcou péterlte a
dlvlsao entre O5 pmpnos _
conservadores. Os governistas
concolidam Com a
emancipacao lenta e gradual,
Consldf‘-*f"=}n_d°‘a uma m_ed1da
humamta1'1a- O5 dema_15'
encabecados. por Paulmo
soma’ cOn5..lderam'I.la uma
grave que5ta°- Paulmo

Conselho de Estado, apresenta

apresenfa “ma emenda 8°

cinco proietos sobre abolicao.
A junta Frances,-,1 de
Emancipacéo envia memorial

V0..t0.de Grf’1caS'. falapdo das
"‘d'~“”_da5__e mqu1eta¢°e5” que
esta citacao na falaprovocara

ao lmperador solicitando o
fim do trabalho cornpulsorio:
a resposta do gabinete, em

e 595* antes .de mals nada'
havla nece5S1da'fle.de Se
reisguardzir Os dlreltos qlle Se
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Hamilton de Mattos Monteiro
91195150 da @XtiI1C50 d0
Atrabalho €SC1'aV0 I10

Brasil deve ser vista por
V5l'i05 5I18Ul05- O Pf'im@il'0
. seria no nivel estritamente
eC0n6miCOI on SeiaI a
insercao do Brasil no mercado
mundial
concorrendo com outras
fontes produtoras dos mesmos
315895 QUE aqui 59 falia 51
ba5@ d0 [FF-*1biill10 9561'?-W0.
levando a uma concorréncia

preiudicial a0 Produto
l91'315il@iI'0 qllﬁ‘ Pf0V0CaFia
| como provocou, o declinio
das lavoul-as escravistas e 0
@mPI‘980 de 01-1ll’i=15 f0I'ma5 d9
trabalho 9 temologia "1315
"10d@I'1'la5- Mudanca lenta que

imnliﬁaria em mudanca de

I meﬁtalidﬂdﬁ‘ 9 C1110 final (d0
trabalho escravo) ficaria para
Um t9mP0 l0n8@ d@1'I\3i5Outm éngulo seria O das
mentalidades. A FECODSUUQHO
8 recuperacéo de todo O
|

L"
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clima intelectual e mesmo
psicossocial que leva a
sociedade brasileira a, num
crescendo, opor-se, cada vez
mais ativamenter 3 existéncia
em nosso pais de uma forma
de trabalho tgo ultrajame ,5
dignidade hum,-,ma_
_,
(_)ptam°5' no mVel_de5te
Hugo’ para um tercelro
5mgul0' O que recrla O clima
dos debates parlamentares
sobre 0 assumo 9 0 que
recupera os movlmeﬂtos de
ma Orgamzados pelos Clubes
ab°liCi°ni5fa5- Ambos" O5
debates parlamemares 9 as
atividades da sociedade civil’
Se C°mplemenFam- Um motlva
0 _°utm-' Pre551°nam'5E 9 59
allmentam mutuamemeSabemos que escritos e
pronunciamentos contra o
trabalho escravo ia existiam
desde o tempo de colonia.
Com a independéncia e
durante os movimentos

sediciosos que marcaram a
primeira metade do século

XIX, timidamente 0 assunto

agosto de 1867, foi que a

°“a"'E"m 3 Scfmbia ‘la 1°" O

abolicao da escravidao era
cl uestgo de aforma Q
oportunidade». Na Fala do
- de 186I7, Pedro
TronoI de maio
I1 abriu
o debate
.
..
' pedindo a
consideracao do Parlamento

que ele quena cllzer era que O
e5C1'a‘f"O ,9 seus f1lh_°5
Coilstltulam pmpnedade
privada e que
. h qualquer
pmposta
tm a da
queQompgtente
vir
agompanhada
indeI_IizaCI_I_IOI

Pa’? O pr0blema' A questao
Sena pallte dos prqgramas do
Clube Liberal Radlcal e do
Cent“) Liberal"
Passada a Guerra do
Paraguai, o Imperador escreve
ao presidente do Conselho de
Ministros, o visconde de
Itaborai, lembrando que “seria
um grande erro nao dizer ao
governo alguma coisa sobre a
questao da emancipacao na
Fala do Trono». Reunido, o
ministério resolve nao acatar
a vontade imperial e solicita
demissao coletiva. O sucessor
na presidéncia do Conselho,
marques de Sao Vicente, elege
a questao do <<elemento servil»
como medida prioritaria de
sua administracéio. Uma forte
oposicao se levanta contra
esse gabinete, inclusive com
dissencoes internas
colocando-se o ministro da
Iustica, visconde de Iaguari,
contra a proietada Lei do
Ventre Livre.

destacaram pessoas para
defenderem seus interesses na
capital do lmpério.
%.
Apos tumultadas sessoes, o
proieto foi finalmente
aprovado, tomando-se lei a 28
de setembro de 1871.
Estabelecia a obrigacao de os
J

possuidores da mae criarem os

que nascessem, até a idade de
21 anos. Ordenava-se a
matricula de todos os cativos,
criando-se registros nos
municipios, sob pena de os
nao-matriculados serem
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A 12 de mai9’ 9 PF9l@t9 da
Lei do Vent"? Livre Chegava 9
C5H1I:1I'a- DE im@di8l0.
formam-se duas faccoesz a
liderada por Paulino, Ferreira
Viana, Iosé de Alencar e
outros, contraria ao proieto,
contra a de Saiao Lobato,
Torres 1-Iomem, loéio Alfredo
etc., a favor. Os liberais nao
tinham representantes na
Camara, mas, no Senado,
alguns elementos desse
partido, como Nabuco,
Otaviano, Paranagua, o
defenderiam. O proieto
tornou-se questao nacional. A
imprensa de norte a sul do
pais, em sua maioria,
apoiava-o. Os escravocratas
também se organizaram, para
cornbate-lo. Os fazendeiros,
no Rio de Ianeiro Sao Paulo
e Minas Gerais, reuniram-se e
dirigiram representacoes as
Cémaras criaram um fundo
para subsidiar a imprensa e
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considerados livres. Facultavase ao escravo rernir-se
mediante avaliacao iuridica,
quando conseguisse a quantia
respectiva. Aplicava-se uma
verba do tesouro publico para
a libertacao dos escravos que
fossem sorteados para a
emancipacao.
Nao se podia compreender
que a abolicao da escravidao
fosse entregue ao tempo.
Calculos feitos na ocasiao
tomando por base um escravo
nascido antes da Lei do Ventre
Livre, proietava o fim da
escravidao para 1940, 0 que se
constituia em um escéindalo
Os gabinetes que se sucedem
— Caxias, Sinimbu, Saraiva e
Martinho Campos — nao
tocavam no assunto. Saraiva
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, cogitava do problema, e

‘Q

5* Martinho Campos confessa ser
um <<escravocrata da gema».
As tronteiras entre
conservadores e liberais
tendiam a desaparecer, diante
do problema, sobressaindo as
posieoes contra ou a Favor da
abolicao da escravidao.
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O primeiro gabinete a tratar
novamente da questéio foi 0
de Paranagua (3 de iulho de
1882 a 24 de maio de 1883).
propoe a agilizacao da
execucéio da lei de 28 de
setembro, solicitando a
elevacao do fundo de
ernancipacao, a criacao do
imposto de transmisséio sobre
venda de escravos e a
proibicé-"lo do comércio de
escravos entre provincias.
Eram propostas muito timidas
diante da pressao popular. O
gabinete seguinte, de Lataiette
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(24 de maio de l883 a 6 de
iunho de 1884), persiste nessa
mesrna proposta. Enquanto
isso, o movimento
abolicionista recrudesce,
promovendo a libertacéio
coletiva de escravos em varios
municipios, notadamente no
Norte e Nordeste, contando
corn a participacao, inclusive,
de presidentes de provincias,
em meio a muitas festas.
Durante 0 gabinete Sousa
Dantas, o debate radicalizouse. O Centro do Cafe tornouse o loco da resistancia,
financiando campanhas pela
imprensa e entrincheirando-se
no governo. Nas ruas, os
partidarios da abolicao
arrecadavam donativos,
fundavam iornais, faziam
comicios, realizavam
conferéncias (nas quais
sobressairam Iosé do
Patrocinio e Ioaquirn
Nabuco), estimulavam a fuga
de escravos e ofereciarn-lhes
asilo.
Em seu pronunciamento na
Céimara, Sousa Dantas
defendia a politica do
governo: <<Neste assunto nem
retroceder, nem parar, nem
precipitar». Propunha a
ampliacéio dos recursos do
fundo de emancipacéio com a
cobranca de um imposto sobre
-utoda a massa contribuinte» e
nao unicamente sobre os
proprietarios e uma lei que
libertasse os escravos com a
idade de 60 anos para cima. A
L5 de iulho, o proieto de lei
sobre os sexagenarios é
remetido a Céimara, que reage
aprovando uma rnoqao de
desconfianca ao ministério,
por 59 contra 52 votos. A
pedido de Dantas, o
lmperador resolve dissolver e
convocar novas eleicoes. A
oposicao reacionaria nao se
contorma, e o deputado
Ferreira Viana pronucia um
discurso que ficaria célebre,
no qual acusa o Imperador de
<<pri'ncipe conspirador» e de
“novo Cesar caricato», pelo
apoio que dera ao ministério.
Alias, neste ponto, a titulo de
verdade historica, nao se deve
deixar de enfatizar o papel
desempenhado pelo Irnperador

Dom Pedro ll, bem como
toda a familia imperial, em
defesa do fim da escravidao.
Se mais nao fez foi por estar
manietado

constitucionalmente e pelo
respeito que Sua Maiestade
tinha aos poderes
constituidos. Fez o que pode,
em uma época em que o
Peder das qu‘? "50 quelilam 0

das fazendas, temerosa, apela
para a policia diante das
agressoes que sofrem. O
panico se instala nas zonas
escravistas.
A Lei dos Sexagenarios veio

muito forte. E de sua
ln_iCiall‘fa a abertura das

Cotegipe. garantia a
indenizacéo conforme a idade

C°n5elhQ_de Estado 9 na
Assemblela Geral Alguns

penalidades para a violéncia
que perturbasse o trabalho

Porque garantlaw '30
lmperador q‘~‘e_ mam
_
apresentar proietos de lei

pratica, estava sendo feita
pela populaeao, e esta, em
pleno movimento

exlinguindo O trabalho

abolicionista so se contentaria

presidentes xde Conselho de
l\/llnlstros so foram escolhldos

escravo no Brasil. Voltemos as
agruras do gabinete Dantas. A
nova Cémara» eleila Pelo

I

agri'CO1a_ Chegavar porém:
tarde demaiS_ A abolicéol na

Com a abolicéo total E sem
indenizaC,5e5_ A emancipacéo
dos sexagenarios foi entendida
temp0_

emancipacao mediante iusta
indenizacao.
_
A5 d15Cu_55Oe5 lomam as

glulée ‘:4i'it::;if;‘f§ inltrsgle
F0 0 0' 8 _
g
celebre peticao na qual solicita
dispensa da tarefa degradante

em val-105 ponlos do R10 de
laneiro, onde, inclusive,
deputados escravocratas sao
agredidos
.
Ae insultados. A 4 de
maio,_ a Camara aprova nova
mo. 9 ao. de
. desconfian c a ao
ministerio, alegando que este
nao conseguia manter a ordem
pfiblica. A queda de Souza
. .
Dantas contribuiu para o
.
recrudescimento da campanha
abolicionista e para a
radicalizacao das oposicoes.

ruas, conflitos se estabelecern
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contrariamente a mudanca do
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de perseguir Gscravos fugid0S_

vale do Paraiba, os

A aboli ao da escravidao 'a
€
l
eslava fella pela Socledade’
apenas um‘; lei qge
crestava
o n vencesse os sen ores e
.
escravos a llbertar
seus
.
<<11"1S|II'LlI11EI1l.‘OS de trabalho». A
13 de mam d0 ano Se uinte
a 65 a Cémara E Sengdo ’
p
curvarem-se ante a ressao
I
.
I; b I
o
,
, n
pugﬁdaardeadpérgciiate S308
a
q
g
lmpério’ Sanclona a lei Flu?
declara extmta a escravidao
,
no Brasil, sem qualquer
indenizacao para os seus
proprietarios, mas tarnbém

fazendeiros solicitavam ao

sem qualquer ferma de auxilie

governo autorizaeao para a
organizacéio de uma milicia
especial, financiada e armada
por eles, com o fim de

Para 05 lil?E’Ft05- 5'3, P01’ Um
lad°- havia grande dose de
humanidade "3 lei» P01" Outm»
0 P0d_E-‘T f7l95 grancles
_

defender Sues pmpriedades

proprletarios I'LlI‘E'-:11S consegula

arneacadas. Os relatorios dos
chefes de policia da provincia
do Rio de laneiro dao conta

impedif QUE 51? liZE‘55E‘ (30111 05
ne8r°5 0 mesmo que 5'4‘-’ fez
FOP‘ grand? Pam? d‘35_
I

de grupos encapuzados que

lmlgl‘ElI1[E'S EUFOPBUS,

entram nas vilasr queimam e
lincham negros acusados de
crimes, formando uma espécie
de Ku-Klux-Klan tupiniquim.
Nas cidades proxirnas as
lazendas, organizam-se grupos
que as invadem, libertam os
escravos e expoern ern praca

concesséio de taixas de terra e
'3 ?luda em form?‘ de
allmentos E’ Semenles» Para
Clue Pud955'5'm <3°m9¢ar "Ova
“Ida_ e

A situacao encontrava-se
dramaticamente tensa. No

ISIO E,

a

pﬁblica 05 Qbjetog de t0rt|_,11'a_

Hamilton del"~1attus l"v‘lur|leiro e prulessorda LFniver-

Os escravos fugidos sao
recebidos com festas nas
cidades. A populacao branca
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I) Os Beneditinos na Europa
Em geral nao tazemos
idéia no Brasil da irnportancia
para 0 mundo da Ordem de S50
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Bento, iustamente por ter sido a
primeira a organizar-se na lgreia
no século VI, quando nasceu,
das maos dos monges, 0 que
hoje conhecemos como Europa.
No Brasil avaliamos mais
facilmente a grande obra dos
iesuitas, que nasceram ao mesmo
tempo que nos e foram os nossos
catequistas e civilizadores, gracas
sobretudo ao Padre Anchieta,
embora muita gente torca hoje 0
nariz para esses herois que
procuravam converter os indios
em vez de converterem-se a eles.
Num magnifico pequeno
poema Fernando Pessoa compara
a Europa a uma mulher deitada
do Oriente ao Ocidente, apoiada
nos cotovelos que sao a ltzilia e a
Inglaterra: <<Fita, com olhar
esfingico e tatal,/ O Ocidente.
futuro do passado./ O rosto com
que tita é Portugal.» De fato 0
pequenino e glorioso povo dos
Lusiadas, ao mesmo tempo que
dava aos novos missionarios de
Santo lnacio um caminho
maritimo para as antiquissimas
terras de antigas civilizacoes,
oferecia ao entusiasmo dos
evangelizadores, na direcao
oposta, as terras que se
chamariam de Vera Cruz.
De certo modo semelhante a
deles foi a pacitica epopéia
vivida dez séculos antes na
Europa pelos monges
beneditinos. Ainda nao
ostentavam esse nome, sendo
chamados simplesmente os
monges, pois nao havia que
distingui-los dos filhos de Sao
Domingos e Sao Francisco, que
providencialmente surgiriam no
século Xlll. E oportuno lembrar
que a palavra beneditinos nao
implica nenhuma relacao com
Sao Benedito, como supos 0
tradutor do chatissimo e
presuncoso best-seller O Nome
I
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Mosteiro de S50 Bento no Rio do laneiro

da Rosa. pois o santo
tranciscano, tomado como
padroeiro pelos escravos,

recebera esse nome em honra de
Sao Benedictus, nome latino do
grande Patriarca dos Monges.
Nome que se poderia traduzir
por bendito ou abencoado, <<pela
vida e pelo nome», como diria
seu mais antigo biogralo, o Papa
S. Gregorio Magno. Benedictus
deu as formas Benedetto, Benoit,
Benito ou Bento em portugués,
atribuindo-se entéio Benedito ao
santo italiano de tez escura, téio
popular no Brasil. Como
também é popular S50 Bento,
invocado sobretudo contra as
cobras, por sua imagem trazer
treqiientemente na mao um calice
onde se enrosca uma serpente,
em memoria do milagre que fez
partir-se, com sua béncao, 0
copo envenenado que certa vez
lhe apresentaram.
Mas a representacao mais
comum de Sao Bento é um
monge (os portugueses 0
representam mais moco e sem
barba), segurando numa das
maos o baculo, simbolo da sua
autoridade, e na outra um livro
aberto. Esse livro nao é a Biblia,
mas, escrito por Bento em latim.
a lingua de entao, foi
inteiramente inspirado pela
sagrada escritura, dando-lhe a

l

1|

5.50 Bento de Niirsia

tradicao o nome de Santa Regra.

Se a Imitacao de Cristo goza de
tanto prestigio entre os cristaos,
que se dira deste livro, que a

\.’F

precedeu de tantos séculos e que

nao constituiu apenas uma fonte
para a vida interior, mas um
coniunto de normas que
abrangiam por completo a
existéncia dos que pretendiam
consagrar-se inteiramente a
Deus. renunciando ao mundo e
vivendo numa comunidade de
oracao e trabalho, de onde a
divisa da Ordem, num latim que
todos podem traduzir: Ora et
La bora.

i‘

Munges

também iniciou assim a sua vi
de entrega a Deus. Vendo a
corrupcao de Roma, onde fora
estudar, vai refugiar-se na gru

Antes de Bento de Nursia (480547) ia havia cristaos que se
consagravam inteiramente a
Deus mesmo sem receber as
ordens sacras que os tornassem
sacerdotes. Mas, enquanto as
virgens consagradas
permaneciam na propria familia,
recobertas com um véu que as
designava como esposas de
Cristo, buscavam os monges,
inclusive em tempos de
perseguicao, lugares ermos, de
onde veio a palavra eremita com
que eram chamados. Bento
I

—

de uma montanha debrucada

sobre um Iago: o Subiaco. que
ele tornaria tao célebre. La vi v
ele cerca de trés anos na mais
completa solidao, quando foi
descoberto por outros monges
que, ia vivendo em comum,
quiseram toma-lo como Abade

palavra hebraica que significa
Pai, e com a qual o préprio
Cristo se dirigia ao seu.
|
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Porém, o grande Ieito de Sao
Bento foi o de ter redigido em
livro a vida proposta as suas
comunidades. Ainda que se
tenha servido de regras
anteriores, foi a sua dotada de
tal equilibrio, que veio a
suplantar as demais, tornando-se
o grande Codigo da vida
religiosa no Ocidente.
Estabelecendo-se no célebre
Monte Cassino, no coracéio da
ltalia, pode de la brilhar como
uma luz por todo o Velho
Mundo, tendo recebido o nome
de Fulgens Radiator a enciclica
com que Pio XII comemorou o
XIV centenario de sua morte,
como foi também proclamado
por Paulo VI <<Patrono de toda a
Europa“.

Uma das mais importantes
caracteristicas da espiritualidade
de Sao Bento foi a sua
valorizacao do trabalho manual,
'\
inserindo-se na tradicao de lesus
e dos Apostolos: a
r’-\\—
contemplacao, longe de se opor
as atividades manuais relegadas
aos escravos pelos gregos,
elevava e santificava o trabalho,
para que, como dizia
expressamente Sao Bento, em
todas as coisas <<Deus seia
glorificado». Estabelecendo-se
nos campos e nao nas cidades
(ao contrario do que iriam fazer
as ordens mendicantes de
Francisco e Domingos, que se

<so
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propunham viver de esmolas
enquanto pregavarn), puderam
os monges transmitir aos novos
povos barbaros, que derrubavam
o Império Romano, nao apenas o
Evangelho e as Letras, mas
também a arte da agricultura.
que fixava no solo aqueles
nomades, em geral pastores.
lnumeras cidades nasciam em
torno dos varios mosteiros,
dando lugar a espléndida
civilizacao da idade Media, que
so os tolos e ignorantes
desprezam. Por isso comparamos
sua obra a dos iesuitas no Brasil.
Insistindo em que os monges
raramente eram também
sacerdotes, ao contrario do que
hoje ocorre, lembremos que.
além de renunciarem aos seus
bens, ao casamento e a vontade
propria, abracando as virtudes
da pobreza, castidade e
obediéncia. faziam também o
chamado voto de estabilidade,
que os prendiam para sempre a
comunidade onde ingressassem.
Assim, embora seguindo a
mesma regra, ate hoje os
mosteiros sao autonomos,
governados pelo abade que
elejarn: sao estes os superiores
maiores das respectivas
comunidades, mesmo quando
passem elas a Fazer parte de uma
ou outra congregacao, como a
Brasileira, por exemplo. Essa
estabilidade da um carater
especial aos mosteiros, onde sao
sempre encontrados os mesmos
monges, que muitas vezes serao
até sepultados no proprio
claustro, como acontece no do
Rio.
<<_la aqui nos aproximamos das
totos de Hugo Leal que ilustram
este texto , sendo que lhe

devemos tambem» um behssimo
album Mosteiro de Sac) Bento.
das Edicoes Lumen Christi, que
permite um contato mais intimo
com essa austera ioia da
Arquitetura, que vai integrar-se
em breve na categoria dos
monumentos mundiais, ao
mesmo tempo que 0 nosso antigo
MEC, hoje merecidamente
Palacio Gustavo Capanema.
II) Os Beneditinos no Brasil
O primeiro mosteiro
beneditino fora da Europa foi o
de Salvador, na Bahia, que
comemorou em 1081 o quarto
centenario. Da Bahia vieram,
provavelmente em 1593, os dois
monges portugueses que
tundariam o do Rio. Nao
querendo estabelecer-se na hoje
Praca XV, onde a cidade nascia.
uergueram os olhos para os

montes» como no salmo. e
vieram retugiar-se no entao
chamado Morro da Conceicao,
nome que passaria depois para
um morro vizinho, tornando-se o
do mosteiro l\/Iorro de Sao
Bento. Portugueses toram os
primeiros monges, como o
arquiteto Frei Bernardo de Sao
Bento e 0 entalhador e
Himaginario» Frei Domingos da
Conceicao, sendo, porém, alemao
o terceiro artista dessa tamosa
trindade: 0 pintor Frei Ricardo
do Pilar. a quem devemos, além
dos painéis da igreia, a famosa
tela da sacristia, 0 Senhor dos
Martirios, sem duvida 0 quadro

mais importante do Brasil de
entao. Os monges a essa época
eram chamados freis, por
influéncia das ordens
mendicantes, mas retomaram em
breve o titulo tradicional de
Dom, que pretende apenas
signiticar Senhor (Dominus),
aqui no Brasil usado também
pelos Bispos. Veio em seguida a
fase dos monges brasileiros, que
ia estavam a extinguir-se
quando, em 188°, foi
proclamada a Republica. O
governo imperial, hostil aos
religiosos, proibira a entrada de
novicos... A Republica,
separando Estado e lgreia, davalhe liberdade de acao, 0 que
permitiu ao Abade Frei
Domingos da Transtiguracao
solicitar imediatamente do Papa
novos monges, que pudessem
repovoar os mosteiros desertos.
Vieram entao monges alemaes de
Beiiron . chetiados pelo belga
I

l

l
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Dom Gerardo Van Caloen, que

daria nome a rua onde fica a
entrada do Mosteiro. Como o
J

I

Mosteiro se houvesse entao
' de casa de
tornado uma especie
cornodos, os interessados em tal

privilégio organizaram
manifestacao contra os monges,
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citado Morro da Conceicao, no
palacio do Arcebispo, como

registrou Carlos de Laet em
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célebre conferéncia O Frade
Estrangeiro. Garantidos pela
guarda fornecida pelo Ministro
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da Iustica, voltaram os monges
ao seu morro e ao seu Mosteiro,
onde se veriam mais tarde
cercados pelo carinho e gratidao
dos fiéis e alunos.

Alias, estabelecidos na cidade,
que acabou por circundar o

| I
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Mosteiro, deixando—lhes apenas a
visao do mar, nao podiam os

monges consagrar-se a
agricultura. Restava-lhes. como
também constava das tradicoes
da Ordem, cultivar os espiritos e
vir igualmente em socorro dos
pobres, enquanto elevam os
ouvidos e os coracoes ao alto
com seu famoso canto
gregoriano e os sons do seu
orgao, sempre acrescido de
novos tubos. Assim possui o
Mosteiro um dos mais antigos
colégios da cidade, com 128 anos
de existéncia e hoje com 1200
alunos, como também abrigou os
inicios da Escola Naval (1808).
enquanto o de Olinda foi o berco
dos Cursos luridicos.
Também criaram os monges
uma Faculdade de Teologia,
inicialmente para os seus
proprios monges, mas desde 1972

aberta a alunos de fora,
l

atualmente treqiientada pelos
seminaristas de Niteroi, de

Petropolis e de varias
congregacoes que tém casa no
Rio. Publica a sua editora Lumen
Christi livros de Teologia e
Liturgia, além das revistas
Liturgia e Vida e Pergunte e
Responderemos. Como 0 Service
Social vem em socorro dos
pobres, a Casa de Emails, ao
lado da igreia, acolhe 0 ano
inteiro pessoas ou grupos de
todas as categorias, desejosas de
algum tempo de retiro e encontro
com Cristo.
Sobem os fiéis constantemente
a ladeira (Rua Dom Gerardo, 40,
havendo um elevador no 68),
seia para se confessarem ou se
aconselharem com os monges,

rt
- -as

iv

‘|

Brasil
Cidadjde Salvador. Sede do Pf

seja para participarem dos oficio S
em gregoriano, sendo a missa e
as vésperas cantadas
diariamente: as missas as 7:15
nos dias de semana e as 10 e as
17:30 nos domingos, e as
vésperas as 17:40 nos dias de
semana e as 17:30 nos domingos
Cabe aqui salientar 0 papel
desempenha do pelo Mosteiro do
Rio na difusao do movimento
litiirgico no Brasil, pois
introduziu entre nos o uso do
missal, as missas dialogadas, o
altar voltado para 0 povo e o
amor pelos salmos e pela
I
Sagrada Escritura, tudo isto
muito antes que o Concilio
Vaticano Il propusesse a toda a
Igreia essa volta as fontes
essenciais da piedade. Deveu-se
esse trabalho a um monge
alemao chamado ao Brasil para
ministrar um curso de Teologia,
Dom Martinho Michler, que
acabaria por transferir sua
estabilidade para o Mosteiro do
Rio, inclusive por ter despertado
grande interesse entre os
freqiientadores do Centro Dom
Vital, instituicao fundada por
_lacl<son de Figueiredo e entao
presidida por Alceu Amoroso

Lima (Tristao de Ataide). Alias,
mais de uma dezena de iovens.
entre os quais o autor deste
artigo, descobriram entao a vida
monastica, a ponto de a terem
abracado para sempre, fato
registrado na época em O lornal
de 16 de marco de 1941, numa
entrevista De Doutores a Monges,
do ia citado Alceu Amoroso
Lima.
Com esse sangue novo e
brasileiro comecaria para o
Mosteiro uma nova tase,
ganhando mais vigor a
instituicao dos oblatos, os quais,
embora permanecendo no
mundo, procuram viver segundo
0 espirito de Sao Bento. Entre
esses citaremos apenas dois que
ia nos foram levados por Deus:
Alceu Amoroso Lima e Gustavo
Corcao.
Ainda que a vida dos monges
esteja centrada no Mosteiro,
alguns se dedicam também a
tarefas externas, como
conferéncias, aulas, pregacao de
retiros, colaboracoes ern jornais
e programas radiofonicos.
Sob
a_ inspiracao deI Sao
Bento,
_
_
sua irma Santa Escolastica
-in

dirigiu, seguindo a mesma Regra
(ia dissemos que os monges nao
sao necessariamente sacerdotes),
um grupo de iovens consagradas
a Deus — as monias
beneditinas.
Mas, enquanto os monges se
encontram no Brasil desde o
primeiro século da descoberta, as
monias so vieram para ca na
Repoblica, quando um grupo de
paulistas, tendo ingressado em
um mosteiro da Inglaterra, veio
depois fundar entre nos a Abadia
de Santa Maria, em Sao Paulo,
de onde brotariam novas
comunidades e mosteiros
femininos, como os de Buenos
Aires e varios no Brasil. Entre os
quais o de Belo Horizonte, o de
luiz de Fora, o de Uberaba, o de
Petropolis, de Olinda, de
Caxambu, de Salvador, de Santa
Rosa (RI), de Sao Cristovao
(SE). e de Campos de Iordao.
Assim, a Regra de Sao Bento veio
a florescer mais ainda no Brasil,
— onde existem também alguns
outros mosteiros beneditinos
mais recentes, que nao fazem
parte, porém, do que chamamos
Congregacao Beneditina Brasileira.
Dom Marcos Barb-nsa é membro da Academia Brasi-

ieira de 1.¢-tr.»-.
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Filmologia do
Q

Rogério Sganzerla
Quando falamos de Orson

O.

herdeiro e sucessor de
Shakespeare, injustamente
tolhido em suas maravilhosas
incursoes audiovisuais p€l0S
enlatadores de consciéncias
adormercidas — os que so
gostavam de fita em série, nao
aplaudiam Welles exatamente
pela sua originalidade fora de
série...
nada a ver com o lixo
disDensavel...E assim se
l
5
l

um cego descrevendo uma
montanha.

Na verdade, tudo escrito ou
filmado é veridico; mas, os
fatos, cronologicamente
lineares, sao relatados por um

‘

meu.
Entre verdades e mentiras,

destaco a originalidade como
a maior forca de nosso
I cinema. A verdadeira

santissima trindade da tela:

aventura cinematografica é a
linguagem. Original.
' Imprevisivel. Incomoda,
dificil, mas imprevisivel: a

surpresa choca os espiritos
retardados ou os blocos
académicos, provocando so
neles a estupefacao de falar
mal da autoria e nao da

r obra...Falem mal do filme
I

'

|
'

<<l\lem tudo é Verdade» e nao
somente de suas condicoes
relativissimas, mas ativas,
eficientes, prestando um
grande bem e preenchendo
uma grave lacuna na revisao
humana da importancia de
Welles na historia da
linguagem moderna, sua
imensa contribuicao ao
cinema de livre exportacao
poética, o incontrolavel
dominio técnico sobre um
metier relativamente novo,
com nivel...
Welles é demais e, ademais,
provavelmente 0 mais
importante cineasta politico,
talvez por sua condicao de

pensador quinta-essencial,
refletindo sobre o poder de
| dissolucao do dinheiro e do
poder politico/policial. Este
filosofo da tela recompoe com
seus estonteantes movimentos
l de camera, que nada mais sao
do que expressoes do vazio
integral do sistema
materialista, discutidas a todo
' momento em suas
I reconstituicoes historicas,

trata de um filme teito para
ser esquecido pelo piiblico e
seus respectivos enlatadores de
consciéncias culpadas, mas de
um filme para ser lembrado.
Sobre o cinema. Com o
vértice da piramide da

I iinico ponto de vista - o

l

A

O luxo necessario nao tem

_ Welles, nossa condicao é a de

Martin-Claret, organizada por
mim). essas maximas que
dizem tudo sobre o que vem
acontecendo ultimamente
sobre meu filme. Alias, sobre
meu filme, nao arriscam a
atacar, mas a mim e ao meu
trabalho. O atraso e
obscurantismo, disfarcados de
professoralismo pedante,
pasteurizado por anonimos
colaboracionistas da
asnocracia
— que
_
. culturalista
_
0 yornalista nao consegue
disfarcar — fazem desse
assunto um monologo
absolutamente dispensavel,
descartavel e atroz. Nao se

_
_ _
valonzadas por uma visao
shakespeariana do proprio
universo de representacao,
cuia matéria-prima é o

_ _ _
perdeu a possibilidade de
aprender alguma coisa
realmente barbara e nossa,
conseqiiente, por ocasiao, ia

Welles, Hitchcock, Buﬁuel...
Nosso assunto é o centro, nao
a periteria; se nao agradou,
problema de vocés, porque
esse é justamente o mais
ousado e original experimento
cinematografico, proietado
numa época em que se veritica
um desprezivel recuo
tematico, uma depauperacao
de formas (apesar de godos os
recursos manipulados, malusados pela burocracia).
O que nos pretendiamos era
evidenciar no cinema, <<arte
das aparénciasw que, com
nada ou quase nada,
poderiamos fazer quase tudo,
ao contrario do coro dos
contentes que com quase tudo
nao faz mais que quase
nada...E a diterenca em todo
sentido oposta entre um tipo
de pensamento e desperdicio,
jnvencgo Q Cqnvendonaligmo,
einema e [Q-lejlugionjgmg
(malservido por um modelo
de nem,-aljsmo em que

lI'lSOllIO, Q O filme—obieto, UH’!

I150 digo Cl0 ITIEU

ninguém acredjtar [3] Q

mistério insondavel — quase
uma operacao magica teita
por Welles, o rei do
ilusionismo (iuntamente com

Ialsofdocumentario-ficcao
(segundo a critica, as rodou
mais que chuchu em feira»,
mas ainda nao suficientemente

prjmarismo do
desenvolvjmento de gituacﬁg-5
_ qua“-0 Ou cinco Qhavfjeg
ingigtenteg), melodram,-gtico,

Reinaud, Melles E —-

sobretudo, <<por ser hifmgaroi->,

laI1CE1ClO,, iI'lCluSiVE

EH1

levado a 5éri0'

agravado pelo

Brasilia), mas do proprio

defeito estrutura] de uma

CllZlE:\ —— afeicoado Iii l"1l0UCllI'll,

lII'EllJElll'IO ClE l/V8ll€S —

vigég do mundg gratuiljg 9

o célebre mago),

deveria ter aprendido no

deem-ativo que Qgngggue

ClES€IT1bOC&I'ldO I13 magia EITI

IEITIPO da tilmagem Cl€ “IFS all

tfangfgfmaf a gfua (exgelgntg

estado puro — conforme o

True» (essa estoria se repete

meio de linguagem) em um

ClClElCla-IO ESS€I'lCl<':ll Cl€ NOSSE

E P oca (na verdade I em
palhaco de nosso tempo —
bad times dizia Joyce),

ITlL1llO iE’I'I1p0, COITI 8

' 'd E1 d B d H f M58 ) 9 POT
’_E0ITl1<I1
isto anotei em <<O Pensamento
de Orson Welles» (edicao

ingtfumentg ggrvil paggivg Q

decorativo — sob a sindrome
dg primeiro pla["|Q_ O
mmplexo de pasgafela (Ou de

I

_
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Cinderela arrependida)
arremete 0 cinema brasileiro

Nesse caso, Welles estaria
teimando em estar quarenta

*M*

para OS SEUS pflméfdlOS lE1l€iOS

31195 em a\ran(;()_

Q’ . '

radio(tele) caco afonicos dos
anos trinta.
Jorge Luis Borges ia
observou que um dos males
| do mundo moderno é 0
I complexo de primeiro plano:

l

if_l_
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todos querem aparecer,
sobretudo os burros e
indigestos, além de palpiteiros
, anonimos. _la repararam como
quase toda pessoa inteligente é
humilde e vice-versa? Agora,
todo burro é vaidoso. Nessas
condicoes, informacao nao é
I artigo de primeira necessidade
(a nao ser para as respostas),
mas altamente descartavel.
Como a sindrome angelica]:
lixo descartavel nao é
exatamente a mesma coisa que

-._
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O ,,criticO,, com quarenta
anos atrasado é um parasita
cansado como outro qualquer.
E na verdade ele nao é um

critico, o que supoe uma fase
de in formacao especializada,
mas um opinante, um
palpiteiro, mais um dono da
verdade mentirosa de nosso
tempo...Bad times, nao? Algo
tao absurdo como a auténtica
bad trip de Welles ao Brasil
em 1042. Diante disso,
alguns estao quarenta anos em
atraso. Vinte de preconceito e
mais vinte de desinformacao.
Nao se esquecam que hoje em
dia a coisa mais dificil, no
terreno do audiovisual, é a
inovacao e a renovacao
formal. Isso é mais raro_do
que toda inteligentsia... E so
uma questao de ver e ouvir
com olhos e ouvidos livres. E
nao de repetir a burrice,

I.’-""4

in---"l.

1

i
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o luxo necessario. E olhem

que so estou repetindo isso
I porque um anonimo
desconhecido que se diz
<<critico~> (de que? ou de
quem? So fala nas pessoas e
nao em cinema) voltou-se
contra as evidéncias,
conforme ouvi, ainda nao li,
nem interessa, devido a uma
manipulacao cansada,
. recuada, servil e subserviente.
Com quem esta a verdade?
lean Renoir dizia que o
verdadeiro artista deve estar
F vinte anos em avanco sobre o
5911 §emP9--- O Q99 Q
particularmente dificilpara of
realzzador cinematografico, 1a
que _— a yulgar por alguns
anonlmos que se dizem '
<<cr1t_1cos~» — o proprio cinema
perslste em permanecer vinte
_ anos
,bl_ em atraso sobre o seu
Pu ‘C°'
O leitor nao é bobo e sabe
a que estou me referindo...
I Quer surpresas.

<<falem mal, mas falem do
cinema nacional»?
Parece que as coisas (deles,
nao nossas) nao evoluiram
muito de 1942 para ca.

censurar os artistas, esconder
os filmes, desorientar o grande
publico, através de seus
preconceitos contra o samba,
o radio e o ieito de ser
brasileiro, sem ser chato,
d08'mE1i1C0i Pl'1ITli"11”10ginasiano, professoral e
recuado diante do real e sua
form_a contraditoria, mas
monista, de ser sempre e cada
vez mais: surpresa.
Se nao partirmos de certos
principios, acabarao por
confundir a feitura de um
filme com uma operacao
bancaria...Sera preciso repetir
o slogan de Adolfo Cruz:

O piiblico evoluiu. A
pseudocritica continua
mambembe, impressionista,

diluida, pessoal e
embrutecedora, mas, como

sempre, disfarcada de
estrutura1ista...Com um
(pre_textO tao mim nao
consegue enganar nem a si
me5ma___Ch05e de joque Ou
coisa de débil mental? N50
vale a pena perder tempo Com
tama bun-ice e desonestidade,
neghgeme e incapaz de exel-Ce;
o seu oficio: referir-se aos
fumes Q I150
515 pessoas! por
_
acaso, foi um produtor
independente quem fez e
exerceu nosso melhor cinema
de livre exportacao poética,

revelando e tixando um
instante de liberdade: a
Presenca magic?‘ do maior
cineasta do 5éCulO d9
progresso, no pais dos _
contrastes cada vez mais
contrastantes (e insuportaveis,
se nao contratarem redatores
a altura de seu intento de

decobrir a verdade e nao de
elogiar a mentira com seus
ataques a verdade). Ainda
mais no cinema, arte das

aparéncias enganosas
(ilusorias), quando nao
pretensamente ilusionistas,

mas que impossibilita a
verossimilhanca de seu
naturalismo...
7

Rogerio Sp.-iii/e'r|.: 1* cini-.1:-eta 1- lornalista
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Finalmente, mas nao menos
importante, teriamos que
perguntar o que é um escritor?
Alguérn que escreveu e editou
um livro? Alguém que vive do
que escreve? Alguém que
pretende tal titulo? Alguém assim
considerado pela posteridade?
Depois que se divulgou o
provérbio, provavelmente indu,
de que todo homem para ser
completo precisa “plantar uma
arvore, ter um filho e... escrever
um livro» milhares de falsos
escritores tém aparecido no
mercado. Abro um paréntese: o
conceito mais amplo e genérico
q-

Carater atual
da literatura,
no Espirito Santo
Retomo o tema que
esta em minha faixa de
interesse ha muitos anos: o
comportarnento de uma arte — a
literatura — em determinada
unidade geografica do Brasil — o
Espirito Santo — nos dias que
correm.
O assunto tem sido versado
por poucos, e, entre estes releva
citar Afonso Claudio, Iosé
Augusto Carvalho, Elmo Elton
Santos Zamprogno, Levy Rocha,
Luiz Busatto, Oscar de Almeida
Gama, Augusto Lins e Euripedes
Queiroz do Valle.
Algumas perguntas se colocam
ao ensaista no portico de seu
trabalho.
Como encarar a literatura? Do
ponto de vista estético ou em
suas mais amplas implicacoes
sociologicas?
Quern produz livros
atualmente em nossa terra? Isto
poderia levar a uma
prosopografia, com

levantamento de inﬁmeras
bibliografias entrelacadas. de vez
que ha intima correlacao (de
amizade ou inimizade) entre os

i

I

i

i

1

capixaba que estao sobre minha
mesa:
Alves, Luiz Flores - A eficiéncia
na corda bamba, Vitoria, 1°85.
Bugarelli, Claudio — Lerningo, a
grande aventura, Brasilia, 1985.

Diversos autores — Contos
capixabas. Vitoria, 1°85.
Cousin. Almeida — Contos de

Aiarnor, Vitoria, 1°85.
Lyra, Bernadete — Coracao de
cristal, ou a vida secreta das
enceradeiras, Rio, I084.
Tatagiba, Fernando — Rua,
Vitoria, 1986.

un-

‘1

Quem edita os textos
produzidos? Quem os divulga?
Quem os vende? O -sboom» das
colunas de arte na imprensa e da
abertura de novas livrarias, em
nosso Estado, principalmente em
sua Capital, nao tem significado,
necessariamente, um aurnento de
venda dos autores capixabas.
Quem lé os livros aqui
produzidos? Um recente anoncio
na televisao, feito por empresa
produtora de papel, segundo
averiguamos. aumentou a
vendagem dos livros locais, o que
é muito bom e significativo.
De que tratam estes livros?
Quais sao as énfases tematicas?
Sao obras de vanguarda ou
representam um comedido
conservadorismo, frente a
literatura brasileira
conternporanea?
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de intelectual (veiam-se as
inomeras definicoes no Caderno
Br Especial do Iornal do Brasil de
27.04.1986) nao nos interessa

aqui. Paréntese fechado.
Como nossa perquiricao se
coloca sob um enfoque
sociologico, temos que
considerar escritor, dentro deste
contexto, de alguém que
publicou um livro, ainda que o
situemos dentro de uma
marginalidade. em relacao a
outras profissoes rentaveis e de
<<Sl3lLlS*>, nas chamadas “artes
liberais», como iornalista,
bancario, advogado, professor,
servidor piiblico, padre, pastor
etc.
E importante observar, ainda
dentro deste contexto, que nao
ternos, no Espirito Santo (e
escassamente o temos, no Brasil),
a figura do escritor profissional.

Con
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Relaciono, agora,
aleatoriamente, alguns livros
recentemente publicados no
Espirito
Santo e/’ou por_ autor
_i_

-'

Inca

Calixte, Marien — Algurna coisa
no céu, Rio, 1085.
Anderson, Marta — Eu, Marta
Anderson. A marquesa de Vila
l/elha, Rio, 1°84.
Moraes, Ormando -— Seu
Manduca e outros mais, Vitoria
I

I986.

I

Vasconcelos, Vicente — Volta,
Cristo! Capivari, I085.
Borges, Sebastiao Celso Cancoes para Maria... Maria,
Vitoria, 1085.
Benilson Pereira et al — A
cumplicidade do Beiio, Vitoria,

I
I.
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I986.

Goncalves, Anselmo —
Noturnos, Vitoria, 1°85.
Ramos, Aurora Maria Vieira et
alii — Nos quatro, Calcado,
1°86.
Diversos autores — ltanhenga e
Santa Rita em versos, Vitoria,
1°85.
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Ai esta, sem nenhuma
preocupacao de ordem estética:
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dois ensaios, cinco livros de

contos, uma biografia
romanceada, um romance e

cinco livros de versos. Num
ensaio anterior, publicado em A
Gazeta de Vitoria ia considerei
nossa literatura <<pobre, porém
ousada...». Dois livros, dos
acima relacionados, entrariam
nesta classificacéio geral
vanguardista. O primeiro é
Anderson, Marta — Eu, Marta
Anderson, Marquesa e Vila
Velha, Rio. Mernorias Futuras,

1°84. péginas de extraordinéria
complexidade, em que, na
mesma linha de Maria Nilce
Magalhéies e Hélio Oliveira
Santos, a autora traca um retrato
curiosissimo de uma familia de
classe media, em Paul, Vila
Velha, Espirito Santo. Podemos
considerar algo fantasiosa esta
biografia romanceada, mas tudo
que esta em “A familia real e

comerciais por favor» ou <<O
baile dos pequenos lirios
vermelhos», o realismo fantastico
cortazariano reaparece com todo
seu esplendor, uma verdadeira
chave do éxito. ~=<Cha com
lulieta» e “Alice entre a chuva e
a poeira» recontam estorias
muitas vezes contadas da
solidaio, da mulher que vai a luta
em defesa do fundo genético de
seu homem, tudo com lirica
roupa nova.
Pode dizer-se que as grandes
personagens de Bernadette Lyra
séio femininas, porém discordo.

B. L. esta interessada no binomio
homem-mulher, na dialética de

epistolografia de Fernando de
Abreu, editada em Crepiisculos,
Rio, 1935. Digo isto baseado nas
obras de Helio Oliveira Santos e
Maria Nilce Magalhaes (como o
diabo gosta tem l7 palavroes,
em obra muito discutida.
Primeira, no género, firmada por
representante do belo sexo). Digo
isto baseado nos romances
Candaina de losé Augusto
Carvalho, Reino dos Medas e As
rna"os do fogo, o romance
graciano de Reinaldo Santos
Neves, e em A passagem do
século, de Amylton de Almeida.
Digo isto, sobretudo, baseado
em O pavéo desiludido, do

sua convivéncia e até com a falta

recentemente falecido José Carlos

de um dos elementos esta ela

Oliveira, Rio, Bloch, 1972.
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documentario: lembrancas de
Deolinda, a cria da familia, e 0
superdotado Filho Albert. O
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desabato de p. 72 0 é contra
toda a imprensa e nao so contra

o mal-intencionado reporter do
jornal vitoriense. A figura forte
da mae; o pai, transformado em
Rei Albert; a casa com seus
iardins suspensos e crescimento
cogumélico: os irméios, inclusive
adotivos, com 0 caso
interessantissimo da Delolinda
Ramos Pissigati: tudo aparece no
livro com muita verve. Ia as
estorias, a partir de ~lVIeu reino
por um marido» estao, a meu
ver, em nivel mais baixo que a

vivida descricao da familia
capixaba e sua ambiéncia.
Se Maria Anderson se autointitulou Marquesa, a rainha, a
rainha mesma das letras
capixabas, forca é reconhecé-lo é
(Maria) Bernadette Lyra, autora
de Coracoes de cristal ou a vida
secreta das enceradeiras, Rio,

José Olimpio, 1984, e mais
recentemente Aqui comeca a
danca, Porto Alegre, Marco
Zero. 1085.
No livro editado no Rio, a
artista capixaba, conquanto
repita muito de sua sabedoria e
artesanato de As contas no
Canto, Vitoria, 1981 e O lardim
das delicias, Vitoria, 1983, vem
mais agressiva, com extremo
dominio das palavras, quase
zombando do leitor, ao descrever
o nosso tempo, sem referéncia
espacial alguma.
I

Em COTHOS COITIO "NOSSOS

‘

(onde andareis, hoje, meninos de
Vitoria?): o Comandante PM
Borges, os tipos populares, mais
tarde tao bem descritos em livro

por Elmo Elton, Grapuéi e
Rainha das Flores, a Irma-Rosa
da Creche do Carmo, o chines
Pololo, as protessoras D.
Clotilde, D. Madalena (Pisa) e
D. Ilma Alves Ataide (pelo
casamento Lemos), a boa
professora que na vida real viria
a falecer, em 1070, em Rio Novo
do Sul, em desastre de
automovel; os operarios da
fabrica de iuta, <-=Seu» Dudu do
bar, o garcon Luiz, o iornalista
(Rosendo) Serapiéio... Trata-se de
um sofrido e ousado romance
capixaba, que tive a honra de
saudar, nos idos de 1972, em
sessao da Academia de Letras,
sob a presidencia de Ruy Cortes,
numa homenagem ao mais antiacadémico dos nossos escritores,
cuja obra, cuio beau geste final
de voltar a Terra Natal, fazemno merecedor de nossa
admiracao e credor de pelo
menos uma tese de mestrado, na
area de literatura brasileira.
De todo o exposto. deseio tirar
algumas conclusoes:
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Praia da Costa — Vila Velha
retratando, COITI SL135 grandezas €

miserias, o sexo, presente em
todos os recantos na sociedade
ocidental, deste final de século.
S50 fracas e muito loucas as
mulheres lirianas? Néio e nao.
Veia-se esta crianca Leticia,
iustamente elogiada por Antonio
Carlos Villaca, e que me
relembra o Colégio do Carmo,
onde Bernadette estudou: ela faz
de sua fraqueza forca, em sua
capacidade de conseguir aliados,
mesmo que ténues ligacoes a
mantenham viva e nao alienada.
A Marquesa e a Rainha, ambas
ousaram e deram uma
contribuicao originalissima, do
ponto de vista sociologico (do
ponto de vista estético é
impossivel a cornparacao entre
ambas), e mais uma contribuicao
vigorosa a atual literatura
capixaba.
Volto, antes de terminar, ao
tema da ousadia da literatura
capixaba. Digo isto baseado nas
obras de Ioao Calazans, Haidée
Nicolussi, Lidia Besouchet e
Men d es Fradique, nas d éca d as d e
20 e 30. Digo isto baseado no
Tenente Evaristo, obra rarissirna,
~ ITIEROS rara
OU I13 H30

Se disse que José Carlos

Oliveira é um escritor carioca.
nascido no Espirito Santo. Uma
anéilise, mesmo superficial, de O
pavéo desiludido mostrara a
ialsidade desta assertiva: trata-se
de livro visceralmente vitoriense,
texto considerado maldito, que o
proprio autor intentou
reescrever, mas nao teve tempo
para tal, “documento irritante»
como o chamou o critico e
colega de escola do autor,
Alfredo Augusto Rabello Leite.
La estao os logradouros de nossa
Vitoria: Praca do Quartel, Rua
Gama Rosa, Praca Costa Pereira,
Relogio da Praca 8. Escadaria
Maria Ortiz, Caes do Saldanha.
Iucutuquara, o Cafe Avenida, o
Convento da Penha, os Grupos
Escolares Gomes Cardim e Padre
Anchieta, as praias. E, pessoas
daqui: Pedro Pinto, o pai,
tenente musico da Policia e autor
de um dobrado ainda hoje
executado; Dona Mariquinha, a
méie, possivelmente, quase
certamente,incompreendida pelo
Brande Yomifinclstai O Bahstela da
""@“da- memnc-'5 "3 memnasi Lena’
Amalia e Elisa ' Nei e Cesar

1.

existe uma literatura

tipicamente capixaba, sem
caracteristicas proprias, mas
filiada as grandes correntes da
literatura brasileira;
2. conquanto tal labor
artistico esteia atrelado
principalmente ao que se faz no
Rio, ha alguns exemplos
marcantes, aqui citados, que a
colocam na vanguarda, no posmodernismo;
3. com excecéio de Rio, Séio
Paulo, Minas e Rio Grande do
Sul, nossa literatura esta a altura
dos demais Estados do Brasil,
ombreando-se com 3 ou 4, e
ultrapassando os demais. Sem
ufanismo.
Este balanco, embora nao nos
coloque em posicao privilegiada,
vai permitir que entremos o
novo século com uma ponta de
esperanca, pois as coisas agora
estao acontecendo aqui, e,
paralelamente ao crescimento
economico (que pretendemos seia
harmonico e equilibrado), por
certo, havera um acentuado
crescimento da literatura de
nossa terra.
Renato lose Costa Pacheco é membro da Academia

Espirito-santensede Letras

