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Resumo 

O artigo focaliza as impressões causadas pela exposição "Triunfo do 
Barroco" que esteve no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no verão de 
1993, e documenta a magnificente retórica do espetáculo que alegorizou a 
abundância dos reinados de D.João V e D. José I. Cada peça apresentada 
possui uma história, em cada história é a História do ouro das "Minas 
Certas", do ouro das Gerais que se conta. 

 
Résumé 

Cet artic'le se tourne vers les impressions provoquées par l’exposition "Le 
Triomphe du Baroque" qui a eu lieu au Centre Culturel de Belém, pendant 
l’été de 1993, pouvant documenter la somptueuse réthorique du spectacle 
qui a faite allégorie de l’'abondance des regnes de D. João V et de D. José I. 
Chaque piece possede une histoire, et, dans chaque histoire, c 'est l’Histoire 
de l’or des "Mines Certaines", de l’or des Mines Générales (Minas Gerais) 
qu’on raconte. 

 
Uma exposição portuguesa, a encenar a viagem do ouro e a suscitar o delírio do olhar, esteve, 

durante os meses de verão, no recém-inaugurado "Centro Cultural de Belém", instruindo e 
deleitando (como é de praxe no bom Barroco) naturais e estrangeiros. A mesma seleção de peças do 
século XVIII já surpreendera e encantara o público belga, na Europália 91. 

Ao se avizinhar do local da exposição, o visitante é surpreendido por um belo Coche, em 
madeira dourada e entalhada que, com a sua magnificente retórica do espetáculo, alegorizou a fama 
e a abundância do reinado de D. João V, na memorável e pomposa entrada do representante 
português em Roma, a 8 de Julho de 1716. A simbólica viatura da Lisboa coroada espera o visitante 
que pára, admira e aceita o desafio de sonhar-se ocupante da aurifulgente carruagem. 

Mais à frente, um tapete vermelho se estende. É o símbolo que, como via iniciática, delimita 
um lúdico campo: o terreno da exposição. Inteligente concepção dos realizadores a lembrar que o 
Barroco é sonho, é jogo, é teatro. Sendo assim, Triunfo do Barroco se desenvolve como um 
espetáculo, apresentando um prólogo e cinco atos. 

A ouverture da grande ópera que foi o século XVIII português é a "Miragem Brasileira”1 das 
"minas certas”2. Estrategicamente colocado no início da exposição, encontra-se o Torrão de ouro 
nativo, de 43 libras, encontrado em Goiás. A grande "batata”3 de ouro aluvial abre a mostra triunfal 
como abriu a triunfal época joanina, metonímia que é de todo ouro que à metrópole chegava como 
imposto do "quinto". 

Ao demorar sua visão no Cofre do ouro das naus do comboio do Brasil, o visitante 
compreende o sentido alegórico do Especieiro, encomendado por D. João V ao ourives François-
Thomas Germain, que apresenta dois índios a oferecerem os frutos da terra. Na oferenda delineia-se 
o destino do ouro do Brasil: permitir o fausto régio..O mesmo sentido o visitante extrai da Alegoria 
ao Infante D. Manuel, gravura de Jacob Andreas Fridrich, em que as figuras indígenas simbolizam a 
opulência joanina proveniente do império. 

Ainda sob os efeitos da visão do Cofre do ouro, o visitante é capaz de decodificar tanto a cena 
manifesta quanto a latente da gravura sobre papel - A ação evangelizadora portuguesa - que 
acompanha o livro de Frei João José Santa Teresa. Enquanto a cena manifesta representa a luz da Fé 
católica, através da coroa portuguesa, atingindo o índio brasileiro; a cena latente, promovendo a 
inversão do sentido do olhar, sugere que do índio sai a luz que brilha no brasão real e no cálice da 
fé. Ouro brasileiro para a pompa régia e para o religioso fausto. Brasileiro ouro em que se grava "A 
Representação do Poder”4. 

Triunfo do Barroco é triunfo do soberano D. João, o quinto de seu nome, que sonhou ser sol 
fazendo-se ouro nos minérios veios dos confins das Gerais. Se o poder pressupõe a riqueza, exibir 



poder é corolário ao esbanjar luxo. D. João V soube, como ninguém, conjugar um gosto artístico e 
mecenático com a promoção de seu pessoal prestígio. As missões diplomáticas que objetivaram 
reabilitar Portugal aos olhos do mundo desenvolveram-se no luxo, na arte e na ostentação dos 
coches. Imponente no seu aparato figurativo, nos veludos, rendas e brocados de seu interior, na 
riqueza dos arreios de seus cavalos negros, centralizado num espaço destinado a rememorar as 
famosas embaixadas portuguesas, encontra-se um magnífico Coche, inconfundível marca 
ideológica do poderio da Casa Real. 

Imponência rima com prepotência e isso não é por acaso... pensando assim, o visitante 
observa a gravura de Guillaume Debrie sobre o Lava-Pés aos Pobres feito por D. João V, onde a 
riqueza da Corte contrasta com a simplicidade dos pobres que servem de figurantes ao grande teatro 
do Rei. Pensando na antítese que a gravura ilustra, o visitante tem seu olhar convocado pela Bacia 
do Lava-Pés e pela Bilha para a Cerimônia que serviram a sua Magnânima e Cristianíssima 
Majestade na rememoração do ato de Jesus. Na encenação do Lava-pés, vêem-se o soberano e os 
súditos, a prata e os andrajos, a falsa humildade e a verdadeira ostentação de um poder que, no 
excesso, legaliza a barroca sintonia dos contrários - concordia discors - a denotar o programa 
ideológico pelo que o "Príncipe do Céu e da Terra”5 conseguia, através do hierático rito, o equilíbrio 
hierárquico da sociedade de classes do XVIII. 

A referendar a "religião da monarquia”6 conjugados estão os símbolos da autoridade real e os 
da fé. A atenção do visitante é direcionada ao Crucifixo em prata dourada que serviu ao solene 
juramento real, à Coroa em ouro cinzelado e à Floreta em ouro esmaltado. É quando os olhos 
admirados reconhecem, nas folhas de acanto dos braços da cruz, as que decoram a régia coroa. É 
quando os olhos surpresos encontram, nas volutas do crucifixo, o movimento ondular que se repete 
na flor-de-lis do cetro. É quando o ato de mirar suscita a idéia de que da mesma natureza áulica dos 
signos do poder fazem parte os lanceolados raios de glória da imagem santa. A confirmar a 
sacrílega idéia, a Alegoria ao casamento de D. João V com D. Maria Ana de Áustria, gravura de 
Peter Van der Berg, onde as figuras da Religião, da Vitória e da fama encinam os retratos dos 
nubentes, nivelando o valor espiritual da primeira figura aos mundanos das duas outras. 

O visitante, a cada passo, esbarra na antítese fulcral do Barroco: espírito/matéria, seja ao 
observar a Capa de Asperges e o Panejamento. seja ao mirar o Espelho dourado de sacristia, seja ao 
descobrir numa papeleira do Convento de Odivelas os nomes D. João e D. Paula7. 

Passeando pelos salões desse primeiro ato cujo protagonista é o Rei, o visitante freqüenta o 
Paço, faz-se participe da ostentação, riqueza e festa da nobreza, ora ao observar a Miniatura com 
moldura de prata, de Castriocto, em que D. João V, demonstrando ser adepto das exóticas 
novidades, toma chocolate, ora ao apreciar o requinte do Gomil e lavanda, que trai um gosto rococó, 
quando reúne o vegetalismo ao corpo feminino formando curvas em "C", ora a se deixar 
surpreender pelas 33 peças em prata do Serviço de viagem no estojo original tão distante das atuais 
serviettes, ora ao seguir a delicadeza das cores das pinturas das porcelanas da Companhia das 
Índias que foram encomendadas pelo magnânimo por ocasião das núpcias de seus herdeiros e por 
outros nobres, que as encomendaram para igualarem-se ao soberano, ora ao acompanhar as tintas e 
a trama da tapeçaria Aubusson e do painel de azulejos - História de Alexandre - Porus 
Abandonado, a primeira, e História de Alexandre, o segundo - ambos baseados em desenhos de 
Charles Lebrum, que objetivavam encontrar na saga da personagem da Antigüidade o espelho 
heróico em que D. João V se mirava, ora ao espreitar a nobreza através dos Retratos registrados 
pelos pincéis de Vieira Lusitano, Quillard e Pompeo-Batoni. 

O grande protagonista, ao se promover, promoveu o reino. Trouxe a Portugal vários artistas 
estrangeiros e beneficiou-se do saber dos portugueses estrangeirados. Fomentou obras grandiosas, 
como as do complexo de Mafra, cujo desenho da fachada da Basílica, atribuído a Machado de 
Castro se expõe, como as do Aqueduto das Águas Livres, exposto através do óleo sobre tela de Jean 
Pillement. Desenvolveu as ciências, como atestam o Magnete-Instrumento Científico Chinês e a 
Medalha Comemorativa da Instituição da Real Academia de História. Também no terreno das artes 
e dos estudos, o grande mecenas se colocou no proscênio; não é inocente o fato de o magnete 
apresentar-se coroado, não é inocente o fato de a figura que representa a História, na Medalha 
Comemorativa, estar ajoelhada aos pés do Soberano, não é inocente a concepção do Busto de D. 
João V, escultura em mármore executada por Alessandro Giusti, que apresenta várias alegorias a 



explicitarem o mecenato régio, a denunciarem que o saber e as artes eram manejados pelo Rei, não 
é inocente a figura de Minerva ser explorada nas peças de ourivesaria do tempo. 

Nada melhor para confirmar a paz que as celebrações, nada melhor para fomentar o estatismo 
das massas que a alegria e, com semelhante pensamento, o visitante penetra nos domínios de "O 
Sagrado e as festas”8. 

Assim como os palácios barrocos portugueses apresentam, em azulejaria, as chamadas 
"figuras de convite" que acenam como quem diz que a passagem para o interior está livre, o 
visitante penetra no recinto sagrado e festivo da exposição através do convite dos Anjos 
Candelários, executados, possivelmente, por Marcelino de Araújo. A concepção teatral que 
orientou a exposição não ficou alheia ã convidativa função de tais figuras: são elas que darão o aval 
para que se penetre no cerne da festa barroca. 

A definição patrística que, desde o século XIII, viu a Eucaristia como luz do mundo recebeu, 
no século XVIII português, uma apoteótica interpretação, porquanto o valor metafórico da 
proposição medieval foi literalmente compreendida e assimilada, daí a necessidade de cercar de 
brilho, luminescência e ouro os objetos destinados ao culto eucarístico. 

As inesgotáveis remessas de diamantes e preciosos metais que o Brasil mandava para Portugal 
permitem a D. João V apoiar um cerimonial religioso de faustosa ostentação onde a festa sirva de 
propaganda e doutrina ideológica através do fascínio exercido sobre o olhar. Assim, a riqueza dos 
rituais religiosos confere uma integração espetacular ao ouro-luz que, no aparato teatral dos ofícios, 
transforma-se em elemento cenográfico. A fé será, então, explorada no que tem de encenação para 
que a Igreja seja para os fiéis um teatro de sonho. Em meio a tão paradigmático décor, o visitante se 
deixa ofuscar pelo brilho-luz das alfaias religiosas. 

Pára, então, diante da Custódia da Bemposta. Pára e medita sobre a romanofilia de D. João V 
que o faz trazer, para dominar as construções régias, o famoso ourives-arquiteto Frederico 
Ludovice. Do trabalho do italiano é a riqueza escultória de domínio pleno da gramática barroca em 
que as virtudes teologais servem de guarda aos medalhões que expõem cenas bíblicas cujo sentido 
eucarístico é retomado pelos símbolos que os putti seguram. A lição de grandiosidade do mistério 
da Eucaristia como luz do mundo é ministrada através da reverberação dos brilhos diamantinos que 
orlam a lúnula e se misturam aos raios de glória do resplendor. 

Prosseguindo na senda luminosa das alfaias litúrgicas, o visitante se avizinha de belíssima 
Píxide9 que também segue a gramática barroca italiana. Na base, ao lado da representação da Igreja, 
estão as imagens da Fé, Esperança e Caridade, a ensinarem que o caminho que leva ao alto, onde as 
partículas sagradas são guardadas por coroas de querubins, só se perfaz pela prática das virtudes no 
seio da Igreja. A compor a retórica de magnificência das cerimônias de Lausperene estão as luzes 
que iluminam a Luz: os Tocheiros, colunas de prata dourada, ricamente decoradas em "C" contra 
curvados com folhas de acanto e o Lampadário, também em prata onde os motivos em "C" se 
rematam por volutas. Convulsionado por tanto brilho, o visitante tem sua atenção direcionada à 
naveta que guarda o incenso. Trabalhando sobre a emoção do espectador, o teatro barroco da 
liturgia aciona todos os sentidos. Ao delírio do ver, soma-se o odor exótico enquanto o ouvido é 
gratificado pelos sons do órgão, Brilho, ouro, perfume e luz para a celebração do triunfo eucarístico 
de que as procissões de Corpus Christi se constituíram no mais perfeito simulacro. Depois de passar 
por um rico Andor, de origem indo-portuguesa, todo em prata filigranada, depois de acompanhar o 
Andor de S. João Evangelista admirando-lhe o jogo de contrastes entre o fogo do martírio 
(ideologicamente ateado por dois judeus) e a nuvem de prata que coroa o santo e que é sustentada 
por anjos de igual modo coroados, o visitante é compelido a seguir uma procissão de Corpus 
Christi, fazendo o percurso ascensional que a exposição lhe preparou. À sua frente desfilam, como 
paradigmas da decoração barroca, paramentos que mãos habilidosas bordaram: Capa de asperges, 
Dalmática e Casula. Acompanhando, deleitado, o matiz dos desenhos a fio de ouro, o visitante 
depara com a Urna para encerramento do S. S. O monumental sacrário em prata, de autoria do 
ourives português Manuel Ferrão, apresenta toda retórica barroca nascida de um exacerbado 
decorativismo. O olhar do visitante passeia pelas cenas da paixão que na arca se mostram e, 
surpreso, (o barroco sempre encanta sem, jamais, deixar de surpreender) pára no medalhão que 
reproduz a Última Ceia. Ao lado da frugalidade do pão e do vinho, Cristo levanta suas palavras 
sagradas diante de uma bandeja na qual, em lugar do cordeiro, está um leitão, gêmeo da famosa 



iguaria da Bairrada... E o visitante questiona: será que o leitão ali se encontra para ritualizar a 
comensalidade que Cristo, com a sua nova religião, inaugurou ou será que, em tempos de auto-de-
fé, fosse conveniente até mesmo a Ele, consabido judeu, escamotear sua origem? Ainda 
maravilhado e perplexo por essa temerosa ousadia barroca, o visitante encontra o triunfo eucarístico 
na mais real,'patética e literal de suas representações: a Custódia do Sacramento que alia a escultura 
em madeira policromada ao brilho da prata e às luzes das pedras preciosas. Como um atlante que 
em seus braços carregasse o mundo, um querubim, em genuflexão, levanta o gigantesco hostiário 
cujos resplendores fazem lembrar um grande sol. A metáfora patrística se cristaliza: a Eucaristia é o 
verdadeiro sol, a luz do mundo. 

Purificado pela gozosa e beatifica visão proporcionada pela Custódia do Sacramento, o 
espectador definitivamente participe do jogo, deve entrar na capela, formada por um belíssimo 
Frontal de Altar, em prata cinzelada, cuja carga decorativa atesta a pujança criativa do rococó, 
encimado por um Retábulo, em madeira entalhada e dourada que exemplifica, soberbamente, o que 
vem a ser a retórica da "igreja de ouro". Ao lado do Retábulo, estão dispostos a série de santos em 
prata e crucifixo, também em prata, da famosa Banqueta da Sé de Coimbra confeccionada pelo 
italiano Ludovice. No interior dessa capela, o visitante, além de ter deleitado o seu sentido da visão, 
terá o prazer de ouvir um som angelical, que de muito longe vem, e que diz da influência de 
Domenico Scarlatti no panorama musical do joanino tempo. Com os sentidos enlevados, o visitante 
demora seu olhar nas volutas do retábulo e, mais uma vez, encontra a simbiose dos contrários: o 
sagrado e o profano irmanados. 

Metonímia da máquina teatral que é a igreja barroca, a capela em exposição não podia olvidar 
a consciência da transitoriedade da vida, olhando à direita, o visitante depara com a Dormição da 
Virgem, em madeira esculpida, e descobre, no místico transitus, que nada faltou. 

Ao sair da capela, ainda com a imagem da Dormição da Virgem, o visitante compreende 
como a época barroca teatralizou a morte, iluminando-a com o fogo do precito dos autos-de-fé, 
fazendo destes a imagem invertida da apoteose ígnea dos fogos de artifício. Com tal pensamento, se 
emociona com a gravura de Juan Alvares de Colmenar que retrata um Auto-de-fé na praça do 
Comércio e reconhece a motivação barroca do excesso nas gravuras de Giovanni Paolo Panini e de 
Quillard que reproduzem os fogos de artifício dos festejos do casamento da Infanta D. Maria 
Bárbara com o Príncipe das Astúrias. Fogo de Tanatos e fogo de Eros, ambos a ratificarem o caráter 
dionisíaco da festa barroca. 

Prosseguindo, tem acesso à estampa sobre papel de Giuseppe de Vasi - Catafalco - que 
reproduz o aparato cenográfico nas exéquias de D. João V. O culto da morte, que nesse cenotáfio se 
exemplifica, é a derradeira festa a que o visitante é convidado, festa que encerra o aurifulgente 
reinado de D. João V. 

Entre um lado e outro da exposição, ao visitante o cariz barroco do contraste ensina que a 
vida, mais que o rigor do estilo artístico, promove a inversão: depois da opulência do reinado de D. 
João V, "O tremor da Terra”10, depois da bonança, a tempestade... 

A emergência do flagelo, insistentemente, fere os olhos do visitante que se transforma em 
voyeur da desgraça, através das imagens que, em progressiva repetição, dão conta das ruínas em que 
se metamorfoseou a triunfal Lisboa, num dia sagrado ao rito dos mortos e cujas velas votivas 
ajudaram as naturais fúrias a fazerem da Baixa a réplica hiperbólica das fogueiras dos autos-de-fé. 
Gargalhada divina, divina vingança? Com tal questionamento, o espectador observa as gravuras de 
Jacques Philippe Le Bas - Ruínas da Torre de S. Roque, Ruínas da Igreja de São Paulo, Ruínas da 
Basílica de Santa Maria, Ruínas da Igreja de São Nicolau e Ruínas da Praça da Patriarcal - e 
verifica que as igrejas foram os monumentos mais atingidos pela fúria dos elementos e passa a crer 
que Deus também se diverte. 

Delectare et movere constitui a premissa barroca. O período de fausto joanino, marcado pela 
pompa régia e eclesiástica, colocou toda sua atenção para o primeiro elemento do binômio: deleitar 
para reinar. Depois do terremoto a atenção se volta para o movere: urge reconstruir. E eis que uma 
outra figura assume o proscênio e se agiganta: Sebastião José de seu nome, singular Pombal que um 
leão abriga ou, quiçá, que a um leão obriga. Apoteoticamente, em óleo sobre tela de Louis Michel 
Van Loo, surge o Retrato do 1° Marquês de Pombal. 



Na terceira parte da exposição, o barroco triunfa na sua vertente utilitária. Os inúmeros 
projetos, percorridos pelo curioso olhar, dão conta do novo sentido urbanístico que se conferiu à 
cidade: há a preocupação com o sistema do transporte marítimo para atender à agricultura e à 
produção industrial nascente, o que se comprova através do óleo sobre tela de Joaquim Marques, 
Vista do Cais e Largo do Corpo Santo; há preocupação com o saneamento, com a tecnologia que 
será empregada nas construções e tudo isso sem descurar a preocupação estética. É como um tributo 
à inovadora e ampla visão pombalina do que é uma cidade que o visitante passeia sua visão sobre a 
Planta topográfica da Cidade de Lisboa, sobre o Primeiro Quarteirão da Rua de Santa Justa, sobre 
o Viaduto da Rua do Alecrim a São Paulo, sobre as Casas das ruas principais da Baixa e sobre o 
Modelo da Estátua Eqüestre de D. João I. 

Mover para gerir é a idéia do Marquês a ensinar que um país se reconstrói com garra e 
fábricas. Como a querer certificar-se disso, o visitante tem sua atenção convocada para a Planta 
Topográfica da Real fábrica das sedas, fábrica que contou com Jean Pillement11 entre seus 
desenhadores e, ainda, a exemplificar a premissa de dinamismo sobre que assenta a gestão do 
Marquês, estão os desenhos que reduplicam, multiplicam, intensificam as linhas retas dos 
pombalinos prédios, aqui e ali adocicadas pela emergência de um balcão que denuncia as novas 
forjas, aqui e ali abrandadas pela leveza e ritmo dos Silhares12 que denunciam a produção em série 
de azulejos. Confirmando o desenvolvimento industrial, estão as peças - Fonte Lavabo, Aquário, 
Estatueta de Menino, Guarda-Jóias e Alegoria à Primavera - a exibirem o esmero da louça 
portuguesa da Real Fábrica do Rato, dirigida pelo artista italiano Tomás Brunetto. 

Percorrendo as galerias da terceira parte da exposição, o visitante descobre que o 
desenvolvimento dos estudos deveu-se ao fato da expulsão dos jesuítas (presente na mostra através 
da Medalha Comemorativa da Extinção da Companhia de Jesus e da gravura a água forte Alegoria 
à Expulsão dos Jesuítas) que dominavam o sistema pedagógico do reino. Expulsos estes, em 
virtude da ostensiva oposição que mantinham contra a Administração Central e em decorrência das 
suspeitas de envolvimento no atentado contra D. José I, o sistema educacional do reino entrou em 
colapso. Pombal, porém, estava alerta e, do caos que se formou, fez nascer o "Gabinete de Física 
mais bem apetrechado da Europa”13. 

Se D. João V foi o luminoso sol da primeira metade do século XVII', Sebastião José de 
Carvalho e Meio foi a radiante estrela polar da segunda metade, astro de primeira grandeza que 
apontou o norte a todas as instituições portuguesas. E o visitante se questiona: e o Rei D. José I? 
Inteiramente eclipsado pelo seu Ministro, o Rei se mostra exposto através de um episódio trágico - a 
tentativa de regicídio de 1758 e a punição aos acusados - e através de um episódio festivo - a 
inauguração da sua estátua eqüestre. A imagem que o visitante retém de D. José I é a de uma estátua 
rococó, composta por laços, fólios e rendinhas, estaticamente preso à sela de um cavalo que se 
chamava Gentil, preso, portanto, à imagem que se dera de expressiva carga galante e cortesã. É, 
pois, com semelhante imagem que o visitante se prepara para entrar na "Joyeuse Intimité”14 da corte 
portuguesa, galante corte afastada da política autocrática do Marquês de Pombal. 

Assim como seu pai, D. José I procurou dar prosseguimento ao teatro régio ao se fazer figura 
central dos dispositivos cênicos, pomposos e festivos, armados aos olhos do público. Fazia-se 
acompanhar de um cortejo de charamelas cujas trombetas e tambores, enfeitados por ricos panos 
bordados a ouro, prata e matiz, exibiam o escudo régio cercado por aladas figuras da fama. A 
vivência da corte se faz, nessa época, no interior dos salões, à praça pública é ela convoca em raras 
ocasiões e sempre precedida da charamela. O visitante disso se apercebe quando vê os objetos 
expostos nessa parte do Triunfo. São, .na maioria, peças que compõem a intimidade das casas e 
palácios ou que denunciam o gosto requintado da freqüência ao teatro de ópera do Tejo. 

Assim como seu pai, D. José I procurou conjugar sua figura de rei à de Alexandre: o Teatro 
do Tejo foi inaugurado com a ópera Alessandro nellindia cujo Libreto de Pietro Metastasio e o 
Cenário de Galli Bibiena são expostos. 

Observando os desenhos dos cenários da ópera, o visitante encontra semelhanças com o 
figurativo da "Varanda" que foi armada para a aclamação de D. José I e que se expõe no óleo 
atribuído a Vieira Lusitano, Alegoria à aclamação do rei D. José I. Nesse ínterim, as formas 
convulsionadas e assimétricas do mais perfeito rococó alemão prendem a atenção do visitante nas 
volutas e nos desenhos em "C" da Fonte-Lavabo a que o dourado da talha confere particular 



encanto. É quando se vê no espelho do Tremó e, por momentos, se sente convidado a habitar o 
interior da gramática rocaille que persistiu na segunda metade do século XVIII. Da galeria de 
retratos passa para o salão de banquete em cuja longa mesa, ricamente aparatada com uma toalha de 
gorgurão de seda azul sobre a qual está uma outra, de finíssimo tecido branco com bainhas bordadas 
e fitilhos e rendas, a famosa Baixela de François-Thomas Germain, em prata fundida, batida, 
cinzelada e gravada, é exposta. Os olhos encantados s.e perdem a acompanhar os filetes canelados, 
as grinaldas de flores e folhas rematadas por volutas entre as quais reina o escudo do soberano. Ao 
fundo, como se construísse um grande mostruário, estão as louças da Companhia das índias do 
Serviço de Jantar que foram encomendadas para os festejos do casamento da primogênita do Rei. 

Outras pratas, de ourives portugueses, completam, com seus delicados desenhos, a riqueza 
ornamental dessa seção, lembrando que a mesa era parte integrante e fundamental das celebrações 
sociais de cunho ostentatório. Mostrar as ricas peças em porcelana ou em prata era a função que 
tinham o aparador, a credência e a Consola. 

Depois dos banquetes régios, inicia-se o baile. Ao entrar na rica sala de repasto, o visitante 
começou a ouvir um minueto e com tal música no ouvido lança o olhar para as Estatuetas de 
Ambroise-Nicolas Cousinet que parecem convidá-lo para a dança. 

Prosseguindo em seu passeio pela intimidade palaciana, depara com o salão de estar e 
descobre que a definição do mobiliário da época deu muita importância ao conforto que a 
convivência galante pressupunha. Os ornatos entalhados já não receberão a pátina dourada, a 
madeira, matéria-mater em sua essência, exibe seus veios que são usados como ornamentos. A 
gramática rocaille domina, com os desenhos assimétricos, o Canapé de três lugares, o Cadeirão, a 
Cadeira, o Sofá Cama, móveis que se reproduzem nas "salas de representação", numa época de 
grande sociabilidade. Também se reproduzem móveis destinados à escrita e à leitura que se 
tornaram marcas de importância social, e o visitante defronta-se com a Papeleira e com a Cadeira 
de "Escritório" que conjuga a leveza geral das linhas a uma solene sobriedade. 

A intimidade é compartilhada na mesa, na dança, no jogo (entre os móveis expostos se 
encontra uma belíssima mesa de jogo e de toucador). na frívola conversa de salão e é vivida 
existencialmente como intimidade religiosa. Para atender ao solitário enlevo, a imaginária preenche 
as Cômodas-Oratório. Aprecia, também, o grupo escultório em barro cozido e policromado, 
Sagrada Família, e a emotiva imagem de Santa Ana e a Virgem, em madeira estofada e 
policromada, nascidas as imagens das mãos criadoras de Machado de Castro e, ainda, demora, 
comovido, o olhar sobre os Anjos Músicos e sobre o grupo escultório Camponeses, perfeitos frutos 
que a arte do barro cozido e policromado de António Ferreira produziu. 

Depois de percorrer todos os cômodos palacianos, o visitante é convidado a passear pelos 
jardins de Queluz, ainda que hipoteticamente, no Carrinho de Passeio, em madeira entalhada, 
dourada e policromada e forrado de veludo carmezim, que pertencera à primogênita de D. José I. 
Iniciado que fora na "Joyeuse Intimité", ao espectador só falta a penetração na "Câmara do 
Tesouro”15. 

O círculo é a figura geométrica da perfeição, reunião de alpha e omega o que o habilita a 
simbolizar o tempo 16. Nada melhor para vincar o sublime, o acabado, o perfeito de uma 
determinada época que a adoção do circulo como imagem. Triunfo do Barroco fecha o espetáculo 
do século XVIII exatamente como o começou, isto é, com o ouro e as pedrarias do Brasil. Mais uma 
vez se torna patente a felicidade e a inteligência com que a exposição foi pensada. 

Sabe-se que em 1731 aportaram em Lisboa, provenientes do Rio de Janeiro, dezessete navios 
abarrotados de riquezas. A opulenta carga, que muito lucro rendeu à Coroa, era composta de 149 
arrobas de ouro e 6 arrobas dos mais preciosos e raros diamantes. A este carregamento seguiram-se 
muitos outros, afinal, as minas eram "certas" e eram gerais... Parte das riquezas foram usadas nos 
custeios das grandes obras do século XVIII: as artísticas de D. João V e as utilitárias de Pombal. A 
outra parte foi transformada em belíssimas jóias com as quais Portugal pretendia igualar-se ao luxo 
da França. As jóias deveriam surtir um efeito adicional de ostentação, funcionando como mais um 
elemento a compor o décor celebrativo do poder monárquico, mais um elemento a propiciar, em 
meio ao aparato cenográfico do século, a apoteose da Corte. 

O visitante penetra na "Câmara do Tesouro", há menos luz que nos anteriores compartimentos 
e tão logo depara com a Tabaqueira, em ouro cinzelado com aplicações de prata, brilhantes e 



esmeraldas, compreende o porquê da pouca iluminação. Não se vá ele cegar por excesso de luz, 
basta a que vem dos diamantes, imensos, impensáveis até serem vistos. Na tampa da caixa, o 
motivo é uma cauda de pavão, também iluminada por brilhantes gigantescos e delicadas 
esmeraldas. As caixinhas de tabaco estavam na moda, símbolos que eram da sofisticação e jactância 
das frívolas cortes européias.  

Guardando na retina o brilho diamantino da tabaqueira, o visitante fica siderado pelos reflexos 
que as esmeraldas do Peitoral/Laça lançam, desafiando a incredulidade de quem ao olhar se 
questiona: estou mesmo a ver tais e tantas esmeraldas? Mas a realidade da peça, que pertencera a D. 
Maria Ana de Áustria, não deixa o visitante pensar que está sonhando. A jóia segue um modelo que 
foi muito copiado no século XVIII: um laço duplo com sevigné17. 29 esmeraldas e 200 brilhantes 
compõem a jóia. Todas as pedras são de grande tamanho, devendo perfazer muitos quilates. A 
rainha poderia não ter o mais belo colo, porém, certamente, tinha o mais precioso. 

A moda peninsular do século XVII compunha o vestuário feminino com laços em fita de 
cetim ou veludo, o gosto da ostentação, que dominou o século XVIII, fez os antigos laços evoluírem 
para requintados broches. Depois do Peitoral/Laça, o visitante se maravilha com o Alfinete, em 
ouro, prata e 35 brilhantes, um dos quais, de cor amarela, com o peso de 31,93 quilates, foi 
considerado, dada a sua dimensão invulgar, uma das mais valiosas pedras do século. O Alfinete 
apresenta desenho similar ao do Peitoral: um laço duplo com sevigné. 

Junto ao Alfinete, o visitante se deslumbra por uma Gargantilha, também em ouro, prata e 32 
brilhantes do tamanho de um caroço de azeitona cada um. A valiosíssima jóia compunha a festa de 
exibicionismo da corte portuguesa que, em luxo, procurava superar a francesa. Maria Antonieta 
possuía uma gargantilha muito semelhante à que se expõe, porém com dez brilhantes a menos que a 
jóia portuguesa. 

Não só as damas da corte exibiam a suntuosidade que lhes vinha do Brasil. No mundo galante 
do século XVIII, o homem assumiu integralmente a sua vaidade e sua indumentária só estava 
completa se ostentasse o brilho do ouro e das pedras. D. José I exacerbou o gosto rococó das jóias. 
Dele era a Tabaqueira, dele é o Castão de Bengala, em ouro cinzelado, prata e brilhantes, acessório 
que foi encomendado em Paris na mesma ocasião em que a caixa de tabaco fora encomendada. 

As vestes masculinas também eram enfeitadas com as insígnias das ordens militares. O 
visitante se perde nos meandros do motivo floral estilizado que centraliza a Insígnia do Tosão de 
Ouro, encomendada a Ambrósio Pollet por D. José I para seu filho, o prfncipe D. João. 

Também confeccionada por Ambrósio Gottliet Pollet é a Placa da Grã-Cruz das Três Ordens 
Militares Portuguesas. Ouro, prata, brilhantes, rubis e esmeraldas entram na composição da jóia 
onde um medalhão central exibe as três cruzes representativas das três ordens - Cristo, Avis e 
Santiago. 

Percorrendo o tesouro, o visitante descobre que não só de cruzes eram feitos os distintivos das 
ordens, outras há que utilizavam motivos zoomórficos, como a Insígnia da Ordem do Elefante da 
Dinamarca. A jóia em ouro, esmalte polícromo e brilhantes, tem no elefante o símbolo da distinção 
e, por isso, só era atribuída a soberanos e grandes personalidades. 

O áureo século XVIII português conjugou, na pompa, a nobreza e a igreja. A feliz concepção 
dos realizadores da exposição explorou, sabiamente, os recursos barrocos, de modo que a própria 
exposição barrocamente se configurasse. O visitante reconheceu, no início de sua caminhada, o 
caráter teatral e lúdico e, ao chegar ao fim, reconhece que a exposição apresentou, na "Miragem 
Brasileira" uma síntese do que, nas partes seguintes ("A Representação do Poder", "O Sagrado e as 
festas", "O tremor da Terra" e "Joyeuse Intimité") seria exposto, disseminando e desenvolvendo o 
que figurava no prólogo para, finalmente, fazer a recolha na "Câmara do Tesouro". Assim, ao lado 
das jóias dos nobres, há uma jóia de sacristia: a Custódia Radiante, em prata dourada, diamantes, 
esmeraldas, rubis, safiras, topázios e granadas. A Custódia Radiante, última jóia da exposição, foi 
deslocada da seção "O sagrado e as festas" para, no tesouro, representar o elemento religioso a fim 
de configurar o efeito recolectivo barroco é, ela própria, uma recolha de todos os ornatos que foram 
apreciados nas demais peças: folhas de acanto, volutas, putti, motivos vegetalistas, raios 
lanceolados, desenhos em "C" e ouro, muito ouro que das "minas certas" desembarcaram em Lisboa 
para alimentar o Triunfo do Barroco. A Custódia Radiante é o radiante epílogo de uma exposição 



que soube obedecer o rigor formal do barroco, imitando-lhe o estilo narrativo-didático espetacular, 
lúdico e ornamental. 
 
Notas 

 
1. "Miragem Brasileira" foi o nome dado ao Prólogo da Exposição. 
 
2. "Minas certas e abundantemente rendosas" é como Giovanni Antonio Andreoni, em Cultura e 
Opulência no Brasil, livro publicado em 1711, se refere às terras brasileiras. 
 
3. Os pedaços grandes e arredondados de ouro de aluvião receberam, na época, o nome de "batatas". 
 
4. "A Representação do Poder" foi o nome dado à primeira parte da Exposição, que focaliza o 
reinado de D. João V. 
 
5. A Gravura de Guillaume François Laurent Debrie apresenta uma legenda cujo propósito é 
salientar as qualidades do soberano português a fim de engrandecê-lo perante os súditos que 
deveriam encontrar entre a religião e a monarquia uma sintonia perfeita. Parte da legenda se 
transcreve: "... se para doutrina e exemplo de todos se quis sujeitar a sua acção tão humilde o maior 
monarcha e verdadeiro, Príncipe do Ceo e da Terra, para assim ser reconhecido e adorado como 
verdadeiro Mestre e Senhor". Percebe-se, pelo epíteto "Príncipe do Céu e da Terra", pelos 
vocábulos "Mestre" e "Senhor" e pelo verbo "adorar", que a lição que se pretendia com o Lava-pés 
era identificar o monarca a Cristo. 
 
6. Catálogo da Exposição Triunfo do Barroco. Fundação das Descobertas - Centro Cultural de 
Belém. 1993. p.147/c.a 
 
7. A papeleira em charão da China e ouro foi um presente do Rei a Soror Paula Teresa da Silva, 
freira do convento de Odivelas, com quem mantinha um "piedoso" amor. 
 
8. "O Sagrado e as festas" foi o nome dado à segunda parte da Exposição, que focaliza a Igreja com 
suas procissões solenes e solenes autos-de-fé e focaliza os fogos de artifício com que a pirotecnia da 
corte encantava o povo. 
 
9. A píxide, cibório ou âmbula, é um cálice com tampa que serve para guardar as hóstias 
consagradas, é uma alfaia litúrgica também conhecida como "vaso de sacrário". 
 
10. "O Tremor da Terra" foi o nome dado à terceira parte da Exposição, que focaliza a destruição de 
Lisboa pelo terremoto seguido de maremoto do dia 1 de Novembro de 1755 e a reconstrução 
efetivada pelo Marquês de Pombal. 
 
11. Jean Pillement foi desenhado r da manufatura dos Gobelins, antes de ocupar o lugar de pintor 
régio em Lisboa. 
 
12. Painel de azulejos regido por um sistema de composição geometrizante, num ideário modular, 
composto de elementos que se repetem. 
 
13. Catálogo da Exposição Triunfo Barroco. p. 305/c.a. 
 
14. "Joyeuse Intimité" foi o nome dado à quarta parte da Exposição, que focaliza a vida da corte no 
reinado de D. José I. 
 
15. "A Câmara do Tesouro" foi o nome dado à quinta parte da Exposição. 
 



16. Cf. CHEVALlER, Jean et GHEERBRANT, Alain. Dictionnaire des symboles. (A à CHE). 
Paris: Seghers, 1969. p.303. 
 
17. A Marquesa de Sevigné, famosa dama da corte de Luís XIV, deixou seu nome ligado às jóias 
que apresentavam pendentes, uma vez que ela só aparecia em público trazendo uma dessas jóias. 
Antes da marquesa, a peça era designada de pendentif, depois, por efeito metonímico, passou a ser 
chamada de sevigné. 



Notas sobre literatura na Pós-Modernidade 

Wander Melo Miranda 
 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a literatura na pós-
modernidade, a partir da análise da obra precursora de Jorge Luis Borges e 
Ítalo Calvino, dando-se relevo à tradição cultural, ao problema da 
propriedade literária e ao espaço das trocas artísticas. 

 
Résumé 

Cet travail a pour objet des réflexions sur la littérature dans la post-
modernité, à partir de l’analyse de l’oeuvre annonciateur de Jorge Luis 
Borges et Ítalo Calvino, en mettant en relief la tradition culturelle, le 
probleme de la proprieté littéraire et de l’'espace de l’échange artistique. 

 
Em "Pierre Menard, autor dei Quijote", de Borges, o pastiche funciona, mais do que como 

técnica de construção/desconstrução literária, como um operador conceitual que coloca em xeque a 
tradição institucionalizada e os efeitos de canonização. Enquanto exercício de memória e 
esquecimento de um texto "primeiro", a operação pastichadora assemelha-se à tradução, no sentido 
de "transducto" - conduzir para mais além -, num movimento sem origem nem fim, que frustra e 
cria continuidades. 

Nesse caso, escrever seria, ainda conforme Borges e seguindo seu Atlas, descobrir o 
desconhecido, com as armas da formação familiar e cultural: viajar imaginariamente por um mundo 
coberto de sombras, cuja cartografia vai sendo traçada como uma tarefa cega de criação de 
precursores. Ou, então, penetrar na torre de Babei - casa de Deus, do Pai - percorrer sua algaravia de 
signos e encontrar neles um lugar onde o escritor possa construir sua própria casa, criar em meio 
aos escombros do enciclopedismo revertido, pervertido, uma família, outros laços de afiliação e 
parentesco. 

O que aí está em jogo é o enfrentamento da contradição entre escritura social e apropriação 
privada, mediante a dramatização da identidade - do indivíduo, da nação. Nada melhor para dar 
conta desse movimento oscilante do que a figura do copista, o que lê e escreve ao mesmo tempo, 
fazendo própria uma escritura alheia, uma outra voz. O efeito paradoxal de particularização daí 
resultante coloca a questão de se saber como se dá esse processo de subjetivação, que genealogias 
nele se configuram. Estamos em pleno reino da conjectura, de uma investigação especulativa, quase 
policial, como um texto de Italo Calvino indicia desde o título: Se una notte d'inverno un 
viaggiatore. 

A conjectura é forma predominante em narrativas onde os lugares e os sujeitos se 
embaralham, se superpõem. Se, por um lado, a interface neutra do discurso abriga quem lê e escreve 
numa espécie de lugar vazio - vazio porque espaço de possibilidades, potência do vir-a-ser - por 
outro, esse vazio é fonte de angústia existencial, social, artística Cabe então ocupá-lo - à exaustão, 
diria John Barth - depois que todos os estilos foram inventados, tudo já foi escrito. 

É esse o espaço por onde circula meio fantasmaticamente o pasticheur, estrangeiro na própria 
língua, tornada um deserto de significantes, língua sempre do Outro. É também essa a hora de 
construir a casa sobre os escombros de uma outra desmantelada, de redimensionar os parentescos 
por meio da apropriação, da pilhagem, da pirataria de signos e linguagens: nasce então. um escritor. 
Ricardo Piglia, em entrevista ao Suplemento Literário do Minas Gerais, descreve assim esse 
nascimento: 

 
Em alguns dos relatos de Borges, por exemplo em "La muerte y la brújula", ao final, o 

personagem-detetive vai morrer numa quinta cujo modelo está tomado às quintas de 
Adrogué (...) Esse é o lugar onde minha família vivia. Meus avós são imigrantes italianos, 
mas minha mãe nasceu numa quinta e lá também nasci eu. Quando eu tinha 16 anos, meu 
pai decidiu, por motivos políticos, sair desse lugar. Então, para mim, começa aí a literatura, 
quando tive de abandonar esse terreno do qual tenho recordações felizes da infância: com a 
casa desmantelada comecei a escrever. Assim, a história de minha relação com a literatura 



passa por um momento constitutivo de meu intento de reter na linguagem esse lugar que eu 
ia perder. Começo a escrever para não ir-me de lá, como se a alternativa servisse para que 
eu ficasse ali. 
 

Perda de um lugar e falta de linguagem do "in-fans", o que não fala, resultam na invenção de 
uma origem que a tradição literária permite simular, por meio de escolhas pessoais, laços de sangue, 
de signos. Eis a via de contraposição ao sujeito universal e forma liminar de representação da 
diferença constitutiva da identidade autoral. A simulação do espaço "doméstico" da casa pelas 
famílias literárias introduz no passado uma outra dimensão, que desfaz a linearidade histórica e 
alarga as fronteiras temporais e espaciais da tradição. 

Esse processo duplo, na aparência contraditório, entre desconstrução e reforço da tradição, 
aponta para a condição de epígono do escritor, da ordem da indecidibilidade, tematizada em 
"Borges y yo" sob o ângulo da glória e da fama: um Borges já consagrado pelas instituições 
literárias, já canonizado pela tradição e um outro, flâneur anônimo pelas ruas de Buenos Aires, em 
busca de histórias para as tramas - de um? do outro? - de ambos, unidos pela "perversa costumbre 
de falsear y magnificar". 

Na trilha aberta por Borges, o precursor, a literatura pós-moderna parece seguir esse costume 
e reconhecer-se, entre cínica e jubilosa, num dístico que poderia sintetizá-la: O autor morreu! Viva 
o autor! A desautorização da paternidade literária pelo pastiche. ou outras formas de apropriação, ou 
melhor, de desapropriação, induz à fetichização do escritor, cuja assinatura passa a regulamentar a 
circulação do objeto literário no mercado editorial e nos negócios da sociedade contemporânea. No 
universo das produções de massa, a griffe autoral é signo de legitimação artística e marca 
diferencial entre originalidade e estereotipia, inserindo-se na lógica de exacerbação do 
individualismo pelo viés desconstrutor da uniformidade e da pasteurização que subjazem a esta 
mesma lógica. A repetição de modelos e detritos culturais pela mixagem de elementos heterogêneos 
atua então como tática do texto que visa, segundo Calvino, em Se una notte, "risvegliare un fondo 
d'angoscia insepolta, come ultima condizione di verità che lo riscatti dai destino di prodotto di serie 
cui non puà sottrarsi". 

Walter Benjamin já se deteve, com a argúcia que o caracteriza, na perda da aura da obra de 
arte na "era da sua reprodutibilidade técnica". Grande parte da literatura deste final de milênio 
parece reagir a essa perda pela consagração do literário - da qual o pastiche é o mecanismo mais 
evidente, ou pelo menos o mais extremado - e pela investidura do autor como guardião da literatura 
(eco dos guardiões da Biblioteca em Borges e sua irrisão em Il nome della rosa, de Umberto Eco). 
De qualquer forma, o resultado é quase sempre o hipertexto, a "hiperliterização" da linguagem 
escrita, o empilhamento e o acúmulo de referências culturais, às vezes até o limite, proposital o.u 
não, do kitsch. No horizonte tecnológico da atualidade, a proliferação maquínica da literatura, longe 
de ser um simples ludismo "linguajeiro", delega ao livro o papel de resistência diante da barbárie 
tecnológica. Como aparece dito em La ciudad ausente, de Ricardo Piglia, "la inteligencia del Estado 
es básica mente un mecanismo técnico destinado a alterar el criterio de realidad. Hay que resistir. 
Nosotros tratamos de construir una réplica microscópica, una máquina de defensa femenina, contra 
las experiencias y los experimentos y las mentiras del Estado". 

Máquina enlouquecida, plena de histórias cuja profusão e propagação não se consegue deter, a 
literatura pós-moderna retoma a modalidade do saber proveniente da fábula, concebida como ponto 
de fuga do determinismo da realidade. Em Italo Calvino essa forma de saber nasce da singularidade 
do "Era uma vez" e da sua capacidade de prestar-se a um número infinito de multiplicações, 
variações e surpresas, que tem sua raiz no prazer de ouvir e ler histórias e na curiosidade de saber de 
onde elas vêm. Curiosidade esta análoga, segundo Jean Starobinsky, em prefácio às obras completas 
do autor, ao desejo de se saber de "onde vêm as crianças", no qual a psicanálise descortina a fonte 
de todas as formas de conhecimento. 

A fábula enquanto modelo narrativo aparenta-se ao jogo de xadrez: um número limitado de 
peças deslocando-se sobre 64 casas permite jogar uma série ilimitada de partidas. Em Le città 
invisibili, Kublai Kan pensa: "Se ogni città ê come una partita a scacchi, il giorno in cui arriveró a 
conoscerne le regole possiederó finalmente il mio impero, anche se mai riusciró a conoscere tutte le 
città che contiene." Mas o modelo de todos os modelos é inalcançável, logo, toda fábula, todo conto 
e todo romance podem ser considerados como o resultado de um fracasso, de uma pequena 



abdicação. Joga-se a partida como se cada estado sucessivo do xadrez fosse contemplado como uma 
das inumeráveis formas que o sistema das formas ajunta e destrói. Entre a demanda e a desilusão do 
arquitexto ou do hipertexto, o texto se faz: Se una notte d'inverno un viaggiatore, il castello dei 
destini incrociati - banquete de histórias, relativização do saber e dos paradigmas da arte e da 
ciência. 

Na organização das fábulas que compila e nos livros que escreve, Calvino se reserva o papel 
de narrador, ou seja, sua voz tende a ser o resultado de uma proporção média entre as vozes que 
ressoam à sua volta. Mimética e porosa, mas também reconhecível como agenciadora de 
enunciações essa voz constitui uma espécie de grau zero da variável individual. Ou como diz, pela 
boca de Silas Flannery, escritor de best-sellers em crise de produção, em Se una norte: 

Lo stile, il gusto, la filosofia personale, la soggettività, la formazione culturale, 
l'esperienza vissuta, la psicologia, il talento, i trucchi del mestiere: tutti gli elementi che 
fanno si che cio che scrivo sia riconoscibile come mio, mi sembrano una gabbia che limita 
le mie possibilità. 

A margem de manobra do escritor que fala desde o interior da escritura da qual se serve 
atravessando-a, conhecendo-lhe as armadilhas limitadoras, os enganos, essa terceira margem requer 
do autor a simulação de um papel narrativo, como um ator que dramatiza um saber. Diz Calvino em 
Sulla fiaba: 

al centro del costume di raccontar fiabe e la persona - eccezionale in ogni villaggio o borgo 
- dela novellatrice o del novellatore, con un suo stile, un suo fascino. Ed è attraverso questa 
persona che si mutua il sempre rinnovato legame della fiaba atemporale col mondo dei suoi 
ascoltatori, con la Storia. 

Fissuras, lacunas, interpolações abrem espaço para o leitor, lector in fabula, ele também 
colocado em situação de narrador. O ponto de encontro de Calvino com outros escritores, a 
interface de seu texto com outros textos, é ponto de bifurcação, origem de uma rede que se ramifica 
a novas colisões, novos cruzamentos: agon, agonística. 

A mobilidade do sujeito e do objeto do conhecimento coloca em cena, ainda segundo J. 
Starobinsky, "um eu desejoso de abrir todos os espaços e pronto a sacrificar, para atingir o objetivo, 
os contornos da própria presença". Em Palomar, diante das ruínas pré-colombianas, no México, o 
professor não pode oferecer a seus alunos uma explicação convincente e conclusiva: "Non si sa cosa 
vuol dire", repete incessantemente. Resta apenas a possibilidade de uma observação interrogativa, 
conjuntural e conjectural, limitada a margear os objetos - "La superficie de!le cose è inesauribile", 
diz o senhor Paio mar. A indagação da superficie e em superfície já é bastante, uma vez que se 
desdobra em novos "mistérios" e afirma a caducidade de todo juízo definitivo. Nenhum 
conhecimento unificador é possível; nenhum processo de integração não é nem mesmo pensável no 
âmbito do universo fragmentado pela multiplicidade de objetos únicos e superfícies indecifráveis. 

Daí o direcionamento do texto para o ensaio: desdobramento de um saber em que todo objeto, 
embora decomponível e recomponível nos seus elementos, não admite uma cognição absoluta. 
Como o movimento dos estorninhos no céu de Roma ou das ondas em Palomar, a observação 
mobiliza sujeito e objeto de maneira tal que a repetição revela-se vertigem, divergência, 
insegurança. A objetividade pretendida transforma-se em narrativa, peripécia, e implica a 
metamorfose incessante de tudo que existe. Como nos jardins de Katsura, em Kioto, visitados por 
Calvino conforme relato de Collezione di sabbia, em cada ponto mínimo se abre o infinito, cada 
mínimo passo pressupõe que "il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in 
noi". 

Ou como na história de Rikyu (1521-1591), reproduzida por Calvino: 

Un tempio vicino a Osaka aveva una vista meravigliosa sul mare. Rikyu fece piantare 
due siepi che nascondevano completamente il paesaggio, e vicino ad esse fece collocare 
una vaschetta di pietra. Solo quando un visitatore si chinava sulla vaschetta per prendere 
dell'acqua nel cavo delle mani, il suo sguardo incontrava lo spiraglio obliquo tra le due 
siepi, e gli si apriva la vista del mare sconfinato (...) a .chi lo interrogava sul perché della 
siepe, Rikyu si limitava a citare i versi del poeta Sogi:  

Qui un po' d 'acqua. 



Laggiu tra gli alberi 
il mare!" 



Conversa com Pedro Nava - 1982 

Texto organizado por Melânia Silva de Aguiar 
 

O texto que se segue, com as adaptações necessárias, baseou-se na gravação de uma conversa 
com Pedro Nava, em 1982, na Faculdade de Letras da UFMG, então na rua Carangola. Esta foi a 
primeira sessão realizada no ciclo de palestras "O narrado e o vivido: o memorialismo em Minas 
Gerais", promovido pelo "Centro de Estudos Portugueses" da Faculdade, dela participando não só 
professores e alunos, como amigos, familiares e antigos colegas do escritor na Faculdade de 
Medicina, em Belo Horizonte. No animado diálogo que se seguiu à exposição inicial do escritor, 
misturaram-se elementos da obra e da vida, recortes de leitura e de fatos de uma Belo Horizonte já 
passada, povoada de singularidades e de nomes que permaneceram. O auditório estava lotado e 
muitos dos parentes foram convidados por sugestão do próprio Nava, que nos enviou com 
antecedência uma lista de nomes. Aberta a sessão, na qualidade de diretora do CESP à época, 
convidei a professora Maria José de Queiroz a fazer a apresentação do escritor, que falou em 
seguida. Nem sempre foi possível identificar na gravação os autores das questões propostas a Pedro 
Nava, pelo que nos desculpamos de antemão. A transcrição foi feita por Francisco de Assis Garcia, 
a quem agradecemos. Procurou-se manter nela, dentro do possível e com algum limite, a 
naturalidade da linguagem oral, o que explica, entre outros elementos, as repetições, as pausas, o 
intercalamento de idéias, sinais claros de um ambiente descontraído e receptivo. Poucos dias depois, 
Nava expressaria em uma carta seu contentamento com a sessão e com o reencontro dos velhos 
amigos. A publicação desta "conversa", feita por iniciativa da professora Lélia Parreira Duarte, é 
uma homenagem do Boletim do CESP ao escritor, dez anos após sua partida definitiva. 

Pedro Nava: Vamos conversar só pelas notas que vou tentar desenvolver aqui. Eu, como já 
falei, sou médico. Sou um homem que cheguei ao termo de minha carreira. O termo da carreira de 
médico não é uma coisa imediata. Nós começamos a morrer, medicamente, aos poucos. Cada dia 
um doente a menos... A pessoa vai envelhecendo, não encontra mais aquela receptividade. O que 
faz a nossa celebridade, o nosso bom nome, são os colegas contemporâneos, com os quais trocamos 
informações de clientes e são também os doentes, justamente os autores da nossa fama. É quando 
dizem: "O doutor fulano é formidável! Vá vê-lo", essa coisa. Essa gente é que nos manda essa 
massa de doentes. Mas tudo isso é falível, tudo passa, porque os colegas vão deixando de clinicar, 
vão morrendo. Os doentes, a mesma coisa, também pertencem à humanidade, vão morrendo, e essas 
fontes, de onde nos vem esse sustento permanente profissional, vão secando, vão esmorecendo, vão 
morrendo, e nós vamos nos sentindo sozinhos. De modo que, vou dar o meu exemplo: eu tive uma 
fase de dar consultas de manhã, de tarde, todos os dias da semana, inclusive sábado. Depois passei a 
dar só de tarde, depois só três vezes por semana, duas vezes por semana. Hoje, ainda vou ao meu 
consultório, uma vez por semana, por fidelidade a clientes antigos, a clientes que são também de 
uma fidelidade extraordinária e que não se pode jogar fora, não se pode abandonar. Eles querem o 
contato com o médico com que se acostumaram. É muito, muito interessante essa questão de 
simpatia, dessa corrente que se estabelece entre o cliente e o médico, tanto que, se morre o médico, 
o cliente se sente mais ou menos desamparado, como se não houvesse outros e muito melhores para 
atendê-lo. Isso é uma coisa que se observa muito. Eu, quando notei esta diminuição de clientes 
dentro de uma profissão que eu servi durante 55 anos (faço 55 anos de formado esse ano), imaginei 
(para não ter uma velhice vazia, oca completamente), imaginei me dedicar a outra coisa, a outra 
atividade. E qual era essa outra atividade? Foi a atividade literária, que eu tinha exercido na minha 
mocidade. Eu tinha feito um pouco de poesia, um pouco de literatura, escrevi uns contos, que 
submeti, aqui, à crítica do meu amigo Aníbal Machado, irmão da nossa Lúcia Machado, ali 
presente. O Aníbal criticava aquelas coisas e dava conselhos... Mas com a medicina, ao contrário do 
que se diz, que não fazem mal as musas aos doutores, eu acho o contrário: fazem mal. O médico 
literato ou literário não tem a saída que tem o médico simplesmente médico. Houve um tempo em 
que eu não gostava que dissessem que eu tinha sido poeta: eu achava que aquilo podia empanar a 
minha situação profissional. É uma situação delicada... A pessoa tem que manter uma cara mais ou 
menos fechada, amarrada e grande, como o doente gosta de ver no seu médico. De modo que, 
quando me apresentavam "o poeta Pedro Nava", aquilo me aborrecia duma maneira extraordinária. 
Hoje, já estou começando a sentir isso com o médico Pedro Nava (risos). Já está começando a me 



irritar um pouco (risos), exatamente. De modo que, o médico Pedro Nava já está me incomodando, 
estou tentando sacudir as cangalhas e jogá-lo fora, pra ficar com esses livros que eu estou 
escrevendo agora. Mas então, tratei de procurar e não voltei, exatamente, à poesia e sim à prosa, na 
forma de memória. Isso tudo de uma maneira mais ou menos casual, o destino me conduziu a isso. 
Eu sou oriundo de uma família, tanto materna quanto paterna, de verdadeiros arquivistas, maníacos 
de guardar tudo: guardadores de cartas, de fotografias, de programas de cinema, de tudo quanto é 
papel velho, noticia interessante de jornal, fazendo miscelâneas, colagens, livros de colagens, que 
eu tive em mãos e tenho, de minha mãe, de meu pai. Vinham de minha avó, minha avó materna. 
Tive os livros de colagens de meu tio Antônio Salles, que era um homem de letras de certa 
importância na sua fase. Oito livros de colagens, onde eu bebi muita coisa e suguei e aprendi muita 
coisa. E pude escrever sobre ele com um conhecimento que ninguém tinha, porque eu tinha a 
correspondência dele com os amigos e esses livros. De modo que, aproveitando tudo isto, é que eu 
fui encaminhado para querer contar a... fazer uma espécie de, não digo uma autobiografia, que é 
uma coisa um pouco pretensiosa, já que a minha vida não tem nada de excepcional, que mereça um 
título de autobiografia. Eu queria contar as memórias da minha gente e mostrar as vicissitudes de 
uma família, do lado paterno e do lado materno e como nós fomos evoluindo e o que nos conduziu a 
isso; que nós somos como seixos rolados, nós vamos pra onde nos empurram as águas. A gente 
querer governar os acontecimentos é muito difícil. Mas então, pelo fato de contar com muita 
sinceridade (essa história de sacudir as cangalhas do médico, de que falei agora mesmo; a pessoa já 
não querer mais ser médico) há uma certa liberdade na minha linguagem, a que o Tristão de 
Athayde atribui certo uso de termos impróprios, termos esses considerados obscenos, vamos dizer. 
Eu não considero. Eu acho que não há obscenidade, não há coisa nenhuma. Uma palavra obscena, 
uma palavra não obscena são a mesma coisa, podem ser uma palavra feia ou uma palavra bonita de 
qualquer maneira. 

Não vou dar exemplos pra não .exagerar no que estou dizendo aqui, teoricamente. Mas o 
Tristão de Athayde diz que atribui essa minha linguagem, um pouco chula, um pouco libertada, ao 
fato de eu ter escrito a minha obra quase toda durante um período negro da vida brasileira, um 
período de opressão e ditadura. De modo que, eu não podendo sair de outra maneira, eu sala 
praguejando. Eu escrevi praguejando. Talvez ele tenha um pouco de razão, mas talvez seja um 
pouco essa tendência a querer me libertar da profissionalidade, do aspecto grave que eu assumi 
durante a vida, durante muito tempo, possivelmente contra a minha própria vontade, contra o meu 
instinto que é mais de liberdade, mais de expansão, de... de... um certo instinto boêmio, que eu 
contrariei durante muito tempo, pra ser só médico. Eu resolvi dar liberdade a todas essas coisas. De 
modo que eu... eu conto também meus erros, através das minhas memórias, e principalmente meus 
arrependimentos que são dois muito grandes arrependimentos: primeiro: ter saldo de Belo 
Horizonte. Não é pra agradar a platéia aqui não, mas eu hoje me arrependo. Tinha vontade de morar 
numa cidade grande, exercer a clínica, numa cidade grande. Devia ter feito isso aqui, porque eu 
teria crescido com a minha cidade. Eu teria crescido junto de Belo Horizonte. Segundo: ter deixado 
a clínica interna, para a qual, modéstia à parte, eu estava perfeitamente preparado, por uma 
especialidade. Também fiz muito mal com isso. São dois erros da minha vida profissional, que eu 
não me perdôo até hoje: a salda do meu verdadeiro ambiente, o ambiente onde eu me fiz e onde eu 
devia ter continuado, que era Belo Horizonte, e a troca de uma retaguarda muito grande de médico 
do interior que eu fui, de médico de saúde pública, médico operador e parteiro d.e roça, interno de 
clínica médica, durante quase todo o meu curso aqui em Belo Horizonte, de modo que com esta 
retaguarda eu devia ser hoje o que eu preconizo (está acabando completamente), um médico de 
família, com experiência enorme. Mas, num dado momento da minha vida, circUnstâncias 
econômicas me levaram a fazer uma especialidade, coisa de que eu me arrependo. De tudo isso 
cuido nos meus livros. 

Agora, a professora Melânia queria saber como eu escrevo. Eu penso como é que eu escrevo: 
pensando, em primeiro lugar, a estrutura dum capItulo que vou escrever. Evidentemente fazer um 
capítulo é como a criação duma pessoa, duma criatura. Eu tenho de fazer primeiro o esqueleto, para 
colocar dentro dele vísceras, por fora músculos, para que aquilo se mexa. De modo que eu escrevo 
um sumário, ou boneco, ou esqueleto e procuro, entre as minhas notas, aquelas que se adeqüem a 
esse esqueleto e aos detalhes que eu estou escrevendo. Numero essas minhas notas, essas minhas 



fichas, coloco dum lado, e aI eu já tenho aquilo mais ou menos composto e começo então a escrever 
o capItulo que eu tinha combinado comigo mesmo. 

Eu, logo que comecei a fazer isso, escrevia e colocava a minha cesta de papéis velhos ao meu 
lado. Eu ia usando essas fichas, rasgando e jogando fora, ficha por ficha. Contando isso ao 
Drummond, ele disse: "Você não faça absolutamente isso!" O nosso Carlos Drummond, o poeta que 
tem muita experiência, dizia: "Eu não jogo fora um papelzinho meu. Eu vou guardando tudo. Um 
poema que eu acho que não presta, que está ruim, eu não rasgo aquilo, eu guardo, que aquilo talvez 
seja o germe de alguma outra coisa que vá para o futuro". E ele me aconselhou a guardar. Isso me 
serviu muito, pois comecei a valorizar o que eu estava fazendo. Quando vi que eu rasguei as fichas 
dos dois primeiros livros (pra cada livro eu tinha uma movimentação de milhares de fichas); eram 
mil e quinhentas a duas mil fichas por livro, que estava jogando fora. De modo que resolvi arquivar 
e guardar essa experiência porque isso é uma coisa indispensável. 

Eu estava realmente cometendo um crime contra mim e comecei a valorizar a mão-de-obra 
que me dá escrever uma página. Cada página daquelas custa um trabalho de duas, três, quatro, cinco 
fichas de imaginação, de pensamento, de pesquisa, de tomada de informação, telefonema 
interurbano, aqui para Belo Horizonte, pra saber, às vezes, o número de uma casa, que eu gosto de 
dar detalhes. Muitas vezes eu tenho feito isso. Até conto anedoticamente: telefonei para Da. Zita 
Campos, que era irmã do nosso governador Milton Campos e perguntei a ela: "Eu queria saber o 
número da casa do Milton Campos em Álvares Cabral". É a casa dela, a casa do pai dela. E ela, que 
morou nesta casa até se casar com dezenove anos, nasceu nesta casa, não se lembrava do número. 
Me disse: "telefone para minha irmã, que essa é que sabe de tudo". Eu telefonei, ela me deu o 
número. Muito fácil guardar: 365, os dias do ano. Álvares Cabral, 365. Era a casa do Milton 
Campos. De modo que eu estou dando apenas um exemplo e assim várias outras informações que 
eu vou tendo. A professora Melânia mostrou uma certa curiosidade: saber sobre os nomes dos meus 
livros. Por quê? Por que eu dei determinados títulos? Eu posso lhe procurar o nome do livro no 
texto. É... de vez em quando nós escrevemos sem querer, às vezes, um conjunto de palavras, duas 
ou três palavras, que têm um conteúdo poético, humorístico muito grande. E aqui, uma releitura 
cuidadosa vai nos dar o titulo daquele capitulo. Baú de ossos saiu assim, de uma carta de meu pai, 
dando noticia à irmã que tinha desenterrado a filha dela, em Juiz de Fora, que quando viajasse pro 
Rio levaria os ossos e levou esses ossos num baú, para essa minha tia, que ficou muito tempo sem 
levá-los para o cemitério e guardou, em casa, debaixo dum oratório. 

E eu sabia que havia uns ossos ali, duma minha prima. Aquilo me assombrava um pouco, eu 
conto isso. Eu tinha um certo respeito pelo quarto dela, onde havia aquela lembrança ali. E de modo 
que tomei nota e fiquei com o titulo de Baú de ossos; foi o que planejei, o que ficou, o primeiro que 
escrevi, com intenção de escrever só esse livro. Mas, infelizmente eu contei nesse livro a minha 
vida, mais ou menos a minha experiência, a experiência de minha família até os meus 8 anos, de 
modo que ficou sobrando muita coisa. O livro ficou reduzido a isso, porque o meu primeiro editor 
foi o Fernando Sabino. Quando eu dei o meu primeiro livro pra ter opinião, primeiro ao Drummond, 
primeiro não, concomitamente, três cópias: ao Drummond, ao Otto Lara Rezende, e ao Fernando 
Sabino, que me fizeram elogios, que eu não vou repetir aqui, que seria uma coisa constrangedora 
para mim. Tanto eles me disseram, (como a professora Maria José disse hoje tanta coisa, que eu tive 
vontade de entrar debaixo da mesa aqui, para me esconder ou protestar, dizer "não apoiado") como 
o Fernando Sabino que respondeu ao meu pedido de impressão dele, trazendo, no bolso, o contrato 
de edição (ele era editor, nessa ocasião, da Editora Sabiá) o contrato da primeira edição, que eu 
assinei: "Essa é a minha impressão de seu livro. Mas você vai cortar do seu livro dois capítulos, vai 
deixar para outro livro, senão fica muito grande e o livro não é vendável." 

Realmente ele cortou, num episódio que é o da morte de meu pai, que realmente encerrava um 
ciclo da minha vida. Ele o mostrou, tanto literariamente, como editorialmente. Eu fiz muito bem de 
cortar naquele ponto. A origem do título então foi essa, professora. Nesse livro eu conto, mais ou 
menos, a origem da minha família pelos quatro lados, quer dizer, os quatro avós, e termino com a 
morte de meu pai. A origem do título, como já expliquei, foi desse baú. Quando eu, relendo, 
encontrei a expressão "baú de ossos", "baú" me deu uma idéia engraçada, idéia de restolho, de 
bagaço, de guardado, de coisa que não presta pra nada, ali jogada. Ossos uma notação trágica. A 
combinação das duas coisas é uma idéia grotesca, humoresca, humorística, tudo isso. De modo que 



esse esqueleto dentro do baú (que pra mim é doloroso) tem um pouco de humor negro pra todo 
mundo. De modo que eu vi que daria um bom título, seria um título aproveitável. 

Eu decidi, daí pra diante, tirar sempre os títulos dos meus livros. O segundo livro, Balão 
cativo foi feito com os dois capítulos que o Fernando Sabino tinha tirado do Baú de ossos; eu 
acrescentei mais dois, (meus livros têm geralmente quatro capítulos) e dei o título de Balão cativo, 
pois eu conto a minha vida de internato, a minha vida de forçado, o que era a... minha infância. A 
minha geração não era feliz, não era uma geração feliz. Nós éramos oprimidos por tudo: pela 
família, pelos internatos, pela educação, pelos professores. De modo que o Balão cativo é minha 
ânsia de liberdade e aquele cativeiro que eu curti, cumpri, de sete anos (eu fui aluno interno do 
Ginásio Anglo-Mineiro, aqui em Belo Horizonte, durante dois anos e do internato do Colégio Pedro 
11, no Rio de Janeiro, durante cinco anos). Uma palavra (não posso passar por cima, é uma coisa de 
Belo Horizonte, não é?) sobre esse Ginásio Anglo-Mineiro. Foi um colégio com uma experiência 
muito interessante feita aqui. Eu guardo até hoje um amor extraordinário pela Inglaterra, pela 
literatura inglesa, por causa desses ingleses, que foram professores e tiveram uma influência 
civilizadora e talvez mais geral do que educativa, que eles exerceram só dois anos. Eles melhoraram 
consideravelmente o futebol aqui de Belo Horizonte. Foi uma coisa extraordinária. Havia vários 
jogadores, "foot-ballers" muito bons entre os professores e eles levaram aos nossos clubes daqui, 
um futebol feito com cavalheirismo, com uma certa fidalguia, sabendo perder, sabendo ganhar. 

Eles ensinaram muita coisa. Depois, uma medida muito importante: eles introduziram aqui, 
em Belo Horizonte, o tênis. Não se jogava tênis (eu estou me reportando a 1914,15). Não havia uma 
raquete aqui. As primeiras foram mostradas por eles. Esses homens trabalharam em Belo Horizonte. 
Apesar do apoio que eles tiveram (esse Ginásio foi fundado com o apoio do Mendes Pimentel, 
Estêvão Pinto, Carvalho Brito, Bueno Brandão, Delfim Moreira, Edmundo Uns, Arthur Bernardes - 
os que me lembrei hoje, todos, pertenceram a este colégio), esse colégio, afinal, foi vencido pela 
guerra aberta que moveram contra ele o Colégio Arnaldo e o Instituto Claret. Aquela história de 
uma educação protestante, isso foi explorado, muito habilmente, pelo Arnaldo e pelo Claret e o 
colégio acabou tendo de fechar suas portas por falta de alunos. Agora, os dois anos em que ele 
funcionou em Belo Horizonte (nós éramos 90 alunos, que atravessamos os dois anos) todos foram 
marcados pelo Anglo. Todos tiveram um certo espírito mais ou menos... um gosto pela atividade 
esportiva, um certo gosto pelas letras, que era entretido lá, também pela biblioteca que havia até 
pros alunos primários. Devemos muita coisa ao Anglo e principalmente pela amizade, a simpatia 
por um grande país como a Inglaterra. As simpatias internacionais devem ser escolhidas também, 
não é? De modo que o título Balão cativo foi tirado desse texto. Chão de ferro, título também tirado 
do texto: "chão de ferro de Minas Gerais". Nesse livro eu conto a minha volta do Colégio Pedro II 
para Belo Horizonte, o início dos meus estudos médicos, quando tive o prazer de,conhecer o nosso 
amigo Sílvio Miraglia, que está ali sentado, quando 'eu entrei na Faculdade de Medicina aqui de 
Belo Horizonte. E foi também uma volta. Eu tinha saído de Belo Horizonte, de Minas para o Rio, 
onde passei cinco anos, e me desnacionalizei um pouquinho. Aquilo foi uma volta à idade da razão. 
Eu voltei praqui com dezessete anos: uma retomada de Minas, numa idade apropriada, numa idade 
adequada. De modo que foi uma espécie de Pentecostes: eu fui invadido pela alma mineira de novo 
e o livro, o título, reflete essa minha intenção de uma homenagem a Minas, através do solo mineiro. 
Chão de ferro, acho que é uma bela designação para nosso solo. Talvez um pouco influenciado 
pelos noventa por cento de ferro nas almas, do nosso Drummond, que também diz muito de nossa 
Minas, não é? 

Continuando a passear pelos meus títulos: Beira-mar. Esse é um título... Eu pensei que fosse 
falar na minha vida, na minha andança pelo interior, na ida para o Rio de Janeiro, nesse livro. E o 
arquiteto Lúcio Costa, que vocês todos conhecem, que é uma grande figura, me telefonou 
perguntando: "Você chega ao Rio nesse seu livro?" Eu respondi: "Chego, tenho intenção disso, deve 
ser o tempo da minha viagem". "Então o título eu vou dar a você: chama-se Beira-mar". Foi 
anunciado com esse título o livro e eu não chego à beira-mar, nem coisa nenhuma (risos). Eu fui 
várias vezes interpelado: "como é que você... se você não chega ao Rio, como chama o Livro de 
Beira-mar, não pode ser, é um erro, é uma omissão, é uma coisa imperdoável". Eu falo: "Como é 
que você se chama?" - Antônio. "- Antônio! que que é Antônio? Você se chama Antônio porque seu 
pai quis que você se chamasse Antônio. O livro é Beira-mar". De modo que fica sendo Beira-mar 



pra todos os efeitos. Eu não posso... eu cansei de dar satisfação, eu explicava a coisa, a história, 
como estou explicando aqui. Mas depois parei de explicar: enchi (risos). Esse Beira-mar é um livro, 
onde eu falo muito de Belo Horizonte. Justamente da época dos meus estudos médicos. Foi quando 
eu tive contacto aqui com o Marques Lisboa, Otaviano de Almeida, o Carlos Pinheiro Chagas, 
Carlito, o Borges da Costa, o Hugo Werneck, de todos esses eu trato no meu livro, procuro fazer um 
perfil, às vezes maior, às vezes menor, de todos esses nossos mestres. Também falo muito nesse 
livro do Modernismo, no movimento modernista de Minas. Foi justamente em 23, 24 e 25, quando 
foi publicada a A Revista do Drummond, criada por ele, pelo Martins de Almeida e pelo Emílio 
Moura. De modo que eu cuido muito dessas personalidades: do Drummond, João Alphonsus, 
Emílio Moura, Martins de Almeida e também daqueles a cujo grupo nós pertencíamos ou a que eles 
pertenciam também. Esse grupo: Milton Campos, Capanema, Gabriel Passos, Abgar, Raquel, Cyro 
dos Anjos e Ascânio Lopes. Agora, o ambiente em que se deu esse modernismo, aqui em Belo 
Horizonte. Belo Horizonte era uma cidade tremenda, naquela época. 

O ambiente extremamente opressivo. O ambiente belo-horizontino era... era opressivo. 
Governos onipotentes, delegados arbitrários. O estudante não podia falar nada que tinha a cavalaria 
em cima da gente. Delegado, bengalada e tiras, tudo isso nós conhecemos muito de perto. Uma 
censura draconiana do pensamento, de todo mundo. Não é só do governo, nossas famílias exerciam 
isso. O ambiente da época é que exercia essa opressão. Havia um negócio aqui, chamado "Liga pela 
Moralidade", aqui em Belo Horizonte. E essa liga, que não era oficial, que não tinha nenhum status 
oficial, tinha o direito de censurar as fitas de cinema. De modo que só passava água com açúcar. Se 
havia um beijo um bocadinho mais prolongado, um arroxo, um atracão mais decisivo, a fita não ia, 
não saía do Odeon. E havia um ramo dessa "Liga pela Moralidade". Eu vou contar isso, onde se 
planejou fazer um movimento entre as moças de Belo Horizonte para boicotarem certos rapazes 
cuja vida não era considerada moralmente ilibada (risos). E... eu me lembro que minha mãe foi 
convidada a uma dessas reuniões pela D. Maria Augusta Cavalcante, mãe do Dr. Coutinho 
Cavalcante, médico em São Paulo, deputado por São Paulo, Secretário de Saúde em São Paulo, e 
ele era estudante aqui, grande amigo meu. Então essa Maria Augusta, mãe do Coutinho, convidou 
minha mãe e foram encantadas pra tal reunião. Estava sendo discutido o caso do Coutinho 
Cavalcante e o meu. De modo que saíram de lá com o rabo entre as pernas (risos). Não podiam. 

protestar, já éramos considerados como impróprios pras famílias. De modo que com a nossa 
reação, ao lado da reação literária, houve um movimento, uma reação boêmia em que nós talvez 
tenhamos exagerado um pouco. 

Nós tínhamos reuniões ruidosas, barulhentas: no Fioranti, no Estrela, no Trianon, aquilo pra 
escandalizar mesmo as famílias. Tínhamos uma atitude de provocação, fazíamos molecagem, trocar 
as placas da cidade: placa de médico em casa de engenheiro, de advogado em casa de médico, tudo 
isso se fazia e eu dei os nomes, não é? Eu falei aqui do nosso Milton Campos, também ele trocou 
placa (risos). É... governador de Minas, essa coisa toda. Mas de modo que... essa reação, essa reação 
boêmia, era a única que nós Unhamos achado contra aquele ambiente um pouco opressivo, um 
pouco asfixiante da nossa terra naquela época. 

Galo das trevas! Eu achei esse título por acaso, e achei um bonito símbolo. Eu estava sem 
fazer nada, em minha casa de manhã, no Rio, e pensei no Schimidt, nosso poeta Augusto Schimidt, 
que é autor dum livro: Páginas do galo branco. E eu resolvi, segundo o conselho de Drummond, não 
perder tempo, ir ao dicionário saber quem era, o que era, afinal, esse galo branco. E começa "galo 
de campina", galo "disso", galo "daquilo", de repente, eu esbarro lá: "galo das trevas", que eu não 
conhecia, não sabia o que era. O galo das trevas é um candelabro de treze velas que se usa nos 
ofícios da Paixão. Na Quinta-feira Santa ou Quarta-feira, quando vão sendo cantados aqueles 
ofícios e rezadas aquelas ladainhas, apaga-se uma vela de cada vez até deixar a última, que deve 
representar o Cristo, a décima terceira, que é levada para trás do altar-mor, onde ela se consome 
completamente. Não, não sobra nada delas. De modo que são aquelas doze velas, que eu pus como 
doze 'velas imperfeitas, no sentido de não acabadas, inacabadas. E o volume que vem depois vai se 
chamar o Círio perfeito, Galo das trevas II, que eu estou escrevendo agora, O Círio perfeito que é o 
que se vai, se perfaz, se acaba, se destrói completamente. De modo que eu achei isso uma coisa 
simbólica, de fim de vida, eu escrevendo depois de velho, aquela idéia de Cristo também. Eu não 
sou... eu sou agnóstico, não tenho religião nenhuma, mas de qualquer maneira é uma coisa 



extraordinariamente poética a simbologia do Cristo. De modo que eu adotei esses dois: o Galo das 
trevas, com o subtítulo: as doze velas imperfeitas, e depois o Círio perfeito, Galo das trevas II. É o 
que eu estou escrevendo agora. É a continuação de uma vida, cheia de incidentes como é a minha, 
de altos e baixos, a vida afinal dum médico, uma vida de sofrimento muito grande. A vida dum 
médico é uma mão-de-obra, não é brincadeira. Estou com vários médicos aqui presentes. Eles 
sabem perfeitamente o que representa na nossa existência esse rosário de sofrimento, a que nós 
assistimos e que partilhamos. Só um médico extremamente mal dotado não partilha daquilo, o que 
nos marca definitivamente. Eu, apesar de ter dito que queria sacudir um bOcadinho a minha 
profissionalidade,eu, eu não deixo de ser médico até hoje, até na maneira de escrever. Até em certa 
maneira técnica, às vezes, de usar a frase, eu estou usando uma frase médica muitas vezes. De modo 
que essa espécie de introdução que, se foi alongada demais, pra explicação de como eu escrevo os 
títulos dos meus livros, eu a termino é abrindo, pedindo que me façam perguntas. Estamos aqui 
todos à vontade. 

Profa. Melânia Aguiar: Na verdade, quando eu pedi que falasse sobre os títulos de suas obras, 
não imaginei que teria uma lição tão rica como essa que acabei de ter. Passo a palavra à platéia para 
que se manifeste e faça perguntas. Já sei que o Dr. Ismael Faria tem uma a fazer. 

Dr. Ismael Faria: O Melo Viana conta que prenderam certa vez um rapaz, no cinema Odeon, 
por imoralidade. Você se lembra? 

Nava: Sei. Eu estava no cinema, eu sou testemunha... (risos). É verdade ... O Meio Viana safa, 
pelas nossas ruas aqui, sem guarda de corpo, sem policia, sem coisa nenhuma. Sala com o Major 
Pascoal ou com o Senador João Lisboa, pra passear por Belo Horizonte inteiro, de noite. Era uma 
cidade amena, nesse ponto de vista, ótima. Não tinha aparato de espécie alguma. Parava o carro dele 
ali, na praça Afonso Arinos ou no Teatro Municipal e descia pra matar o seu cineminha. Ele estava 
dentro dum cinema, quando na fila da frente dele uma moça começou a protestar, a dar o escândalo 
contra um bolina. Naquele tempo havia bolina.. Os rapazes de hoje não sabem, não precisam 
bolinar (risos), mas naquele tempo era preciso (risos). Era uma necessidade, era uma evasão... Mas 
o Meio Viana achou que, como magistrado e suprema autoridade do Estado, tinha que fazer alguma 
coisa. Deu ordem de prisão (risos), entregou o cidadão ao delegado. Eu não lembro o nome do 
coitado do bolina. Porque o bolina, vocês não conhecem, o pessoal novo que está aqui, essa sala 
está cheia de jovens. O que é de fato é que todo mundo tinha vontade de bolinar (risos). Mas 
quando aparecia um mais corajoso que bolinava, ele chamava contra si todo mundo. Era uma 
cólera. Era um verdadeiro linchamento. Ele já era entregue ao delegado, à autoridade policial, 
depois de esbandalhado completamente. Era uma pancadaria. Havia dois jornais aqui, infelizmente 
não há coleção completa, que traduziam muito bem a vida estudantil naquela época. Foram feitos na 
Faculdade de Medicina. Um era O Esqueleto, jornal humorístico, e o outro A Caveira, de que nós 
estamos vendo um número bem conservado aqui. E havia um jornal sério nosso, que era fundado 
pelo irmão do nosso amigo Sílvio Miraglia, que está ali. O Tolentino fez uma revista séria, que é 
um documentário magnífico sobre a Faculdade de Medicina. Chamava-se Radium. 

Dr. Ismael: Ora. Melânia, se me permite, e também o meu amigo Pedro Nava, gostaria de ler 
uma coluna que está aqui, na terceira página desse jornal, A Caveira. Está na "Galeria dos 
terceiranistas"; diz o seguinte: "Quem não conhece o boticário da esquina, ali mesmo, na avenida 
Brasil? Amável falante, profundo conhecedor da arte de Galeno, entendido como ninguém na arte 
de tapear um freguês, insinuante e agradável por excelência. É um bicho, o mestre Ismael. Quando 
se entra em sua botica para descansar as gâmbias e esperar uma das tartarugas do (...) surge logo, 
por detrás da cortina, o futuro esculápio, esfregando as mãos e saudando a sua vitima com um 
prolongado ôôo... "Então, como vai, Doutor?" Pergunta pela familia, pelos meninos, pelas 
empregadas e até pelo cachorro. E sem mais tempo a perder, batendo no ombro do freguês, 
amigavelmente, à queima-roupa "O que o doutor deseja hoje?" O freguês que nada mais quer senão 
um bonde, assustado com tanta gentileza, corre os olhos pelas prateleiras, lê o anúncio de 
"cafiaspirina", da "Saúde da Mulher", do "Bramil" e sem jeito de responder que nada queria, acaba 
comprando 200 réis de sal amargo. Alegrote com a compra, apesar de pequena, embrulha logo o sal, 
juntamente com o freguês, e mostrando sua linda dentadura de 88 dentes, deseja, com bom humor, 
efeitos rápidos do medicamento. Nisso aparece na esquina um bondeco, e o freguês apressado 
atravessa a rua, ficando convencido de que o mestre é mesmo um bicho. Assinado: Tíbia. 



Nava: Quem seria esse Tíbia? Fui eu? Não foi, não. Eu, aliás, era testemunha dessa história, 
porque eu era vizinho, de casa colada, da Farmácia do Ismael. Eu morava à rua Padre Rolim, 778, 
ele na esquina de Padre Rolim com Bernardo Monteiro. De que eu dou como veras tudo isso. 

Platéia: Sobre a "Padaria Espiritual", seu pai teria feito parte do movimento? 
Nava: Fez. A "Padaria Espiritual" - eu tratei longamente desse assunto: Foi uma espécie de 

movimento modernista que houve no Ceará, na última década do século passado. Eu sou de 
ascendência também cearense, de modo que meu pai com dezoito anos.. fazia parte dessa "Padaria 
Espiritual", de que um dos mentores era o meu tio, cunhado de meu pai, Antônio Salles. Eu escrevo, 
estudo muito isso, justamente através dessa correspondência do meu tio e das colagens de jornais, 
que ele deixou comigo; eu estudo muito no meu livro, no Baú de ossos. De modo que se você quiser 
dar a honra de ler, pode ler. Está no Baú de ossos: a descrição de toda a "Padaria Espiritual". Meu 
pai morava em Fortaleza, ele era cearense, estava acabando os preparatórios quando fez parte disso, 
dessa associação. 

Prof. Antônio Sérgio Bueno: Essa é mais uma homenagem ao Pedro Nava e à geração dele. 
Nós estamos comemorando os 80 anos do poeta Carlos Drummond de Andrade, não é? E a gente 
tem visto aí as homenagens muito justas e eu acho que essa geração, muito brilhante, teve os seus 
representantes, em diversas áreas, curiosamente: o Drummond na poesia, não apenas ele, Emílio 
Moura; na crítica, o Martins de Almeida, (eu fico impressionado, como é que ainda não se fez o 
reconhecimento do trabalho critico do Martins de Almeida, que deveria estar ao lado de Alceu 
Amoroso Lima. Sim, seguramente. Só que parece que o próprio Martins de Almeida não reconhece 
o valor de seu trabalho crítico, ele não teve aquele prosseguimento pra atividade crítica! E no caso 
de você, (eu falo assim porque, apesar da nossa diferença de idade...) 

Nava: Pode falar, isso rejuvenesce! 
Antônio Sérgio: É isso. Você também rejuvenesce com seus livros. Você foi esse fenômeno 

assim curioso, porque a gente conhecia algum de seus contos e eu tive a felicidade de trabalhar com 
A Revista, numa certa época, e vi lá alguns poemas seus, não é? Por exemplo: "O Tijuco", no 
primeiro número d'A Revista e você também era um desenhista, um caricaturista, um pintor, aliás 
continua sendo, na sua obra. Eu acabo por entender assim, você: com aquela força, tanto na poesia, 
como no conto, e depois ... aquele silêncio na literatura. Como justificá-lo? Você o explicou agora 
mesmo pela sua atividade de médico. Mas nós corremos um certo risco, não é? AI, esse tempo todo. 
Finalmente apareceu essa vocação de prosador. A gente teve na sua geração um grande poeta: um 
grande político, Milton Campos; o grande crítico Martins de Almeida, ainda sem o reconhecimento 
devido; o grande memorialista Pedro Nava, aqui agora começa a ser reconhecido; mas acho que é 
ainda muito pouco em relação ao que podia ter sido... eu achei que nas palavras de Maria José não 
houve exagero nenhum, não. Eu acho que é preciso se partir realmente para esse reconhecimento 
mais amplo, mais global e da minha parte, estou tentando começar o estudo da sua obra aqui, na 
Faculdade, dentro do curso de modernismo. Minhas turmas vão trabalhar com o Beira-mar (não tem 
mar nenhum como você disse), mas nos interessa particularmente por causa da história do grupo 
mineiro, a que você pertenceu. Eu só queria prestar essa homenagem à sua geração toda, aos seus 
amigos, e a você particularmente e lembrar que... essa homenagem aos oitenta anos do Drummond 
é muito justa e que você também, no ano que vem, faz oitenta anos. 

Nava: Muito obrigado! Mas, você está falando no Martins de Almeida. O Martins de Almeida 
também entrou num eclipse profissional. Martins de Almeida foi um grande advogado, Procurador 
Geral do Estado do Rio, de modo que ele tinha de ter a gravidade dos advogados, não podia 
continuar a ser o modernista que ele era aqui; usava um chapéu coco, nessa ocasião, de modo que 
ele foi obrigado a abdicar do chapéu coco e adotar o aspecto, o jeito e a gravidade do advogado, do 
procurador do Estado do Rio. Hoje, ele está aposentado, mas está muito doente. Eu tenho a 
impressão que o Martins de Almeida tem uma grande obra, provavelmente com ele, que ele não 
publicou. De vez em quando ele manda um xerox de coisas feitas, inclusive uma que eu guardei lá 
em casa que é uma coisa... seria interessante aparecer agora, porque é uma entrevista imaginária 
dele com o Drummond, em que ele dá a palavra ao Drummond e o Drummond então explica a 
própria poesia. Não é do Drummond, é do Marins de Almeida, que escreveu aquilo. Mas é uma das 
melhores explicações da poesia drummoniana, a interpretação amiga e sensibilíssima de Martins de 
Almeida sobre a poesia de Drummond, uma coisa admirável nessa entrevista. Ele escreveu isso há 



uns oito anos. Como ele tem também um outro perfil, esse eu até cito, dum amigo nosso que era um 
grande boêmio, lá de Juiz de Fora, chamado Mário Menezes Braga, que apareceu com o nome de 
Luizinho Bracarense, no meu livro. Eu não quis pôr o nome dele no livro. Mas, Braga-Bracarense, o 
nome dá uma entrada pra ele. Ele escreveu também uma espécie de perfil sobre esse Mário Braga, 
que é um tipo assim como... como seria? Como o Bocage, o Bocage da lenda, da poesia satírica. Era 
um sujeito extraordinário, espantoso na vida, nas saídas, nas aventuras dele. Ele escreveu um livro. 
Chama-se: Amigado com a vida. É um folheto, não publicou. Eu tenho o xerox. Ele me mandou 
esse xerox. O Martins de Almeida fez, pois, um perfil, onde ele conta várias coisas desse Mário 
Menezes Braga. É já falecido. Eu posso falar o nome dele aqui, sem nenhum empecilho, porque a 
família dele se extinguiu completamente. De modo que ele é hoje uma legenda, entre as pessoas da 
geração dele. 

Platéia: O Martins de Almeida tem também obra de teatro? 
Nava: Tem. Há uma porção de coisas do Almeida que, talvez, valha a pena se pedir a ele. Eu 

me dou muito com as irmãs dele. Eu até vou alertá-las sobre isso. Apesar de ele doente, que elas 
prestem atenção no arquivo e no que ele tem em casa. Ele morou em Belo Horizonte cinco anos. 
Formou-se em direito aqui. Ele deve ter-se formado em 1926, provavelmente. Morava na Augusto 
de Lima, esquina de Espírito Santo, numa pensão de rapazes perto da casa do Desembargador 
Barcelos. 

Platéia: O senhor, que parece ter amado tanto essa cidade, reconhece, hoje, nela, a Belo 
Horizonte da sua juventude? 

Nava: Esta pergunta é um pouco cruel para mim. Não. Eu encontro aqui uns pedaços raros de 
Belo Horizonte: no bairro dos Funcionários, talvez um pouco na Serra, em certos pontos da Serra. 
Mais pra baixo, ali pela beira do Arrudas, ali ainda se conserva alguma coisa; a praça da Estação, 
um trecho da Pouso Alegre, na Floresta, que é, mais ou menos, o que eu conheci. A rua Jacuí? 
Exatamente. Até essa rua Jacuí é uma coisa muito interessante a que o meu irmão Paulo está 
lembrando ali. É a casa que foi dum tio-avô nosso. Eu fui com o Ângelo Osvaldo visitar essa casa. 
Pedi licença ao dono, disse que tinha andado naquela casa quando menino, pedi licença a ele pra 
entrar e ver aquilo, ele então me deixou correr a casa, eu disse: "mas o senhor mudou o assoalho, 
que era uma beleza, de tábua corrida!" "Eu tirei porque estava muito úmido". Ele, pra entulhar, prá 
encher de terra o porão, ele taqueou por cima, pôs os tacos e me contou uma coisa que me deu 
certeza de que aquela casa é do Curral dei Rei. Ele disse que tinha encontrado uma porção de 
instrumentos de tortura, e correntes e troncos, gargalheiras do tempo da escravidão, no porão da 
casa. Tinham sido jogadas ali pelos óculos de ventilação do porão. Aquela casa que está na rua 
Jacuí, no meio do quarteirão, a casa baixa, no meio de árvores, é uma casa do Curral, seguramente. 
Mas, voltando então à pergunta feita. De fato eu venho aqui procurar a cidade, que eu... que eu 
conheci. Mas está quase tudo derrubado. No primeiro quarteirão da rua da Bahia, que foi uma 
capital da minha vida, capital sentimental, só tem uma casa lá, duas: o parque Royal e uma casa, em 
frente, onde havia a Confeitaria Fioravanti. Hoje é um banco, uma casa pintada de verde, uma casa 
comercial. O resto desapareceu completamente. Foi completamente modificado. O Teatro 
Municipal, que era mais bonito que o cinema que está lá, hoje, é uma construção que foi alterada. 

Platéia: O senhor se confessa, num dos seus livros, perdidamente apaixonado, na sua 
juventude, por uma garota que subia o mesmo bonde da Serra; entretanto, o senhor se casou muitos 
anos depois, parece que já aos quarenta anos. Até que ponto esse fato que não está muito claro, das 
suas memórias, interferiu na sua vida? 

Nava: Não interferiu coisa nenhuma. Era uma menina muito bonita, extremamente bonita, 
muito magrinha, uma beleza assim meio tísica, meio tuberculosa. Uma menina loura de olhos azuis, 
um tipo romântico, completamente, toda de branco. Subia e descia. De modo que (eu digo nos meus 
livros) eu olhava, eu gostava de ver essa moça, até que encontrei, um dia, a dita cuja, com um 
namorado que era um brutamontes, daqui da cidade,um sujeito horroroso. "Eu, com essa menina? 
Não, não é possível... não dá". É... a resposta é essa. Mas sobre Belo Horizonte há uma coisa: eu 
gosto tanto de Belo Horizonte que hoje estava conversando com o Pedro Sales, o meu colega de 
turma, e estava dizendo a ele: mesmo que derrubem tudo de Belo Horizonte, que acabem 
completamente com as coisas antigas de Belo Horizonte, a gente, chegando aqui, respira. Se eu 
chegasse aqui anestesiado e acordasse, eu dizia: "estou em Belo Horizonte". Há alguma coisa no ar, 



na luz, na luminosidade, que indica que nós estamos em Belo Horizonte. Mesmo que derrubem, que 
façam um campo de futebol, ali na Serra do Curral, a gente ainda reconhece. 

Platéia: Que fim levou a sua namorada do bairro da Serra? Aquela com a qual o senhor foi 
flagrado por um tropeiro, na beira da cachoeira? (risos) 

Nava: Foi Flávio Vieira que me perguntou isso? É... eu não sei, eu nunca mais vi essa menina. 
Eu tenho dela um retrato até hoje. Tem cinqüenta anos. Mas eu... de modo que ficou alguma coisa, 
não é? 

Platéia: É uma italiana? 
Nava: Não sei... eu não vou dar detalhes (muitos risos). Eu sei lá se tem algum filho ou neta 

dela aqui dentro... (muitos risos) não posso dar detalhes. 
Dr. Silvio Miraglia: Você lembra aquela história, aquele beijo, que teve conseqüências 

desastrosas? 
Nava: Não me lembro desse fato, não. Você conte o fato. 
Dr. Sílvio Miraglia: O rapaz beijou uma menina da Escola Normal e um guarda viu e o 

prendeu. 
Nava: Exatamente... prendeu, levou... levou pra polícia. 
Dr. Silvio Miraglia: Houve um escândalo e o rapaz foi simplesmente expulso de casa pelo pai. 
Nava: E a moça ficou indexada. Não sala mais de casa. Ficou segregada em casa. É gente 

extremamente conhecida aqui. De modo que qualquer detalhe é impossível eu dar (risos). Na 
realidade são pessoas... esses fatos que o Sílvio Miraglia está lembrando... eu me lembro 
perfeitamente. Foi uma coisa! Causou um escândalo, foi um... (como se diz?) um "rocambole", aqui 
dentro de Belo Horizonte, aquela história. Mas estou vendo que essas crônicas ficam. É uma 
persistência danada. 

Profa. Letícia Malard: Ó Nava, eu sei que você recebe muita correspondência, comentando 
coisas que você escreve nos seus livros, correspondência de pessoas que se sentem ou atacadas ou 
agredidas, ou descendentes dessas pessoas. Eu gostaria de saber como é que você se sente nessa 
situação. Você, como memorialista,"que pretende retratar certos fatos reais, realmente acontecidos, 
como é que você se sente, com esse tipo de crítica que você costuma receber? 

Nava: Eu procuro... eu procuro ficar mais ou menos indiferente. Aliás eu devo dizer uma 
coisa; é curioso: eu recebi uma carta assinada, aqui de Belo Horizonte, dizendo uns desaforos, mas 
não tem tom de injúria; uma carta anônima de Juiz de Fora, extremamente injuriosa e, talvez, mais 
uns dois bilhetes e um telefonema de uma senhora, também de Juiz de Fora, que eu quase 
identifiquei quem era, me dizendo as últimas. Me dizia o diabo! As cartas eu guardo. Estão no meu 
arquivo. Eu não joguei fora nenhuma delas. As que eu recebo me elogiando e essas quatro ou cinco 
descomposturas que eu tomei também guardo. Aquilo, evidentemente, eu não posso me incomodar 
com isso, senão é uma trabalheira muito grande. Essa senhora, a do telefone, é que é curioso, é... 
essa criatura que me telefonou e disse: "O senhor está disposto a me ouvir?" Eu falei: 
"Perfeitamente, a senhora fale!" Eu não sabia ainda o que vinha de lá (risos). "Eu tenho muitas 
coisas a falar". Eu falei: "Não há a menor dúvida, eu ouço perfeitamente, pode dizer." "O senhor é 
isso, é aquilo", e começou. Eu fiquei com o telefone no ouvido e ouvindo aquela catadupa de 
desaforos, aquela coisa tremenda. E quando eu acabei, a Nieta, a minha mulher, que estava perto, eu 
falando nada com o telefone no ouvido, perguntou o que era. Eu falei que estava acabando de tomar 
uma descompostura. "Você devia. ter desligado". Também não sou doido, se eu desligasse eu estava 
perdido. Eu tinha de ouvir aquilo tudo, drenar completamente o abcesso. De modo que tinha de 
abrir aquilo, deixar correr tudo. E ela disse tudo o que teve vontade: "O Sr. é um imundo, é um 
sujeito horroroso", acabou a coisa lá. E agora, um ano e tanto ou dois depois, ela me telefonou. "O 
senhor lembra dum telefonema que o senhor recebeu?" (risos) "Me passando uma descompostura? 
Lembro: A senhora vai recomeçar?" Ela: "Não, eu queria lhe pedir desculpas. Eu li, depois, mais 
dois livros seus e gostei muito. Estou muito arrependida do que eu fiz". Eu falei: "Então, a senhora 
me diga o seu nome, agora. Eu tinha uma inimiga desconhecida, passo a ter uma amiga conhecida". 
Ela virou-se: "Não, não digo não, porque eu fico com muita vergonha". Ela tinha me dito que, se eu 
procurasse um pouco, com paciência, acabava descobrindo quem era. Que ela era neta do Barão do 
Retiro, de Juiz de Fora, Geraldo Resende; eu me lembro dele quando eu era menino. O Barão do 
Retiro... O que eu disse do Barão do Retiro, foi apenas o seguinte: que ele tentou, quando 



inauguraram a eletricidade em Juiz de Fora, ele tentou acender o cigarro dele numa lâmpada 
(muitos risos). De modo que eu acho que ele não tinha noção daquilo, da energia elétrica, daquela 
história toda e essa história ficou fazendo parte do folclore e eu repeti; tomei essa descompostura. 
"Insultou o meu avô", aquela coisa toda. Tomei uma descompostura danada só por causa desse fato. 

Platéia: O senhor descreve muitas das personagens dos seus livros através de fotografias que 
possui delas. Por que não se publicam também essas fotos? 

Nava: Porque a personagem descrita deve guardar um certo conteúdo mágico. Publicando as 
fotografias, a fotografia pode parecer ridícula, estranha, feia ou bonita, mas fora de moda, tudo isso 
tem importância. Ao passo que o leitor, imaginando, criando o seu personagem, é muito mais 
interessante, essa coisa. É por isso que eu não aceitei a proposta de fazer um livro, um documentário 
fotográfico. Realmente eu tenho essas fotografias quase todas e me utilizo muito de fotografia ou de 
desenho feito por mim quando quero me lembrar duma pessoa em detalhe. Eu... eu procuro fazer 
um retrato me lembrando da pessoa. Mas acho que a publicação mata um bocadinho a memória. 
Porque a memória (voltando aqui um pouquinho ao que a Maria José disse), a questão da memória: 
até que ponto a memória é fiel ao memorialista? É muito difícil dizer isso, porque, evidentemente, é 
aquela coisa do esquecer pra lembrar, como disse o Carlos Drummond. Isso é uma grande verdade. 
O sujeito que come um bife está esquecendo pra lembrar. Ele está engolindo aquele bife, está 
metabolizando e virando aquele bife em célula cerebral dele, cardíaca, muscular e uma parte do 
osso. Tudo aquilo sai. De modo que a memória faz isso. Nós não nos esquecemos de coisa 
nenhuma. Mas eu tenho a impressão que passamos a nossa fantasia na recriação, fazendo uma coisa 
absolutamente diferente. Até que ponto a pessoa é verídica? Até o ponto que é possível, porque a 
pessoa faz, age instintivamente. Não é possível repetir um fato na sua integridade. Há até uma 
anedota dum cidadão que estava escrevendo as. suas memórias e que assistiu a um fato e foi 
escrever aquilo e entrou um outro, contou a coisa, também tinha assistido da rua, contou. Estava 
tudo diferente. Ele foi, desistiu de escrever. Não! é escrever. Cada um tem as suas lembranças, faz a 
sua criação: viu, esqueceu e lembrou. Esquecer para lembrar. Metabolizou. É um termo médico que 
eu estou usando aqui. 

Profa. Maria José de Queiroz: Pois é aquela diferença de que eu lhe falava. Perguntaram a 
Sartre, uma vez, se ele, nas suas memórias, tinha sido fiel à realidade. Ele falou: "Jamais fui fiel à 
realidade, mas sempre fui fiel à verdade". 

Nava: É isso exatamente. 
Profa. Maria José: As memórias de Pedro Nava são a sua verdade, embora, nem sempre sejam 

a realidade. 
Nava: Exatamente. Nunca ninguém me chamou de mentiroso. Eu, contando uma visita que eu 

faço de noite, quando eu era interno residente aqui da Santa Casa, às enfermarias, pra ver os 
doentes, pra ter contacto, eu digo que eu era acompanhado por duas figuras: uma vestida de 
amarelo, outra de preto, quer dizer, a doença e a morte. Evidentemente não tinha figura nenhuma ao 
meu lado. Mas isso é um símbolo usado. Eu estava em companhia da doença e da morte ali dentro, 
naquele momento. De modo que não há mentira de espécie nenhuma nisso. A verdade está dentro 
disso, dentro dum símbolo. 

Platéia: Sendo o Senhor um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos, que diferença 
vê entre "história", "realidade" e "romance"? 

Nava: Muito obrigado pela sua apreciação. Mas essa questão de história, realidade e romance, 
eu tenho a impressão que essas coisas se confundem, em certo ponto. Eu acho que um dos grandes 
memorialistas que conheço é o Marcel Proust. Acho um memorialista fabuloso da sua época. 
Ninguém pode escrever sobre a história da belle époque, do principio do século e do fim do século 
passado, da história social da França, sem usar o Proust, é impossível. Não, não há jeito. É um 
memorialista que está ali. A crônica do Froissart, dos reis de França, aquela coisa toda é romance 
puro. Aquilo é fantasia. É uma beleza! Fantasia num certo sentido. Dá a impressão de uma criação, 
duma invenção. É um achado. De modo que eu acho que não se pode estabelecer diferença mesmo, 
não. Não sei por que me ocorreu aqui uma coisa que me dizem, às vezes, sobre essa história da 
criação: a pessoa escrever e fazer, como eu estou fazendo, uma obra grande, relativamente. Não sei 
se presta ou não presta, num prazo pequeno, que não sei quanto eu tenho pra viver ainda. Uma coisa 
que me dizem e que me deixa um pouco embasbacado e meio triste.: "Ah, eu li o seu livro. Quase 



morri de rir", essa coisa toda (risos). Eu: "muito obrigado". Mas realmente, eu faço aquilo me 
sangrando, sofrendo, abrindo as veias e os sujeitos morrem de rir! Eu me comparo com o Charlie 
Chaplin, não é? Então é o Carlitos que faz drama também fazendo piadas. 

Platéia: Em que circunstâncias foi feito o poema dedicado a Amélio Pires, essa figura 
harmoniosa do passado? É um poema de saudade? 

Nava: Perfeitamente. Aquele poema é um poema de saudade mesmo. E tem pra mim um eco 
muito grande, porque foi um dia em que eu estava clinicando em Monte Aprazível, lá no interior de 
São Paulo; é que eu estava desesperado, com vontade de sair daquele lugar. Não criava raízes ali, de 
maneira nenhuma, não sentia contacto humano, lá... Eu, me lembrando de Belo Horizonte, com 
saudade de Belo Horizonte, dentro do quarto do meu hotel, fiz aquele poema, "O mestre Aurélio 
entre as rosas", por assim dizer, dum jato. A saudade de Belo Horizonte eu joguei em cima do 
Aurélio Pires, que era, como você acabou de falar, usou uma expressão perfeitamente adequada: 
"um homem harmonioso". Era uma figura harmoniosa de físico, de espírito, de tudo. Suave de 
maneiras. De modo que o Aurélio é uma grande figura, pai d/o nosso amigo Francisco de Sá Pires e 
seu tio afim, não é? O Aurélio? O Aurélio é seu tio afim, não é não? (dirigindo-se a alguém na 
platéia) É exatamente. A sua senhora é sobrinha dele. Agora, o Aurélio era uma figura encantadora, 
daqui da nossa Faculdade de Medicina, historiador da nossa Faculdade, um dos fundadores e 
precursor. Ele começou a falar sobre a criação duma Faculdade de Medicina em Belo Horizonte, no 
princípio do século. Logo depois da fundação da cidade, em 901, ele queria uma faculdade aqui, 
que era uma necessidade porque os rapazes de Minas iam para o Rio, morriam muito. A febre 
amarela comia, ceifava o pessoal daqui. De modo que havia o desejo de haver uma Faculdade em 
Minas, pra evitar, como dizia o Aurélio Pires, aquele "holocausto anual". A expressão é dele. De 
modo que ele começou a se bater por isso, essa idéia humanitária e, ao mesmo tempo, científica. A 
Faculdade de que nós nos orgulhamos tanto hoje, ele foi um dos fundadores. 

Platéia: O que o senhor pensa sobre o tempo? E sobre a morte? 
Nava: Essa pergunta não devia ser dirigida a mim. Devia ser dirigida ao Montaigne. Vejam 

vocês a extensão da pergunta. Eu começo sobre a morte. Eu tenho uma preocupação constante com 
a morte. Aliás influenciado nisso pela leitura do Montaigne. Ele diz o seguinte: nós devemos nos 
preocupar e pensar constantemente na morte, que é a única coisa certa. Aliás, está nos ditados: "vida 
incerta, morte certa". É até um refrão. O povo sabe disso. E o Montaigne diz que é uma 
preocupação que o homem deve ter. Não pra choramingar., mas pra pensar sobre aquilo, no sentido 
de melhorar-se diante da vida ou do que restar de vida pra ele. De modo que é preciso isso. Agora, a 
preocupação sobre o tempo. O quê que é o tempo? O tempo é o passado, o presente e o futuro. O 
presente é uma coisa que nós não conseguimos apanhar, não se segura. O princípio do nosso 
encontro aqui, da nossa palestra, é uma coisa tão passada como a guerra das Termópilas, o combate 
das Termópilas. Já foi. Acabou. Foi embora. Já virou passado. O princípio da minha frase é passado 
já. O futuro nós não conhecemos. De modo que eu penso que o tempo pra mim é o passado. É por 
isso que eu faço memórias. O que existe é o passado. A frase não é minha, é do Anatole France: 
Seulle passá existe. Só o passado existe. Mais nada. O tempo é o passado. Temos que cultivar o 
passado e cultivar um pouco a morte, sem morbidez. 

Platéia: Em seu último livro há um pouco da técnica do romance, não é assim? 
Nava: Essa mudança... realmente foi feito isso. Os fatos relatados, no meu último volume, 

onde eu fiz uma coisa, mais ou menos romanceada, no meio do livro, são fatos verdadeiros. Mas eu, 
pra ter mais liberdade, pra entrar mais profundamente nesses fatos, eu mudei os nomes. Eu resolvi 
dar outros nomes. Como também eu... a minha própria pessoa; em vez de falar, de continuar falando 
na primeira pessoa, narrando, eu passo a falar duma terceira pessoa que sou eu. Aliás, eu estou em 
mais de um personagem ali. Mas eu fiz isso porque... eu me sinto muito mais liberto pra falar de 
mim mesmo dizendo "ele" do que dizendo "eu". Mesmo atrás de um tapume, que é uma verdadeira 
peneira. Mas o fato de escrever "ele", e escrever na terceira pessoa, dá uma liberdade muito grande. 
A gente tem uma intimidade maior pra contar certas coisas, que me seriam talvez um pouco penosas 
confessar, dizendo "eu". Mas contar dizendo "ele" me é cômodo, apesar do disfarce ser muito tênue. 
O fato está narrado, dentro da verdade possível. Agora, as pessoas, eu procuro disfarçar. Há cenas e 
fatos que correspondem a uma verdadeira reunião de acontecimentos, dentro desse meu último 
livro. Eu usei... eu tive... eu fiz isso com muita liberdade. 



Platéia: Você se lembra da epidemia de febre amarela, que surpreendeu todo mundo? 
Nava: Ah! Você se lembra do Oséas, do nosso companheiro? O Lisboa afirmava que era febre 

amarela. E pouco depois estourou a febre amarela silvestre. Como um verdadeiro escândalo, dentro 
do Brasil, nós achávamos que depois da obra de Osvaldo Cruz, não podia mais haver febre amarela, 
como não há nenhum epidemiologista que não saiba perfeitamente que não há nenhuma epidemia 
extinta. Você parou de tomar medidas sanitárias nós vamos ter peste, febre amarela, tudo vai 
aparecer. Aqui, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Paris, em qualquer lugar. Você tirou o pé 
do pedalo negócio começa. 

Platéia: Falava-se em hepatite. 
Nava: Falavam... não se chamava hepatite. Era icterícia catarral, não é? É o nome que a 

hepatite tinha naquele tempo. Mas falava-se na icterícia catarral ou icterícia por obstrução. Tudo 
isso também. Mas, o que é fato é que o Lisboa, que era veterano da febre amarela, é que tinha esse 
diagnóstico. 

Platéia: O que você acha, "morrer é ficar encantado", como queria o Guimarães Rosa? 
Nava: Sem querer diminuir o Rosa de maneira nenhuma, ele estava repetindo uma frase do 

Proust a respeito das crianças célticas, que. achavam que as pessoas, quando morriam, se 
encantavam (está dito literalmente, no livro do Proust). se encantavam numa pedra, num galho, 
numa árvore, numa coisa qualquer, num objeto que ficava ali até que alguém pudesse reconhecer 
aquilo e a pessoa brotar pela lembrança. Assim é que é o nascimento. De modo que isso é uma idéia 
antiga, que vem através dos séculos. Mas é muito bonita! 

Platéia: O senhor já teve algum processo por escrever o que escreveu? 
Nava: Não, realmente. Foi uma das minhas primas, que queria me processar por causa do Baú 

de ossos. E foi consultar um advogado e ele disse: "A senhora não faça isso! Esse homem vai ter 
uma porção de edições. A senhora começa o processo que vai ser um sucesso pra ele". E o Zé 
Olympio, que era meu editor, disse: "Essa sua parenta processa ou não processa você?" (risos) Ele 
estava querendo. Era um negócio da China pra ele e pra mim. Foi um advogado esperto; ele disse: 
"A senhora não faça isso". Acho que o pessoal já está cansado. Não está, não? 

Profa. Melânia: O senhor é que deve estar cansado. Nava: Eu, não. 
Platéia: Não pensa em se candidatar à Academia Brasileira de Letras? 
Nava: Isso é uma coisa muito complexa. Eu não estou mais na idade de pleitear uma coisa 

dessas... Ano que vem eu faço oitenta anos. É alguma coisa, não é isso mesmo? De modo que já não 
estou mais na idade. Eu sempre digo: eu estou na idade de pedir desculpas e, não, pedir voto. De 
modo que a mendicância de votos pra entrar pra uma Academia, eu seria incapaz, eu não teria 
paciência para isso. Várias pessoas argumentavam comigo: mas você pediu voto pra entrar pra 
Academia Nacional de Medicina. Pedi, mas eu tinha quarenta e poucos anos nessa ocasião. Eu tinha 
energia, tinha peito, tinha cara pra chegar e pedir ao sujeito que me desse o voto dele. À medida que 
se envelhece, vai-se perdendo essa coragem. Eu, hoje, não tenho coragem mais pra uma coisa 
dessas. Como não tenho coragem... Eu vou deixar, agora, no dia 31 de dezembro, vou deixar 
completamente, esses meus velhos doentes, de que falei, eu vou deixar. Vou jogar fora meus livros 
de medicina pra não pensar mais nisso, porque não tenho coragem mais de clinicar. Eu recebo, 
muitas vezes, doentes graves; se aparece um doente com um "lupus eritematoso" no meu 
consultório, eu mando pra outro colega. Eu não tenho mais peito pra pegar um doente que eu sei 
que vai morrer. Não tenho mais força, não tenho mais ânimo, não tenho mais coragem pra isso. 
Todo médico, vocês aí, que vão envelhecer, sabem disso. Vão experimentar isso. A pessoa não tem 
mais ânimo. De modo que a Academia é uma coisa dessas. É uma luta danada. É como uma coisa 
bravia, não é? E outra coisa, eu não tenho estrutura moral pra agüentar uma derrota. Eu entrava 
numa depressão, saia pelo cano de tal maneira que não me levantava mais. Não havia... não havia 
remédio mais. De modo que o melhor é não mexer com isso. Em todo caso, sua pergunta valeu 
(risos). 

Prof. Aires da Mata Machado: Entre as pessoas que você retrata em sua obra, com outros 
nomes, está o Afonso Pena, homem extraordinário. Não dar o nome verdadeiro foi uma pena, sabe? 
É um retrato tão fiel do Afonso Pena!... 

Nava: Você não sabe que é o Afonso Pena? 



Prof. Aires: Mas nem todo o mundo sabe. O futuro saberá, Nava! Você vai obrigar. Você, é 
claro; que a sua obra vai ser uma obra comentada como a de Proust. E aquilo tudo vai aparecer. 
Alguém vai dizer: "Esse fulano de tal aqui é o Afonso Pena Júnior". O que é que deu na sua cabeça? 
Foi medo da patroa? Porque você foi muito apaixonado pela filha dele? (muitos risos) 

Nava: Eu sou discreto no que eu escrevo e vocês muito indiscretos... (muitos risos) 
Platéia: Aliás, ó Nava, aquela coisa do quarto, do pernil, você querendo ou não, aquilo é uma 

coisa saborosa. Também o riso é próprio do homem... 
Nava: E do papagaio! 
Platéia: Os animais não riem. Nós rimos. Mas, ao lado do riso, nós temos a meditação. Nós 

temos que rir também, que o seu livro é pra rir também. É pra meditar, não é? É pra pensar e 
também rir. Aquela sua operação (aliás eu li antes no jornal e escrevi pra você uma carta, não é?) 
em que você faz a respiração boca a boca com um tuberculoso. Aquilo, aquilo é de uma 
dramaticidade... Aquilo é de uma vida... 

Nava: No Rio de Janeiro, passei por um aperto danado! 
Platéia: Depois lavou a boca com álcool! Gastou um litro de álcool! Aquilo é de uma beleza... 

Mas, às vezes, você tem que rir também, não é? Eu estou fazendo uma defesa minha. Eu ri, eu 
também ri com as suas memórias. E a história da D. Irifila, não é pra rir? 

Nava: A dona Irifila, que era minha tia-avó (aquele fato é absolutamente verdadeiro; era 
referido pelas minhas tias, que eram sobrinhas, em primeiro grau, dela), era minha prima e casada 
com um tio-avô. Ela tem bisnetos que gostaram do fato. Acharam muito bom. São minhas amigas e 
clientes, as bisnetas dela, e acharam aquilo muito bom, não conheciam. Já não ofende. O que ofende 
é até avô (risos). Daí pra diante você pode entrar na história pra valer... (muitos risos). Eu não posso 
contar a história pra platéia... o episódio das compoteiras... Pois é... é um episódio... Querem que eu 
conte?.. Bom. A profa. Melânia quer que eu conte essa história. Isso se passou no fim do século 
passado. Eu tinha um tio-avô, irmão de minha avó paterna, ele era.. tinha um nome esquisitíssimo: 
ele chamava-se Iclirérico Narbal Pamplona. Foi ele quem abriu a rua Senador Dantas, que todos 
conhecem, no Rio de Janeiro. Tirou a concorrência lá, e ganhou um dinheirão muito grande naquilo. 
Mas era casado com uma prima dele, que era uma verdadeira fúria doméstica, era uma dessas 
mulheres que reduzem um homem, desossam completamente uma pessoa. E ela dominava o marido 
pelo olhar, pela maneira de falar. Ele tinha um medo pânico da mulher. Ele gostava de jogar 
voltarete. Um dos parceiros dele era o visconde de Ouro Preto. Ela fez essa desfeita ao Visconde de 
Ouro Preto, que não agüentava desfeita nem do Floriano Peixoto. Era servido um jantar depois do 
jogo, que havia na casa dele. Ela começou a implicar com o jogo, que achava aquilo uma jogatina, 
um deboche, dentro da casa dela, aquele jogo. Começou a implicar com aquilo e o marido não 
interrompia o jogo, apesar das advertências. Ela então preparou, uma vez, uma bandeja de doces e 
uma compoteira cheia da palavra de Cambrone, sabe? Só tinha dentro aquilo. E mandou servir essa 
história (risos). O marido deve ter tido um infarto, como foi contada a história. Porque ele caiu 
quando viu do que se tratava, foi amparado pelos amigos, não se levantou mais e morreu um mês 
depois. Deve ter tido um infarto, porque realmente não há... não há exemplo de maior má-criação, 
de uma desfeita maior a uma pessoa. É preciso uma pessoa não ter alma pra fazer isso. É um 
monstro que faz uma coisa dessas. 

Profa. Melânia: Antes de encerrar essa sessão, eu quero lembrar à platéia presente que 
amanhã nós teremos aqui a presença do prof. Guilhermino César, que falará sobre sua obra e os 
velhos amigos de Minas Gerais, de Belo Horizonte especialmente, no tempo em que ele aqui 
residiu, Foi professor da Faculdade de Letras (de Filosofia nesse tempo) e atualmente reside em 
Porto Alegre. Amanhã, às 7:00 h da noite o prof. Guilhermino estará aqui conosco. E quero 
agradecer à platéia a participação ativa que teve nessa sessão. 

Nava: E a paciência. 
Profa. Melânia: Não apoiado. Já disseram, Quero também agradecer à profa. Maria José de 

Queiroz a quem fiz, involuntariamente, uma traição, pedindo, no início da sessão, que fizesse uma 
apresentação, à última hora mudando, já que antes eu lhe tinha falado em "saudação". Acho que foi 
muito felizo momento em que eu me enganei, do contrário talvez não tivéssemos tido uma tão 
magnífica saudação. Agradeço a Pedro Nava a sua presença e o desnudamento com que se 
apresentou, permitindo-nos alcançar ainda melhor a sua obra. E quero expressar-lhe aqui, 



vivamente, o desejo, que eu sei que é de todos, que você não pare em O Círio perfeito, mas que 
continue produzindo essas excelentes memórias, que são únicas na literatura brasileira. 

Nava: Muito obrigado. (Muitos aplausos) 


