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J-/AMENTO não ter sabido desfrutar como devia a
convivência de Valdomiro Silveira. Poucas vezes falei
com ele, embora todas as portas de sua casa estivessem
sempre abertas para receber o amigo do seu Miroel.
Ainda estou a vê-lo, tão simples e acolhedor, tão humano e sereno, estendendo-me os braços como a um
igual, fazendo questão de pronunciar nome e sobrenome
do desajeitado admirador que jamais conseguia encontrar a mais simples frase de espírito para exprimir o
respeito pelo homem e pela obra. Desta falarei depois.
Agora só há lugar para algumas lembranças do homem.
Apesar dos poucos contatos pessoais, muito poderia
dizer, pois Valdomiro Silveira não foi criatura que exigisse longos encontros para se revelar. Franco, acessível, alma aberta, sem complicações ou complexos, não
escondia a ninguém a verdadeira personalidade. Que
dizer, porém, entre tantas lembranças? Falar da bondade e da simplicidade que tanto o caracterizavam?
Sim, neste mundo de vaidosos e hipócritas, a presença
de Valdomiro Silveira foi sempre uma nota humana
e suave, foi sempre a grata certeza de que alguma coisa

era possível salvar-se, de que, apesar dos pesares, valia
a pena não desistir. Sei muito bem como é vário o
conceito sobre a bondade. Que representa ser bom?
Há, indiscutivelmente, duas espécies de bondade. A positiva e a negativa. Esta, se não faz mal a ninguém,
também a ninguém ajuda. Não é, sem dúvida alguma,
a espécie a que pertencia Valdomiro Silveira. Ele soube
ser bom no melhor sentido, no sentido positivo. Poderia ilustrar esta afirmativa, mas que vale um exemplo
entre tantos outros? Prefiro o caso da vaidade, a mn.is
terrível das doenças e a mais encontrável nos que se
dedicam à literatura, sobretudo entre nós. Ah! a vaidade literária!... As suscetibilidades dos pequenos
gênios indígenas, os diz-que-diz-que, as picuinhas, o absoluto descontrole quando se toca, ainda que indiretamente, nas obras de tais celebridades! Que assunto
para o cronista malicioso e que fonte inesgotável para
qualquer psicólogo em disponibilidade!...
E como
Valdomiro Silveira andou longe dessa casta de gente!
No entanto, poucos outros possuíam, como ele, tanto
direito de se gabar e de se envaidecer. Mas era a própria antítese do vaidoso. Para que nos falasse de seus
livros, era preciso provocá-lo, insistir no assunto. Assim
mesmo, conseguia, com extrema habilidade, momentos
depois, desviar a conversa e quando percebíamos ele
estava elogiando outra pessoa. Estava elogiando Miroel ou Diná, Agenor ou Alarico, Isa ou Alberto, Cid
ou Helena. Sim, esta espécie de vaidade ele cultivava com volúpia: o amor e a admiração aos do seu
sangue. Não era uma admiração ruidosa ou despida
de senso crítico. De fala mansa, como bom caboclo que
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se gabava de ser, era agradável vê-lo exaltar o talento
do mano Alarico ou Agenor, eles sim, talentos de primeira grandeza. "O Alarico, Edgard Cavalheiro..."
e lá vinha a história na qual o Dr. Alarico Silveira
brilhara. E assim repetiria outros casos com outras pessoas da família que, diga-se de passagem, bem merece
um estudo, tal a quantidade de membros que se dedicam às coisas do espírito. Filólogos, contistas, romancistas, poetas, teatrólogos, tradutores, de tudo nela encontraremos e, acrescente-se, nada beirando a mediocridade. Esse amor e orgulho aos do "clã" era, portanto,
justificadíssimo no Dr. Valdomiro Silveira. Aliás, jamais forçava a nota, mesmo porque não faltaria, entre
eles, quem lhe viesse lembrar a história da coruja a gabar
os próprios filhos. . .
Não se conclua, no entanto, que somente aos seus
sabia elogiar. Era pródigo em louvores a todos os amigos, nunca os esquecendo. Da última vez que lá estive,
falou de Francisca Júlia, Júlio César, Vicente de Carvalho, Amadeu Amaral, Martins Fontes e de tantos
outros mais. Mal andaria o biógrafo que tentasse focalizar qualquer dos seus amigos e dele fosse ouvir
reminiscências. Ficaria sabendo somente sobre o lado
bom da criatura escolhida. Ninguém possuía defeitos,
todos eram excelentes homens, admiráveis poetas ou
prosadores. A própria vaidade de Vicente de Carvalho,
indisfarçável e inegável — encontrava desculpa, explicação simpática, quase convincente. E assim com todos
os outros. Ainda recordo algumas palavras que me disse
a propósito de umas críticas literárias que então fazia
num vespertino aqui da Capital: "Gosto das suas coisas

porque você não procura apontar os defeitos e sim ressaltar as qualidades..."
Essa atitude de plena boa vontade para com todos
vinha do seu otimismo com relação à vida. Acreditava
na vida, na literatura, nos amigos, creio que até na própria política. Como era puro de intenções, tudo se lhe
apresentava por um prisma agradável, para tudo encontraria defesa ou explicação. Confesso que não ouvi de
seus lábios a mais leve censura a quem quer que fosse,
a mais inocente perversidade literária, nem mesmo a
mais ingênua anedota capaz de ferir qualquer amigo ou
desconhecido, morto ou vivo. O Dr. Manuel Carlos
conta ter ouvido, poucos dias antes de sua morte, estas
palavras, ditas com um misto de melancolia e felicidade:
"Cheguei ao fim da vida sem jamais perder uma
amizade..."
Nessa frase está todo o homem. Não poderia, realmente, perder uma amizade quem pouco se preocupava
em acotovelar os concorrentes para um lugar ao sol.
Quem pouco se afobava para que fizessem justiça aos
seus escritos ou aos seus atos de homem público. Sabia
o quanto são precárias glórias ou posições conquistadas
a golpes de audácia. Cultivava, com plena satisfação
interior, o culto das coisas belas, espirituais, notadamente
o culto da amizade e do amor. Foi amigo de quase
todos os grandes espíritos que nestes últimos trinta ou
quarenta anos ocuparam as atenções da crítica e do
público brasileiro. Ouviu a leitura de Os Sertões, de
Euclides da Cunha, lá em São José do Rio Pardo.
Vicente de Carvalho submetia-lhe os sonetos, antes de
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entregá-los a publicidade. Martins Fontes procurava-o
diariamente, ficava a rodear a mesa da sala de jantar,
enchendo a casa com o brilho e a magia da sua conversa.
Ao morrer legou aos irmãos Silveira — Valdomiro e
Agenor — o seu espólio literário, num supremo gesto de
amizade. De nada disso se gabava ou procurava tirar
partido. Nem mesmo naqueles dias em que ser paulista
de quatrocentos anos constituía título de glória e de
prováveis posições políticas, vinha ele lembrar que na
sua árvore genealógica constava, como quinto-avô, o
bandeirante Carlos Pedroso da Silveira. O máximo
que exigia era que o considerassem um caboclo legítimo:
"Sou caboclo legítimo, disse a Silveira Peixoto. E é
nessa fala bem brasileira, que gosto de escrever para a
minha gente." Outra coisa que também não dispensava era o "V" do nome. Ainda agora, alguém, velho caçador de autógrafos, acaba de me mostrar interessantíssima carta, na qual ele conta ter matado e devorado aos
bocadinhos vários sujeitos somente porque lhe escreveram o nome com "W".
Não sei até que ponto a gente deve continuar
lamentando a morte do Dr. Valdomiro. Homens assim
deviam ficar para semente, não deviam morrer. A morte, sempre tão estúpida e inconseqüente, sabe escolher.
Ela leva sempre os melhores, os mais puros, os menos incômodos. Apesar de toda a tristeza que estou sentindo
neste e em tantos outros momentos, não creio na morte
definitiva de um homem como Valdomiro Silveira. Sua
presença fica na alma da gente como alguma coisa muito
boa, muito agradável de ser lembrada. Espécie de pa-

drão para inúmeros gestos e atitudes esta vida tão nobre
e bela, vida que atravessou sessenta e oito anos, sem ter
perdido qualquer amizade e, o que é mais importante,
sem ter feito, conscientemente, qualquer inimigo. E ficam, também, os seus livros e neles algumas histórias
que o tempo não conseguirá apagar, algumas histórias
que as gerações vindouras lerão encantadas e comovidas
porque elas trazem a marca de uma finíssima sensibili
dade e de um belo talento ao serviço de um grande
coração.
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A OBRA
bem avaliarmos a importância da contribuição
de Valdomiro Silveira no quadro da literatura nacional, bastará acentuar o seguinte: foi ele o criador
da literatura regionalista, no Brasil. Ronald de Carvalho esqueceu de acentuar tal fato e a maioria dos que
abordaram o assunto, confere tal honraria a Afonso
Arinos, por ter publicado "Pelo Sertão" em 1898. Realmente, à primeira vista parece caber ao mineiro ilustre a primazia, pois o volume de Valdomiro Silveira "Os Caboclos" — somente apareceu em 1920. Mas no
prefácio de Agenor Silveira para essa edição, o caso vem
esclarecendo em poucas palavras: o primeiro trabalho
regionalista de Valdomiro Silveira — o conto intitulado
"Rabicho" surgiu no "Correio Popular", de São Paulo,
no ano de 1891. E todas as histórias que fazem parte
de "Os Caboclos" foram compostas e publicadas entre
1897 e 1906. Se até então nenhum escritor brasileiro
manifestara pendor para o regionalismo, em seguida eles
passaram a constituir quase que uma escola. Afonso
Arinos, Coelho Neto e até mesmo Monteiro Lobato, são
nomes que podem ser mencionados como valorizadores
da modalidade literária criada por Valdomiro Silveira.
Trazendo para a ficção, cenas e tipos, costumes e paisagens da roça e, sobretudo, o linguajar caboclo, num
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levantamento desse riquíssimo material que é o dialeto
falado numa extensa área do Estado de São Paulo, sul
de Minas, trechos do Paraná e parte do Rio de Janeiro,
o autor de "Os Caboclos" firmava-se como o mais legítimo precursor da literatura regionalista não só do
Brasil mas, como bem acentuou Bráulio Sánchez-Sáez,
da própria América Latina. Esta é, a nosso ver, a
parte mais significativa da contribuição de Valdomiro
Silveira e não foi sem fortes razões que Amadeu Amaral ao dedicar-lhe "Dialeto Caipira", fê-lo ao "epígono
da literatura regional em São Paulo". Poderia ter dito:
no Brasil. Ou na América.
Não se conclua, no entanto, que a preocupação
do vocábulo regionalista tenha prejudicado a obra, transformando-a em cacetíssimo e inexpressivo celeiro de palavras, em simples nomenclatura sem arte e beleza, sem
emoção e humanidade. Absolutamente. Seu regionalismo não era o de vocábulo e sim o do sentimento.
Claro que é importantíssima a parte propriamente vocabular ou da sintaxe cabocla. Todos os modismos e
todas as construções encontram acolhida nas suas páginas bem construídas, páginas que denotam exaustivo
e bem cuidado trabalho. Fazendo-se intérprete da alma
cabocla, Valdomiro Silveira sentiu que somente poderia
ser-lhe fiel, se nada deturpasse, isto é, se conservasse,
além da língua, os próprios sentimentos dos seres humanos, as paisagens que os cercam, o "clima", que habitam. Suas criaturas vivem de verdade, suas paisagens
dir-se-iam fotografadas. São quadros de quem soube
observar, de quem soube sentir tudo aquilo que, com
tanta arte e beleza, fixou. Torna-se necessário acentuar
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que qualquer dos contos — tanto de "Os Caboclos"
como de "Nas Serras e nas Furnas", "Mixuangos" ou
"Leréias"', estão longe de se aproximarem de anedótico
que em geral constitui prato de resistência de todos os
que — sem conhecimento minucioso de material — se
metem a fazer psicologia ou a exprimir sentimentos da
alma cabocla. Sentimentos que jamais poderão sentir,
pois olham o caboclo como um ser curioso, pitoresco e
nada mais. Valdomiro Silveira, porém, via-os na qualidade de irmão, de seres idênticos a ele. Poderia,
muito tempo depois — vinte e tantos anos —, responder que julgava seu primeiro livro muito bom não pela
sua possível perfeição literária, mas por ser um "livro
de verdade e só de verdade".
Essa verdade ele fez questão de manter em todos
os trabalhos — tantos os que compõem "Os Caboclos",
corno os de "Nas Serras e nas Furnas", "Mixuangos"
ou "Leréias". Tristão de Ataíde acentuou serem tais
trabalhos a "reprodução viva e palpitante da realidade,
perfeita concentração e expressão local, originalidade
espontânea e pitoresca". A frase é importantíssima
quando a sabemos emitida pelo autor de "Afonso Arinos".
Muito se tem discutido sobre o valor da obra de
Afonso Arinos e não há de ser para exaltar um que
iremos negar outro, mas a verdade é que todos os que
se derramam em louvores ao autor de "Pelo Sertão",
esquecem propositadamente o autor de "Os Caboclos".
No entanto, qualquer confronto — por mais imparcial
que seja —, não poderá resultar senão em proveito
deste último. Arinos andou longe de sentir toda a força
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e encanto da vida sertaneja; suas histórias — algumas
admiráveis — ressentem-se de qualquer coisa, deixam
a impressão do bem feitinho, do muito limpo, mas tam
bem do vazio por dentro, enfim, nem sempre convencem.
Pelo menos quanto ao íntimo das suas criaturas, ao
conflito de sentimentos, pois a paisagem, não se pode
negar, é das mais perfeitas, tanto pela verdade como
pela beleza artística. Mas psicologicamente falando,
seus personagens não são da roça e sim da cidade.
Em Valdomiro Silveira é justamente o contrário que iremos encontrar; qualquer dos seus trabalhos deixa a certeza de que era "aquilo mesmo", não poderia ter sido
de outro jeito. E não somente com relação aos aspectos
exteriores — paisagens, figuras, etc. —, mas sim e principalmente com relação aos sentimentos da sua gente,
que ama e sofre, ri e chora como autênticos caboclos.
O segredo está no fato de ele ser um legítimo caboclo
Natural, portanto, a autoridade com que revivia a casa
materna, os cenários dos folguedos infantis, etc. Suas
caipirinhas, ingênuas e cheias de pudor, estão longe de
serem produtos de uma fértil imaginação: são tiradas
da própria vida, ou melhor do próprio "habitat". O can
to dos pássaros, o correr do rio, os ruídos característicos
da roça, aí estão, impregnados de encanto e doçura.
E ao lado disso, os pequenos detalhes de viver caboclo;
hábitos e manias, exigências e deficiências, crendices e
espertezas de alguns milhões de brasileiros.
Poderíamos mostrar com alguns trechos ou algumas referências diretas a este ou aquele conto, o flagrante com que foram apanhados. A cozinha cabocla,
por exemplo, numa ceia de Natal, com pratos que nos
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trazem saudades e água na boca, vejam como ele a descreve: "Assentaram-se todos. As pamonhas de queijo
ainda lançavam fumos esbranquiçados, e ostentavam, a
cada banda das travessas, a irregularidade e a esquisitice
de seus laços verdes. As batatas cozidas, que iam passando para o prato de cada um, mostravam o coração
roxo e quente, embora enxuto. Os pires de curau alinhavam-se em duas longas filas, polvilhados de canela
moída, anunciando os nomes dos presentes. A canjica
de amendoim e leite rescendia no mistério das terrinas
fechadas por então. O arroz-doce e o furrundum pareciam esconder-se entre os mais pratos, e as pobres das
talhadas, que se viam entre folhagens de bananeira e de
pitanga, sumiram como por encanto. A velha contou
que tinha alfanjado um vinho de laranja e um licor de
baunilha, às carreiras, mal e mal; e que a pinga de craguatá saíra uma coisa por demais, de boa. Para o vinho
e o licor houve canecas de louca: mas a pinga, para ser
bem aproveitada e saboreada, teve purunguinhas de
cuietê. E foi preciso, depois, muito doce e café meio
amargo por cima, senão tudo aquilo brigava, sendo bebida cada qual mais trepadeira..."
Longa a transcrição, sem dúvida, mas acredito que
interessante e capaz de transmitir aos leitores uma ligeira
idéia da maneira deliciosa e original do "conteur". O
que dificilmente se poderá conseguir, é trazer para estas
linhas a força dramática de algumas histórias (Camanhengue, Ana Cabriúva, etc.) a doçura lírica de outras
(.As Fruitas, Na Ceva, Cenas de Amor, etc.) ou o pitoresco de outras ainda, como em Os Mexericos, etc. Estamos citando somente trabalhos de "Os Caboclos".
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"Nas Serras e nas Furnas", "Mixuangos" e "Leréias"continuam o volume de estréia, obedecem ao mesmo
estilo e foram concebidos com o mesmo propósito.
Aliás, curioso acentuar, a nenhuma preocupação de
Valdomiro Silveira pela publicidade. Mesmo o primeiro livro só foi publicado muitos anos depois de escrito e ainda assim por insistências continuadas de amigos e parentes. A propósito, João Luso conta da ogerisa
de Valdomiro Silveira em publicar seus trabalhos. "Não
os escondia das pessoas queridas; mas ocultava-os do
público, guardava-os, enchendo gavetas e prateleiras,
não só porque os amava demais para os entregar a toda
a gente, mas também porque precisava de os olhar de
vez em quando em estado ainda de sofrerem ampliações ou reduções de frase, mudanças, retoques, repolimentos. Nessa reserva e nesse escrúpulo, nunca decerto, por si mesmo, sozinho, decidiria dar um livro.
Conceder aos jornais amigos, enviar às revistas simpáticas, ainda vá. . . Ainda lhe restava a possibilidade de
emendar na forma impressa e todavia mais ou menos
efêmera. Mas um livro, qualquer coisa de feito, de
acabado, com a intenção de durar, o sonho dos sonhos:
ficar. .. Nunca realmente se abalançaria a isso."
Somente assim se explica que tendo escrito matéria
para quase uma dezena de volumes, nunca pensasse em
reuni-la na forma definitiva e consagradora do livro. Ao
sair "Os Caboclos", Agenor Silveira anunciou sete volumes já prontos, volumes que iriam saindo aos poucos.
Desses, apenas mais três foram entregues ao público.
Mesmo assim, poderá a crítica indígena analisar e julgar
da importância da contribuição de Valdomiro Silveira
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para a literatura brasileira. Não será difícil aos que
tiveram a ventura de conhecer o homem, relacionar, ou
antes, ligar sua obra com a sua vida. Verão, sem esforço algum, que uma é bem o reflexo da outra. Através da bondade do autor, desfilam almas boas, alma?
puras. São raríssimos os personagens de Valdomiro
Silveira que podem ser julgados criaturas de péssimos
sentimentos. Já falei, em outro lugar, do quanto ele foi
bom e puro. Bons e puros são os seus caboclos; honestas e sadias, as suas caipirinhas.
Mas além desse detalhe, não poderá escapar à
crítica nacional — nesta hora em que tanto se fala em
língua brasileira — a importância da obra de Valdomiro
Silveira, encarada dentro deste setor. Numa entrevista
concedida a Silveira Peixoto, quando o assunto andava
mais ou menos esquecido, ele disse: "Não lhe parece
mais direito que, em vez de escrever misturado, com
palavrório peregrino e fácil de apanhar nos impressos de
toda natureza que por aí correm, eu use só a linguagem
de meus pais, de meus avós e de meus cafumangos, que
será, um dia, talvez um pouco modificada e com certeza
aperfeiçoada, a língua nacional?"
Modificada ou aperfeiçoada, é indiscutível que seus
trabalhos serão estudados e constituirão fontes valiosíssimas para todos os que procurarem, honestamente, uma
solução para o problema.
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passant respondeu que bastava arranjar um bom começo
e um bom fim.
- Só? perguntou o principiante. E no meio, que
é que entra?
— Bem!
EVOLUÇÃO DO CONTO BRASILEIRO
PONTO de partida para se chegar a uma conclusão
mais ou menos razoável sobre o que é e o que não
é conto continua sendo o clássico: se um romance deve
ser romanesco, se um poema deve ser poético, se um
tratado de Filosofia deve debater idéias é justo e lógico
que um "conto" "conte" alguma coisa. Há "contos"
nos quais nada sucede. Mas serão realmente contos?
Ou apenas dissertações, crônicas, ensaios, ou trechos de
romances?
Sendo difícil, ou mesmo impossível, uma definição
inteiramente satisfatória, aceitemos como a mais lógica
e racional a que os norte-americanos empregam: "Short
story" - história curta. Sim, que outra expressão melhor dirá do gênero do que essa? A não ser que concordemos com a frase de Mário de Andrade, que encerrava
suas discussões sobre o assunto dizendo: "conto é tudo
aquilo que o autor chama de conto". Mas se é difícil
chegarmos a uma fórmula conciliatória sobre o gênero
que deu glória a um Maupassant, mais difícil ainda será
chegarmos a uma conclusão sobre a técnica do conto.
Respondendo certa vez a um jovem que lhe pedira esclarecimentos sobre a melhor técnica a empregar, Mau16 —

Aí entra o artista!

Toda a questão, no fundo, está resumida nessa pequena anedota. Se há um artista presente nas páginas
que estamos lendo, então teremos um conto, se é o caso
de um "conteur", um poema, se o autor é um poeta, ou
um romance, se estamos lendo um romancista. Ninguém se põe a ler uma história pelo brilho das palavras,
pela riqueza do vocabulário. Nesse caso seria mais eficiente e mais prático folhear um dicionário. As fórmulas só servem aos medíocres. Os verdadeiros criadores
transcendem sempre os limites impostos por esquemas
ou regras preestabelecidas. Aliás, ainda sobre esta questão de técnica, nada melhor do que lembrar uma pequena
e admirável história:
"Havia, certa vez, um homem que desejava, a todo
custo, ser feiticeiro. Passou meses e meses inclinado
sobre tratados de magia. Por fim logrou ser admitido
na Academia do Grande Arcano. Isso, porém, à custa
de muitos pedidos e de insistentes súplicas, pois as vagas
eram poucas e os candidatos muitos. O curso era rigoroso, mas nosso aprendiz de feiticeiro estudava com
afinco. Admissão. Primeiro ano. Segundo ano. O estudante ia sendo promovido de classe. Afinal, chegou
o dia da Grande Iniciação, na qual os alunos seriam
submetidos à prova suprema do Rito. Perante a banca
examinadora, porém, nosso herói embatucou.
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— Mas é incrível! — exclamou o presidente da
banca. — O senhor, um aluno tão aplicado, que fez tão
belo curso, agora fracassa! O senhor nem parece feiticeiro!
— Vossa Excelência tem razão. .. — balbucia o
examinado. — Sim, não sou feiticeiro.. . Mas tinha
tanta vontade de ser!
— Como?! — exclamam os membros da banca,
sobressaltados. Não é feiticeiro? — Mas que ousadia!
Se o senhor não é feiticeiro, de que lhe adiantaria o
curso?!.. ."
* * •->

Essa fábula ilustra bem o problema do contista em
relação à técnica do conto e leva-nos à seguinte pergunta: "Terão razão os que afirmam que não é possível
escrever contos sem se submeter a umas tantas regras
técnicas, sagradas e imutáveis?" Eis um tema que por
si só justificaria todo um maçudo volume. Uma coisa
nos parece certa: — unicamente com técnica, nunca se
escreverá bons contos, ao passo que é possível escrever
bons contos mesmo com técnica precária.
Essa afirmativa mais se reforça ao estudarmos as
origens do conto. Sem nos determos nos tempos imemoriais, nas inscrições e desenhos encontrados em caverna de certas regiões da Ásia, podemos lembrar que
já nos túmulos egípcios, que datam de mais de 6.000
A.C. encontramos, perfeitamente desenvolvidas, através
de hieróglifos, longas histórias de reinados e de poderosas personalidades, com todos os detalhes possíveis.
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Com a dança e o canto é o conto a mais antiga
forma de arte. Cronologicamente falando, cabe-lhe a
primazia como gênero literário.
Um historiador da nossa literatura escreveu qus
uma apreciação honesta da evolução do conto brasileiro deveria começar, logicamente, por Machado de
Assis. Teríamos, neste caso, uma história literária em
que só imperasse a qualidade. Mas todos nós sabemos
que as histórias literárias não são escritas desse jeito.
Há os precursores. Os abridores de caminhos. Aqueles que tateiam o terreno, embora sem se realizarem.
Na origem do conto brasileiro não podemos desprezar as lendas e narrativas que alguns estudiosos, como
Barbosa Rodrigues, Couto e Basílio de Magalhães e
outros, colheram dos nossos índios. E muito menos as
histórias populares, tão expressivas da alma de um povo.
como as que foram colhidas por Lindolfo Gomes, Sílvio
Romero, João Ribeiro e outros.
Entre as lendas e narrativas dos nossos índios, é
fácil encontrar pequenas obras-primas, que se enquadram perfeitamente nos limites de um conto. Não lhes
faltam, nunca, um profundo sentimento poético e largoy
surtos de imaginação. São, em geral, histórias repletas
de velhos temores e superstições. Os temas giram em
torno de um círculo mais ou menos restrito, e os elementos predominantes são os astros do céu e os bichos
da terra. O ser humano raramente surge como centro
de atenção. Quase todas têm um sentido eminentemente simbólico. Das mais conhecidas são as que se
referem ao jaboti, um grande personagem por sinal.
O jaboti não é forte, mas é paciente e persistente. De— 19

vagar se vai ao longe, é o seu lema. Ele sabe que a
astúcia vale mais do que a força. E' à custa de astúcia,
ou esperteza, que vence o veado, numa célebre corrida,
ou mata a onça, que estava lambendo os beiços na expectativa de devorá-lo. E' exclusivamente pela astúcia que consegue escapar de uma caixa hermèticamente fechada, em que o tinham aprisionado. Outro
animal muito comum nas histórias dos índios é a raposa,
a mesmíssima raposa matreira das fábulas de La Fontaine. Mas, ao lado das histórias de bichos, encontramos deliciosas e poéticas narrativas sobre a origem da
constelação das plêiades, sobre a Cobra Grande, o SeteEstrêlo, as Três Marias, etc. Como nasceu o mundo,
como surgiu o dia da longa noite, porque o sol brigou
com a lua, enfim, histórias em que falam temores e superstições, em que gente primitiva exterioriza seu espanto ante os mistérios da vida. Nem todas essas lendas, fábulas, apólogos, alegorias ou simples narrativas,
podem ser, a rigor, classificadas como contos para não
falarmos em "bom conto". A linguagem é tosca, a técnica praticamente não existe e, salvo uma ou outra história, o mais só interessará aos estudiosos.
Fenômeno idêntico observaremos com relação aos
contos populares. E' verdade que, neste caso, além de
encontrarmos uma forma mais definida e espontânea
da arte de narrar, encontraremos também um material
mais rico e variado, rico sobretudo para a compreensão
psicológica de um povo.
Os estudiosos do assunto já esclareceram que a
maioria dos contos populares do Brasil são de importação européia. Da África recebemos alguns. E poucos,

pouquíssimos, podem ser considerados de origem indígena. Mas, mesmo quando importados, esses contos sofreram um processo de adaptação e, de uma certa maneira, terminaram como um reflexo do pensar e do
sientir do povo que lhes deu guarida, adquiriram o seu
fundo de verdade, a poesia acessível ao sentimento comum de todas as raças.
Os personagens mais conhecidos dos contos populares no Brasil são o Saci Pererê, a Iara, o Negrinho
do Pastoreio, o Lobisomem, a Gata Borralheira, ou esse
malandro, arteiro e irônico Pedro Malasarte. Todos
esses ilustres personagens, no entanto, são de origem
anônima, carregam séculos de popularidade, e pertencem mais aos estudiosos do folclore nacional do que,
propriamente, ao historiador literário. Há, no entanto,
uma categoria de contos populares que até agora não tem
sido estudada e que, a nosso ver, merece alguma atenção. Referimo-nos aos escritores semi-alfabetizados,
esses rudes e primários operários da pena, que, nos
confins do sertão, ou nas praias perdidas do litoral, e até
mesmo nos bairros das grandes metrópoles, extravasam
no papel os "causos" que acontecem ou que a imaginação desenfreada lhes dita. Estão longe de merecer a
classificação de "lavores literários". São canhestros,
muitas vezes ilógicos ou absurdos. Mas, como transbordam de poesia e, principalmente, como são autênticos contos no sentido clássico do vocábulo, isto é, narrativas que contam realmente coisas.
Mas já é tempo de abordarmos os primeiros contistas, os precursores. O nome de Joaquim Norberto de
Sousa e Silva, surge em primeiro lugar, pois não é posr.í— 21
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vel levar a sério Rocha Pita e poucos mais que esporadicamente fizeram ficção, má fitfção. Aliás, Norberto
de Sousa e Silva também é muito fraquinho e só com
muita boa vontade o leitor dos nossos dias chegará ao
fim de qualquer trabalho seu. No entanto, ele pode
ser considerado o pai do conto brasileiro. O trabalho
que lhe garante esse título apareceu em 1841, num
folheto de 30 e poucas páginas. Intitulava-se "As Duas
Órfãs". Onze anos depois, reuniu esse trabalho a três
outros, publicando o volume "Romances Novelas". A
palavra conto não é empregada, mas tanto "As Duas
Órfãs" como os outros são, a rigor, contos, isto é, histórias curtas, e podem, perfeitamente, servir como ponto
de partida a quem traçar a evolução do conto brasileiro .
Contemporâneo de Norberto, Teixeira e Sousa também escreveu narrativas curtas, que não resistem, porém,
às exigências dos leitores de hoje. E entre os românticos que, em seguida, vieram agitar o mar morto da
literatura brasileira, somente dois ou três podem ser lidos, atualmente. Dois, pelo menos, são bons: Álvares
de Azevedo — o gênio que não teve tempo de amadurecer — e Bernardo Guimarães. De Álvares de Azevedo temos "Noites na Taverna", que se pode classificar
como uma série de "contos" habilmente ligados pelo narrador, com o intuito de formar uma novela ou romance.
Não há, em nossa literatura, nada que se lhe possa comparar. "Noite na Taberna" se destaca e se impõe à
nossa admiração. O número de imitações que provocou,
na sua época, é incontável. Fagundes Varela, Teodomiro Alves Pereira, Ferreira de Menezes, Antônio Ma22

nuel dos Reis, o próprio Bernardo Guimarães, todos eles,
seguiram o rastro do menino prodígio e encheram os
folhetins dos jornais da época. Com exceção de alguns
trabalhos de Bernardo Guimarães, nada, ou muito pouco sobrou dessa literatura. Mas "Noites na Taverna"
ainda hoje pode ser lido com interesse. O livro se compõe, como disse, de várias histórias, cada qual mais
trágica. Crimes de todos jeitos possíveis ou imagináveis: do simples assassinato pela posse de uma mulher
até o incesto. De amor e morte são todos os casos
narrados. Rapazes que intoxicam mulheres para poder
possuí-las, que levam a desonra aos lares que os acolheram, que só espalham — na sede do amor e na atração da carne — desesperos e crimes por onde passam.
Todos disputam a glória de ter vivido a mais louca
aventura. Em suma, um livro tipicamente romântico,
fortemente influenciado por Hoffman, Byron, etc.
Não se pode dizer o mesmo dos seus imitadores,
como Fagundes Varela, que publicou, entre outros trabalhos, "Reinos da Glória". Há, no entanto, uma exceção: Bernardo Guimarães. As narrativas deste mineiro boêmio e meio amalucado estão escritas numa linguagem amena e agradável, e é fácil destacar alguns
trabalhos dignos de atenção. O conto Dança dos Ossos, por exemplo, é excelente. Trata-se de um caso de
assombração habilmente explorado. O "conteur" mantém da primeira à última linha um convincente clima
de mistério e terror. Há movimento, ótimos diálogos
e um clímax dos mais inesperados. Mas Bernardo
Guimarães, que possuía uma real vocação para o conto,
pouco produziu no gênero. Fenômeno idêntico se ob— 23

serva com prosadores do porte de José de Alencar e
Joaquim Manuel de Macedo. Escritores fecundos, com
dezenas de obras publicadas, mas com raríssimas incursões pelos domínios do conto. A explicação para essa
abstinência num gênero tão acessível reside no fato de
que todos esses escritores estavam, antes de mais nada,
imbuídos do espírito romântico. E o romantismo pelo menos o romantismo brasileiro, herdeiro direto de
Byron, Chateaubriand, ou Vítor Hugo, foi essencialmente palavroso, foi principalmente um movimento
poético. Sobrepor o sentimento à razão, o entusiasmo
ao raciocínio, o subjetivismo ao objetivismo, constituem
alguns traços mais salientes de um espírito romântico.
Acrescente-se, a isso, a capacidade para as generalizações imaginosas em prejuízo do senso crítico, com total
ausência de análise. Nunca, em literatura alguma, se
empregou tantas reticências e pontos de exclamação.
E o conto, pela síntese que exige, pelo poder de concentração que requer, não era, evidentemente, um gênero
propício aos românticos. Os poetas preferiam contar
suas histórias em longos poemas ou em massudos romances .
Numa antologia feita com algum critério e rigor
dificilmente se incluiria qualquer dos contemporâneos
de Álvares de Azevedo. Também José de Alencar e
Joaquim Manuel de Macedo não seriam lembrados,
pois não há, na vasta produção que deixaram, nenhuma
obra prima, nada que disso se aproxime. O próprio
Machado de Assis dos primeiros livros — "Contos Fluminenses" e "Histórias da Meia-Noite" — está ainda
muito longe de ter atingido a perfeição das obras da
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maturidade. "Contos Fluminenses" é de 1870 e reúne
histórias publicadas anteriormente no "Jornal das Famílias". Como observa Lúcia Miguel Pereira, o Machado deste livro e de "Histórias da Meia-Noite" ainda
está muito preso aos cânones do romantismo, é superficial e fútil. Seus tipos são ainda copiados da galeria
de manequins românticos; a mulher faceira, a virgem
sentimental, a beleza tentadora e fria, que desperta paixões sem as compartilhar, todas caprichosas, orgulhosas, misteriosas. Os homens são ainda mais estereotipados: o bilontra cínico, o cético afinal convertido ao
amor, o apaixonado infeliz. Em torno desses bonecos
a fantasia de Machado borda um tema, fabricando um
conto, sem maiores conseqüências. O próprio local onde divulgou em primeira mão esses trabalhos não lhe
permitiria outra coisa senão essas amenas histórias de
pura fantasia, sem nenhum fundamento na realidade.
Tendo passado do meio operário para o meio do jornalismo e do teatro, Machado (é sua grande biógrafa
quem nos informa) recusou a pintar tanto um quanto
outro. Desprezou as fontes de observação que a existência lhe dera. Com a sua mania de se elevar socialmente, quis escrever para damas da sociedade. Ora,
mesmo a mais comfpleta vocação de criador não pode
prescindir da realidade, ao menos como ponto de partida. Machado quis fazê-lo e o resultado foi que, a despeito de seu real talento de narrador, seus primeiros
livros valem muito pouco. Pouco em relação à obra de
maturidade, pois, em confronto com os contemporâneos,
já representa algo de muito superior.
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O último livro de contos que Machado de Assis
publicou traz a data de 1906. "Contos Fluminenses"
é de 1870. São trinta e seis anos de produção ininterrupta. Das histórias alambicadas do "Jornal das Famílias", para as obras-primas de "Papéis Avulsos". Se nos
romances, mesmo nos melhores, as intromissões do autor,
o faz-que-vai-mas-não-vai do seu estilo ziguezagueante,
dão à narrativa um aspecto indeciso, por vezes cansativo, no conto, é precisamente o contrário o que podemos
observar. Obrigado a se encolher, a concentrar-se, os
trabalhos ganham em coesão, em resistência, e o resultado são algumas autênticas obras-primas, à altura das
maiores que já se fizeram, em qualquer país de qualquer parte do mundo. Seus escrúpulos de burilador da
forma, sua paixão pela idéia, exposta sempre da maneira mais transparente possível, seu horror à retórica,
tudo nesse mulato genial o conduzia para o trabalho
de síntese inerente à arte de um bom contista. Os críticos já observaram que as linhas mestras da obra de
Machado estão mais definidas nos seus contos do que
nos seus romances. Alguns temas chegam a constituir
obsessão. Volta e meia ele os retoma, sem no entanto
se repetir ou tornar-se cansativo. O tema da perfeição, por exemplo. No romance ele só aparece, e muito
veladamente, na figura da Flora do "Esaú e Jacob".
Mas, no conto, vamos encontrá-lo em trabalhos como
Cantiga dos Esponsais, Um homem célebre, Trio em
lá menor, D. Benedita, etc. Outro assunto que muito
agrada ao "conteur" é o da relatividade de todas as
coisas. Cansado de debater no mistério do destino
humano, Machado parecia cruzar os braços, meio con26 —

victo da inutilidade de todos os gestos e atitudes. São
histórias de um cinismo ora ingênuo, ora malicioso.
Igreja do Diabo é um exemplo muito expressivo dessa
tendência. O Alienista é outro. Aqui o contista, com o
seu frio raciocínio torna-se implacável. Se em /ére;a
do Diabo ele chega à conclusão de que o Bem e o Mal
são equivalentes, em O Alienista a equivalência é entre
a loucura e a razão. A loucura pode muito bem ser a
razão. A razão pode muito bem ser a loucura. "Tudo
depende do ponto de vista do observador e este é essencialmente subjetivo e inverificável", anota Lúcia Miguel Pereira.
Mas, Machado é mais do que o cético e frio analista
de idéias. O ser humano também o comove e o atrai
com a mesma intensidade. Ele sabia, com aquela clareza dos gênios, que na vida nem tudo é matéria de puro
e simples raciocínio, de seca e decepcionante análise.
E escreve, então, algumas obras-primas, cheias de densa
e sofrida humanidade, de arguta e feliz observação de
aspectos da vida doméstica e mundana, de maliciosa
e irônica compreensão dos contraditórios sentimentos
humanos. Mãe contra Filho, Uns Braços, Missa do
Galo, Noite de Almirante, Capítulo dos Chapéus, e tantos outros mais, são modelos de bom gosto, exemplos
de como se faz um bom conto.
Machado de Assis é o cimo de uma cordilheira.
O conto brasileiro até o seu aparecimento é uma coisa
informe e vaga, quase inexistente. Em Machado há
estilo, há técnica, há idéias. E' surpreendente o que ele
conseguiu fazer. Não é grande somente quando enquadrado dentro da literatura brasileira. Está à altura de
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um Maupassant, de um Tchecov, de um Pirandelo, dos
grandes mestres de ontem e de hoje. A surpresa e a
admiração crescem ainda mais quando olhamos o que
havia ao seu redor. Muita gente escrevendo contos.
Gente talvez demais.
Todo o mundo hoje, observa Araripe Júnior, escreve contos. Não há idéia, não há delírio que se não
tenha julgado transformável em conto. Raro é o cronista que não converta a sua crônica numa historieta. . .
"Quem examinar os livros de contos que circulam pelas
livrarias, continua o autor de "Literatura Brasileira",
verá que na maior parte não passam de começos de romances abortados, de aspectos físicos ou morais deslocados de livros por fazer, marinhas, paisagens ou perfis
dispersos, que estão muito longe de realizar o tipo completo dessa espécie de literatura".
Inútil, portanto, recensear nomes de autores e títulos de livros. E mais inútil ainda procurar tendências e
temas. Todos se dizem presos à escola naturalista, mas
o termo pouco ou nada exprime. Há bons e maus contistas. Com predominância, está visto, dos maus. Mesmo quando se trata de um grande romancista como
Aluízio de Azevedo, ou de um grande poeta como Bilac,
de um crítico como João Ribeiro, ou de um historiador
como o Sr. Alberto Rangel, o que se pode encontrar é
o gênero na sua forma mais enganadora e menos importante ,— a crônica intitulada erroneamente conto.
Muitas vezes nem isso acontece. E' o caso de um Alcides Maia, que estreou excelentemente com um ensaio
sobre Machado de Assis, e depois enveredou pelo conto
regionalista. Com sua linguagem empolada e compli28

cada, é hoje inteiramente ilegível. Querem um exemplo? "Estriando de jalne o barro da parede, uma das
flechas luminosas dardejadas pelos rasgões da quincha
resplendia à cabeceira; outra incidia, reta e fúlgida, sobre
os refegos de camisa, na arqueadura da espinha; e ainda
outra caindo oblíqua à beira das cobertas, acariciava a
mão hirsuta do gaúcho, hirsuta e grande com as falanges
compridas nodulosas e várias manchas azuis negras em
destaque na carne murcha atijolada".
O trecho é de "Ruínas Vivas", um dos seus livros
mais falados, mas parece extraído de qualquer trabalho
do Sr. Coelho Neto, escritor fecundo, dotado de uma
grande imaginação, mas de difícil acesso, tão impenetrável como o Sr. Alberto Rangel, autor de "Inferno
Verde". Ao contista Medeiros e Albuquerque podemos
fazer qualquer espécie de restrição, menos a de ser um
espírito confuso. Ele é simples, fluente, sempre claro
e nítido. Mas seus contos são antes crônicas bem escritas. Falta-lhe certo calor humano; é demasiado lógico,
não tem nenhuma imaginação ou surto poético. O Sr.
Garcia Redondo não é simples, é simplório.
De
dona Júlia Lopes de Almeida não é difícil salvar uma
ou duas histórias. Quanto ao Sr. Magalhães de Azeredo, não creio que isso seja possível. Nas mesmas
condições estão os Srs. Oscar Lopes, Domício Gama,
Gonzaga Duque, Tomás Lopes, Rodrigo Otávio, e outros. Para estes escritores, Agripino Grieco arranjou
uma boa frase: "Viajaram na literatura de primeira
classe com bilhetes de segunda."
Mas, no amontoado de nomes contemporâneos de
Machado, ou vindos logo depois, salta-nos à frente a
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curiosa personalidade de Artur de Azevedo com seus
contos humorísticos. Pode-se discutir o valor da sua
obra. E' inegável, porém, que, no ramo que escolheu
e cultivou com tanta graça e espírito, ele foi um mestre.
Numa terra e numa época em que, no setor da literatura, era de bom tom apresentar-se envolto em roupagens
severas ou dramáticas, Artur de Azevedo escreveu páginas que são pequenos primores de jocosidade. Pintor
repentista das pequenas comédias da burguesia brasileira dos fins do Império e inícios da República, nenhum
outro o sobrepujou na arte de fixar o aspecto ridículo
da vida íntima da sociedade de então, principalmente a
de certos círculos da classe média do Rio de Janeiro.
Artur de Azevedo era malicioso, mas não sarcástico.
Sua ironia não tenciona ferir; apenas provocar o riso,
um riso franco, amável, bonacheirão.
Outra grande figura no conto é João do Rio. Seu
melhor livro no gênero — "Dentro da Noite", reúne alguns trabalhos dignos de antologia. Sofrendo a influência de Oscar Wilde, de quem aliás foi brilhante tradutor, João do Rio comprazia-se em pintar com as cores
mais delicadas e finas, os mais sórdidos aspectos da
vida, tudo sacrificando por um belo paradoxo ou por
uma idéia ou imagem elegantemente exposta. Gostava
de ressaltar o lado curioso, irônico e anticonvencional
de todas as coisas, fossem religiões, almas ou vícios.
De João do Rio, "conteur" eminentemente urbano,
passemos a três regionalistas, um mineiro, um paulista
e um gaúcho. Afonso Arinos, autor de "Pelo Sertão";
Valdomiro Silveira, autor de "Os Caboclos", e Simões
Lopes Neto, autor de "Contos Gauchescos". Nos contos
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do primeiro, encontraremos, postos em relevo com muito
bom gosto literário tipos e aspectos da vida do sertão
de Minas. Nos livros de Valdomiro Silveira, os tipos
e cenários são do Interior paulista, com o linguajar caipira exigindo vocabulário especial no fim do volume.
Simões Lopes Neto focalizou a gente dos pampas, especialmente os fronteiriços. A meu ver, com superioridade, sobre Afonso Arinos e Valdomiro Silveira, pois
Simões Lopes Neto conseguiu, tanto em "Contos Gauchescos" como em "Lendas do Sul", realizar uma epopéia cíclica, antes contada que escrita, com um tom narrativo da mais tocante familiaridade. Blau, o vaqueano,
é bem o próprio autor, em toda a sua simplicidade e
rusticidade, o genuíno tipo crioulo-rio-grandense, guasca
sadio, que, depois de trotar das pousadas pelas estâncias,
vem agora contar ao patrício deslumbrado tudo quanto
ficou semeado na longa estrada das suas recordações.
Blau é Simões Lopes Neto, infatigável viajante comercial, percorrendo dias e noites no lombo de um cavalo
as campinas rio-grandenses, anotando expressões, convivendo com os gaúchos nos galpões, trocando com eles a
cuia do chimarrão, ou sesteando sob os umbuzeiros perdidos nas planícies sem fim.
Todos estes contistas que agrupei ao redor de Machado de Assis - - simplesmente por imposição cronológica — produziram entre 1890 a 1910. Muitos só
apareceram em livros mais tarde, mas os contos foram
divulgados em jornais ou revistas literárias nesse período. Afonso Arinos publicou "Pelo Sertão" em 1898.
Artur de Azevedo, os "Contos Possíveis" em 1897. João
do Rio estreou em 1906. Júlia Lopes de Almeida em
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1899. Coelho Neto em 1891. De 1894 é o volume
"Crônicas e Novelas" de Olavo Bilac. Muitos como os
Srs. Coelho Neto ou Alberto Rangel, continuaram produzindo. Alguns, como os Srs. Viriato Correia ou
Magalhães Azeredo, produzem até hoje. Mas, depois
da publicação de "Papéis Avulsos", de Machado de Assis, em 1906, o conto passa a ser, com as exceções de
praxe, vítima predileta de literatos sem assunto. Aliás,
o mal não atinge somente o conto. O naturalismo no
romance, e o parnasianismo na poesia, já tinham dado
tudo quanto se podia esperar, eram movimentos em
agonia. A literatura brasileira entrava num período
de transição, num período de perigoso conformismo.
O livro nacional continuava impresso em Portugal ou
na França, em edições ridículas. O escritor mais lido
era o Sr. Coelho Neto ou o Sr. Afrânio Peixoto. Faziam uma falsa literatura, não só quanto à linguagem
mas também, e principalmente, com referência aos assuntos, personagens e meio. Sol para eles era astro-rei.
Mulher não era mulher. Era flor, anjo da guarda, fada.
Entre as falsas sertanejas de Afrânio, ou os falsos caboclos de Coelho Neto, o leitor nacional não hesitava:
entregava-se inteiramente à literatura francesa, com o
mais absoluto desprezo pela produção indígena. Nem
mesmo Lima Barreto conseguiu sacudir tal indiferença.
Essa glória iria caber a José Bento Monteiro Lobato. Depois de ter passado pela Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco, de onde saíra bacharel,
Lobato vegetou alguns anos em Areias como promotor
público. Quando estudante, fizera parte de um grupo
boêmio e despreocupado, inteiramente voltado para a
literatura. Publicara nessa época, com os mais estra32 —

nhos pseudônimos, alguns contos. Mas o diploma de
bacharel em ciências jurídicas e sociais, a promotoria e
em seguida a herança de uma fazenda, desviaram inteiramente o escritor que havia nele. Simples desvio, pois,
mesmo enterrado na fazenda, cuidava mais de livros do
que das matas, que em agosto o fogo se encarregava de
devorar. Um dia escreveu um violento libelo contra
os queimadores de mato. O artigo agradou e ele reincidiu, pegando novamente gosto pela coisa. Enfarado
da fazenda, vendeu-a e veio para a Capital. Trazia
pronto um livro que seria uma "bomba" na pacatez do
ambiente. A primeira edição de "Urupês" é de 1918.
Em menos de um ano o livro atingia a 4.a tiragem e doze
mil exemplares rodavam de mão em mão, avidamente
lidos. Rui Barbosa fez um discurso sobre o personagem de Lobato, e, naqueles dias, uma simples referência de Rui era qualquer coisa muito séria.
"Urupês" saía, assim, do terreno literário para a
arena política. Discutido na Câmara e no Senado, louvado e atacado pela imprensa, analisado em sociedades
científicas, o livrinho consumiu toneladas de tinta e
papel. O leitor brasileiro viu-se de uma hora para outra, obrigado a tomar conhecimento de um escritor da
casa, que lhe contava coisas da terra, numa linguagem
acessível e clara.
Embora não ainda inteiramente liberto da influência camiliana, Lobato procurava aproximar-se da língua falada, dando à sua prosa uma plasticidade em que
já se podia vislumbrar o "viço e o desconcerto df&p&'^
Além disso o contista contava, em verdade^minorü
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epílogo sangrento por vezes as ameaçava de caírem nos
dramalhões assustadores. Mas o bom gosto literário
do "conteur", a inocultável vocação para o "métier", o
absoluto domínio do assunto e da língua, salvavam sempre essas histórias de possíveis derrapagens para o folhetinesco fácil e espetacular. "Urupês" incluía doze
contos e o artigo que deu título ao volume, espécie de
profissão de fé do escritor. O sucesso não estragou o
contista, que continuou produzindo. Mais tarde ele reuniria tudo em dois volumes: "Contos Leves" e "Contos
Pesados". Não há dúvida que, entre os contos que vieram depois de "Urupês", encontraremos o melhor deste
autor. O Jardineiro Timóteo, O Espião Alemão, 22 da
Marajó e outros, igualam, e sob certos aspectos superam Colchas de Retalhos, Boca Torta, Mata Pau. Com
exceção de O Engraçado Arrependido, o primeiro livro
de Lobato não revelou uma faceta muito significativa
na personalidade deste escritor — o senso de humor, a
vocação para a sátira, de que são exemplos muito expressivos, trabalhos como O Espião Alemão, O Plágio,
O Colocador ds Pronomes e tantos outros mais.
Nem tudo será ouro de lei, na obra deste contista.
Mas, com exceção de Machado, nenhum outro, no
Brasil, valorizou e enriqueceu tanto o gênero, como
ele. Muito lhe deve a literatura brasileira. "Urupês",
além de representar uma renovação no conto nacional,
foi o começo de um grande movimento editorial, foi
uma preciosa fonte de inspiração para dezenas de escritores, de todos os pontos do País. À sombra da edi34 —

tora nascida com esse livro afortunado, surgiram inúmeros contistas.
E' longa a lista: Leu Vás, Carvalho Ramos, Gustavo
Barroso, Godofredo Rangel, Herman Lima, Gastão
Cruls, Afonso Schmidt, Vicente de Carvalho, Humberto
de Campos, Adelino Magalhães, Darci Azambuja, etc.
Alguns, somente se realizariam depois da Semana
de Arte Moderna. Outros, como os Srs. Gustavo Barroso, Godofredo Rangel, Herman Lima, simplesmente
não tomariam conhecimento da revolução literária capitaneada por Oswald e Mário de Andrade. Outros ainda, com o Sr. Leu Vás, e o próprio Lobato, iriam combater o movimento surgido em São Pauío, no ano
de 1922.
Não é possível falar pormenorizadamente de todos.
E' certo que a obra de "conteur" do Sr. Humberto de
Campos não justificaria muitas linhas. Além de pequena, pouco ou nada acrescenta ao já feito. Com referência aos Srs. Gustavo Barroso, Godofredo Rangel,
Herman Lirna e o próprio Leu Vás — que só publicou
"Ritinha e outros casos", além do romance do "O Professor Jeremias" — também há muito pouco que dizer.
Escreveram histórias sem muito interesse, histórias como
há milhares por aí. Bem diferente é o caso de Hugo de
Carvalho Ramos, Gastão Gruls, Afonso Schmidt ou
Adelino Magalhães. Carvalho Ramos deixou um único
livro — "Tropas e Boiadas". Morreu muito moço,
com menos de 28 anos de idade. Não pôde realizar a
grande obra que esse livro anunciava. Podemos filiá-lo
ao regionalismo de Valdomiro Silveira, Afonso Arinos ou
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Simões Lopes Neto. Goiano de nascimento, conhecia
a palmo os sertões do seu Estado, e, em todas as páginas que escreveu, o cenário é sempre o mesmo: a natureza áspera e selvagem do Brasil Central. Suas descrições, sempre vigorosas, másculas mesmo, lembram um
pouco Euclides da Cunha, um Euclides menos torturado
é verdade, mas com aquele mesmo apuro de detalhes,
aquele mesmo farto e original vocabulário. Hugo de
Carvalho Ramos era mais romancista do que contista.
Faltava-lhe o senso do anedótico predominante nos
contos. O tema para ele quase sempre é simples pretexto para evocações, para reconstituições de coisas perdidas no tempo. Isso não impediu que realizasse duas
ou três obras-primas.
De certos autores com muitos livros e dezenas de
contos, é difícil destacar este ou aquele trabalho. Realizam uma obra homogênea, equilibrada. Nada genial,
mas nada também inteiramente medíocre. E' o caso de
Gastão Cruls, por exemplo. Tudo nele é intelectualmente bem equilibrado e sòlidamente construído. Mesmo quando o tema se torna alucinante, como nos contos
Meu Sósia e G . C . P . A . Senso da medida, gosto pelo
termo justo e pelo período enxuto, eis algumas características do autor de Ao Embalo da Rede. Já o Sr.
Adelino Magalhães - - um nome inteiramente esquecido hoje em dia — deixa-nos a impressão de um espírito inquieto, atormentado, algo caótico. "Tumulto da
Vida", seu livro mais significativo, é de 1920. No meio
da literatura bem comportada da época, contos como
Um prego mais outro prego, ou As 21 noites de Paulo
Cláudio, representam, inegavelmente, tentativas de ino36 —

vação. A novidade nos contos de Afonso Schmidt não
está na linguagem ou na técnica, e sim no assunto.
Preocupado com a situação miserável das classes desfavorecidas da fortuna, procura fazer uma literatura de
combate, cheia de intenções sociais.
Aliás, o ambiente já estava maduro para grandes
transformações literárias e políticas. Não cabe nos limites deste apanhado sobre o conto brasileiro, uma
análise da importância da Semana da Arte Moderna na
literatura nacional. Basta acentuar que com os inovadores de 1922, todos os gêneros literários — romance,
poesia, ensaio, conto, história, etc. — se libertaram de
uma porção de restrições e novas clareiras foram abertas.
Talvez ainda seja cedo para se fazer a história desse
período. Falta-nos perspectiva. Mas, se é difícil fazer "história", não é difícil apontar os contistas mais
significativos. Acrescentemos, a título de preâmbulo,
que todos eles surgem com uma língua viva, bem mais
próxima da língua falada do que seus antecessores. São,
também, mais sintéticos, mais bem humorados, mais audaciosos. E fogem, quase por completo, à velha técnica
— um princípio, a história e o fecho de ouro. Outra
inovação que iremos encontrar: não desprezam os assuntos aparentemente banais. Pelo contrário: o cotidiano, o simples e até então desprezado cotidiano, constitui, para todos, um motivo de permanente atração. A
vida não está só nos fatos incomuns, extraordinários.
Não. Ela também se encontra nos dramas de todo-osanto-dia. Tristão de Ataíde, que foi o grande crítico
do movimento, anotou que uma das tendências da literatura que então se começou a fazer era aquilo que se
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poderia chamar a valorização do insignificante. A reação do público seria, como é natural, contrária aos
inovadores. Nenhum contista alcançaria, não digo a
glória de um Lobato — glória sólida, que resistiu ao
tempo — mas a precária popularidade de tantos que
na época absorviam os comentários da crítica bem
comportada.
No entanto, nunca o gênero foi rico e pródigo de
surpresas como no decênio que vai de 1920 a 1930.
Numa crônica deliciosa, escrita em 1927, Alcântara
Machado confessava que o que ele mais admirava na
"meninada literária" da época era "a coragem de afirmar". A glória dos escritores que tinham vindo antes,
dizia ele, se apoiava no ramerrão, no consagrado, no
geralmente aceito. Era uma glória oficial. Os moços
nada conseguiriam se não começassem aceitando o já
existente. "Num meio assim, como tentar uma renovação?"
Porque a coragem de afirmar, continua o cronista,
não se revela somente, como muita gente pensa, na
xingação, na descompostura, na insolência. Dizer na
cara já é muito. Mas não basta. E' preciso também
dizer de coração, esvasiar-se, despejar-se no papel. Antes de mais nada, afirmar a sua personalidade acima de
tudo e de todos. Fazer uma obra de nitidez objetiva
e subjetiva.
Essa coragem de romper contra tudo e contra todos,
essa coragem de pôr-se inteiro na sua obra, quantos a
tiveram entre nós? De um pelo menos temos plena
certeza. Refiro-me a Mário de Andrade, o grande
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Mário. Romancista, poeta, ensaísta, musicógrafo, crítico, cronista, divulgador e agitador de idéias, destruidor
de preconceitos e tabus, valendo sozinho mais do que
muitas academias, Mário foi dos nossos poucos espíritos
realmente enciclopédicos. Sua obra de "conteur" é pequena: dois livros publicados em vida e um póstumo:
"Primeiro Andar" apareceu em 1926 e os contos de
Belasarte foram divulgados em revistas e jornais em 24,
25 e 26.
Não é possível falar de Mário, o ficcionista, sem
referências à sua linguagem. Há muita confusão em
torno das preocupações lingüísticas do autor de "Belasarte". Mas o leitor que percorrê-lo pacientemente notará, logo, que a evolução que se processou na sua linguagem é segura e lógica. Começando descabeladamente moderno, usou e abusou de cacoetes, complicando
em vez de simplificar. Mas, com o decorrer do tempo,
foi deixando o que havia de forçado e de artificial na sua
•'maneira" de escrever, e, nos últimos tempos, sua prosa
atingira tal grau de cristalinidade e pureza, tal plasticidade e sabor, que dificilmente imaginaríamos escondesse
a língua que falamos tão fartos recursos. Nas crônicas
e nos contos é onde melhor poderemos encontrar o estilista. Trabalhos curtos, permitiam ao autor mais pacientes correções, permitiam-lhe, sobretudo, dar todos os
tons, extrair dos assuntos tudo quanto eles podiam oferecer. Em alguns contos, principalmente, esse virtuosismo atinge a grandezas inesperadas, a efeitos extraordinários. A nota patética quase sempre dá o tom para que
ao redor do tema se desenvolva a orquestração, na qual
entram todos os instrumentos -- violinos melancólicos,
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violoncelos tristonhos, pianos dramáticos, cornetins bufos, violas chorosas, pratos e fones inquietos. A princípio, desnorteará o leitor desabituado ao jeito do contista, mas este termina sempre por envolvê-lo, graças à
beleza da melodia pura que salta inesperadamente da
balbúrdia de sons. Sirva de exemplo a história de
Nízia Figueira, a do preto Ellis, ou a dos pequenos
piás sofredores. Deixando de lado, porém, o virtuoso
da técnica, é preciso apontar no contista Mário de Andrade o excelente intérprete da comédia humana. Para
focalizá-la, jamais lança mão de recursos melodramáticos ou grandiloqüentes. Ao contrário, seu tom é sempre
outro. Seja para nos descrever as maiores paixões ou
os maiores dramas, sempre se utiliza de uma fala mansa
e macia, uma fala que comove e convence a gente. Nisto ele se aproxima — intencionalmente, sem dúvida dos contadores de casos, dos férteis e imaginosos contistas populares. Nos seus trabalhos encontramos, em
verdade, aquilo que Maupassant classificava como "gosto
da vida temperado pela arte". Sim, o artista está sempre presente, mas em momento algum se desumaniza
em prol de um efeito feliz.
Se é difícil, em poucas palavras, falar de Mário de
Andrade, mais difícil é largá-lo. Há sempre tanto o que
dizer do homem e do artista que ele foi! Há sempre
tanto que aprender na sua vida e na sua obra! Outros
contistas, no entanto, reclamam nossa atenção.
Comecemos pelo Sr. Ribeiro Couto. Este autor,
embora bom cronista, bom poeta e regular romancista,
sempre revelou uma tendência natural para o conto.
Seu primeiro livro — "A Casa do Gato Cinzento" 40" —

apareceu em 1921, ano em que também estreou corno
poeta.
Pessoal e típico, tanto na maneira de escrever como
na de encarar os aspectos tragicômicos da vida, o senhor
Ribeiro Couto conseguiu criar um gênero especial de
pequenas histórias sentimentais, histórias nas quais a
nota realística é sempre suavizada pelo tom poético.
Seus quadros da vida diária, observa Sérgio Milliet,
aparentemente desinteressados, espalham toda uma
complexa série de impressivos dramas humanos. Escreve com agilidade e graça, qualidades que iremos
encontrar, ainda mais apuradas, em Antônio de Alcântara Machado.
Apesar de algumas incursões pelos domínios da
crítica e da História, a ficção era, indiscutivelmente, o
melhor clima para o espírito irônico e malicioso de Alcântara Machado. Paulista de quatrocentos anos, paulistano do bairro de Santa Cecília, poucos compreenderam e amaram os tipos e costumes da cidade como ele.
Era, sobretudo, um "conteur" nato. Se por vezes descamba para a caricatura, jamais a ela se entrega totalmente, pois equilíbrio e bom gosto são qualidades que
bem de perto o distinguem. Carmela e Gaetaninho,
mais do que retratos trabalhados, são instantâneos fixados com absoluta nitidez. Convém não esquecer que
estávamos em plena campanha modernista. Alcântara
não tomara parte no movimento, mas aderira aos seus
postulados, compreendia e aceitava a renovação que se
estava processando. Está claro que a sua obra de contista aparece na fase inicial com alguns cacoetes e
defeitos próprios dos vanguardeiros. Mas a evolução
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do "conteur" era segura e os trabalhos do último período — os contos de "Mana Maria" - - são dos melhores.
Frase curta e seca, imagem precisa e inspirada, vai sempre em linha reta, desprezando paisagens, não tomando
conhecimento senão do essencial, do que realmente é
imprescindível. E, quando o leitor menos espera, uma
frase corta bruscamente o ritmo trepidante e aparentemente desinteressado em que o autor desusava. Frase
que muitas vezes se resumia numa única palavra. Uma
palavra que era todo um mundo de graça e de espírito.
Faltará, talvez, aos contos de Alcântara Machado, maior
densidade. Muitas vezes eles pecam por excessivo esquematismo.
Deste defeito não acusaremos o esplêndido João
Alphonsus de Guimarães, exemplo típico de um prosador que foi aos poucos se despojando dos cacoetes
próprios do modernismo, para se tornar, no fim da
vida, um dos nossos mais claros e puros estilistas. Em
Galinha Cega o contista tivera um desses momentos
felizes, que de certo modo podem prejudicar uma carreira literária. Galinha Cega foi divulgado por Terra
Roxa e outras terras, em 1926. Reproduzido em dezenas de publicações, essa anedota simples, tão afortunada quanto o soneto de Raimundo Correia sobre as
pombas, dá a impressão de que seu autor nada mais
produziu. E' verdade que, tendo reunido em volume
Galinha Cega e outros trabalhos em 1930, somente
onze anos depois voltaria com outro livro de contos —
"Pesca da Baleia". Em "Pesca da Baleia", que não é
ainda o seu melhor livro, João Alphonsus apresenta, no
entanto, um trabalho que pode, perfeitamente, substituir
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Galinha Cega nas antologias. Refiro-me a Sardanápalo,
impressionante história que Edgar Põe não hesitaria
cm assinar. Aliás, com os mesmos elementos — um
homcm-mórbido e um gato — o "conteur" norteamericano não realizou coisa superior. Curioso assinalar
que outro dos melhores contos de João Alphonsus tern,
também como personagem, um animal. Desta vez um
paciente e manso burrinho.
Esse dom de simpatia para com os animais não o
impede, contudo, de debruçar-se sobre os seres humanos, com a mesma intensa e amorosa compreensão.
Outro contista que veio do modernismo é o senhor
Peregrino Júnior. "Histórias da Amazônia" focaliza
com muita fidelidade usos e costumes da Amazônia.
Ao contrário de tantos outros, que fizeram do vale
imenso o centro de suas histórias, Peregrino Júnior é
simples, desataviado. Embora conservando todas as características da língua local, soube evitar qualquer empolamento ou preciosismo de linguagem. A força ou a
intensidade dramática dos episódios que nos apresenta
é tirada em linha reta da originalidade do assunto. Seus
personagens guardam sempre o limite humano que as
torna reais e naturais, e seus sofrimentos, por isso mesmo, são sempre plausíveis e aceitáveis. O espanto não
vem dos assuntos nem dos personagens, e sim do meio,
o "inferno verde", onde a vida se revela estuante e brutal dentro do seu primitivismo semibárbaro.
Se o Sr. Peregrino Júnior encontra o melhor de
si mesmo fixando aspectos da vida amazônica, o senhor
Marques Rebelo está inteirinho na cidade de São Se— 43

bastião do Rio de Janeiro. Salta desde logo à vista do
menos atilado dos leitores a imensa ternura com que
ele trata dos pequenos dramas domésticos, das conversas
de namorados nos jardins dos bairros, dos passeios sentimentais pela Tijuca, dos malandros que tiram sambas
de caixas de fósforos nas tardes vazias dos cafés.
Sua humanidade é composta de funcionários públicos, de malandros, de estudantes, de fuzileiros navais,
das humildes meninas dos bairros distantes, — costureiras, caixeirinhas, garçonetes. Seu estilo dá, à primeira
leitura, impressão de facilidade, de superficialidade,
como se o autor não quisesse se aprofundar no assunto.
Mas, na verdade, estamos em presença de um "virtuose"
do conto. Seus diálogos, especialmente, encerram uma
poderosa força de expressão, um mundo de sugestões
Marques Rebelo tira o máximo efeito e partido da gíria
carioca, uma gíria saborosa e única. Mas sem cair em
perigosos hermetismos, sem abusar. Não se prende às
"bolas" do dia, o que seria restringir a durabilidade dos
seus contos, muitos deles com endereço certo para as
futuras histórias literárias.
Com .Marques Rebelo encerro a resenha dos contistas que o movimento modernista revelou.
Mas, antes de concluir, resta falar dos que vieram
logo depois, dos que estrearam a partir de 1930, quando
outras preocupações começaram a atrair escritores e
poetas do Brasil. Nesse período muita gente boa apareceu. Alguns trazendo ainda a marca muito viva do
modernismo. Outros, infelizmente, sem terem tomado
conhecimento de tal reforma literária. Outros ainda,
procurando novos rumos, insatisfeitos com o já feito
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Destaco um Orígenes Lessa, pela vivacidade de estilo,
pelo realismo descaridoso, pela ironia amarga com que
impregna quase todos os seus trabalhos. Destaco o
Sr. Amadeu Queirós, um moço com oitenta anos de
idade por fora e 25 por dentro, dono de uma prosa de
uma pureza e precisão raramente encontráveis em nossos ficcionistas. Não uma pureza de gramático, dessas
que irritam pelo preciosismo. Mas uma pureza de
quem usa o idioma como instrumento vivo, como meio
de expressão que atingiu uma cristalinidade ímpar.
"Casos de Carimbamba", um livro modesto, quase desconhecido, encerra páginas de singular beleza. Destaco
o Sr. Luís Jardim, "doublé" de pintor e contista, áspero
e forte como as criaturas e as paisagens que descreve.
Sua prosa tem o sabor de fruta do mato. Encanta pelo
pitoresco, é certo, mas se adapta admiràvelmente ao
mundo seco e trágico que lhe foi dado reconstituir.
Destaco Raquel de Queirós, dona de alguns contos
cheios de uma estranha poesia, assim como o Sr. Graciliano Ramos, mais romancista do que contista. Destaco Teimo Vergara, sutil e terno retratista de vida
simples, de ambientes domésticos, de cadeiras nas calçadas. Destaco Rodrigo Melo Franco, que Mário de
Andrade considerava um dos nossos grandes contistas.
Ou esse admirável Guimarães Rosa, de "Sagarana".
Mas a lista é longa. São dezenas e dezenas de nomes.
Do Sul. Do Centro. Do Norte. De todas as partes
surgem contos e contistas. Muitos são meros aprendizes de feiticeiros. Estão ainda fazendo o curso. Alguns no primeiro ano, outros no segundo ou no terceiro.
E' possível que no dia do exame final descubram o
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engano, o terrível e lamentável engano. Não eram
feiticeiros. Mas, há, entre as dezenas de rapazes e mocas que publicaram contos de 30 para cá, alguém que fez
tcdo o curso com distinção em todas as cadeiras, e que
no dia do exame final abafou a banca. Era um mestre
disfarçado em aprendiz. Um malicioso, inteligente e
culto mineiro. O grande feiticeiro Aníbal Machado.
Somente há poucos anos Aníbal Machado apareceu
em livro, com "Vila Feliz". Até então, mantinha-se
recalcitrante, desdenhoso das possíveis glórias de autor.
Uma ou outra página divulgada pelas revistas garantialhe, no entanto, uma crescente admiração do meio intelectual, que festejava não só o escritor, mas também o
homem, criatura admirável, grande pelo espírito, grande
pelo coração. Mais preocupado em estimular do que
em brilhar, Aníbal Machado vem se dispersando num
esbanjamento de ternura, tolerância, compreensão e
bondade.
Sua carreira literária resume-se em alguns trechos
de "João Ternura", um ou outro ensaio ou conferência,
e um punhado de contos. São páginas de mestre, trabalhadas com um carinho raro neste país de apressados,
de autores com obras completas aos trinta e poucos anos
de idade. Nos contos, é sem dúvida onde melhor poderemos encontrar Aníbal Machado. Dos cinco trabalhos reunidos em "Vila Feliz", dois pelo menos são
obras-primas indiscutíveis: Tati, a Garota e A Morte
da Porta Estandarte. Nestes, e nos demais trabalhos
de Aníbal Machado, mais do que bons assuntos, encontramos um bom escritor. Um escritor que alia a um
estilo claro, preciso e lógico, um dom de simpatia, com46- —

preensão e penetração psicológica como temos tido poucos. Tudo isso bafejado por um largo sopro poético,
poesia que é sempre uma solução admirável para a complexidade dos sentimentos ou situações que analisa.
Poesia que enche as últimas páginas de Urn acontecimento em Vila Feliz. Poesia que nos leva a viver com
Tati, a Garota, ou que dá tanta densidade à Morte da
Porta Estandarte. Poesia que faz a Juanita de O Telegrama do Ataxercea continuar bailando a sua dança
absurda sobre os desvarios do pai.
E' de caso pensado que encerramos este apanhado
sobre o conto brasileiro com o nome de Aníbal Machado.
E' que o autor de "Vila Feliz" retoma, neste gênero
literário, a tradição iniciada e elevada tão alto por Machado de Assis. Estilo, clareza, bom gosto, e, principalmente, honestidade e seriedade intelectuais a toda
prova.
Em literatura, e naturalmente que em todas as
outras artes, ninguém tira nada do nada. Há um fio
secreto e íntimo a ligar os espíritos do passado aos do
presente. São raízes de uma mesma árvore, que se
prolongam, e que ontem, como hoje e sem dúvida amanhã, se transformarão em novas árvores, que por sua vez
darão novos frutos. A selva é a mesma, mas as árvores são diferentes e os frutos nem sempre se eqüivalem.
O conto brasileiro já possui uma sólida tradição.
Dos velhos pagés aos-contadores de casos, das tentativas
dos românticos ao fenômeno Machado de Assis, de
Lobato a Mário de Andrade e a Aníbal Machado, é todo
um longo e brilhante caminho percorrido.
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