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Por Dyel Gedhay da Silva1

“É necessário, pois, a este propósito, fazer uma das coisas seguintes: 
não perder a ocasião de instruir-se, ou procurar aprender por si mesmo, 

ou então, se não se for capaz nem de uma nem de outra dessas ações, 
ir buscar em nossas antigas tradições humanas o que houver de melhor 
e menos contestável, deixando-se assim levar como sobre uma jangada, 
na qual nos arriscaremos a fazer a travessia da vida, uma vez que não 
a podemos percorrer, com mais segurança e com menos riscos, sobre um 

transporte mais sólido: quero dizer, uma revelação divina”. 
Platão, Fédon. 85c-d.

ste é o prefácio para um livro não só de um grande 
amigo, mas para alguém com quem mantive 
constante admiração desde o momento em que 
conheci, há oito anos. A tarefa é das mais praze-
rosas ao mesmo tempo em que é das mais desa-

� adoras, desde que está dado o objetivo de demonstrar a você, 
estimado leitor, como este livro que possuis em mãos pode repre-
sentar um dos momentos de maior realização para a vida do escritor, 
de sua família e amigos.

Eu conheci Jonas enquanto adolescente apaixonado pela arte 
de aspecto sinistro e de grande poder re� exivo: o Black Metal. Esse 

1. Licenciando em História pela Fundação Universidade Regional de Blumenau — FURB. 
Músico pelo Conservatório de Música Popular de Itajaí Carlinhos Niehues — CMPCN
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tipo de personalidade corresponde proximamente a de Nietzsche, 
quando, estudioso da cultura grega, ao invés de admirar a beleza 
desta civilização de maneira óbvia, viu nela a fundação do que to-
dos rejeitavam: o desmedido, o bárbaro, o tirânico.

“Para conceber tudo isso, precisamos demolir pedra 
após pedra, por assim dizer, o artístico edifício da 
cultura apolínea, até vislumbrarmos os fundamentos 
nos quais se assenta. [...] E vede! Apolo não podia 
viver sem Dionísio!2”

Desta maneira, o estudioso Jonas, ao interessar-se por músi-
ca, demorou-se em grupos como Burzum e Nargaroth, expoentes 
de uma maneira no mínimo contraditória de apreciar música em 
relação às grandes tendências da época; eram uma espécie de revo-
lucionários da beleza pelo trágico, ou como diria Nietzsche, dispu-
nham de uma visão dionisíaca de mundo3. 

Já nessa época era um aluno exemplar: dos mais esforçados 
em todas as áreas do conhecimento — preocupava-se em ter um 
bom histórico escolar para ingressar na academia —, entretanto 
com maior a� nidade por disciplinas de Ciências Humanas. Isso 
não acontecia somente na escola: eu, enquanto baterista, músico, 
reaprendia a apreciar as formas musicais quais lhe apresentava dados 
nossos diálogos frequentes. E tais aspectos não são como pode ima-
ginar o leitor, os de um jovem cuja família dispunha de avantajados 
recursos � nanceiros. Jonas, assim como eu e outra boa parte da 
população não detínhamos bens ou heranças em terras — não exa-
tamente por não merecermos dalgum ponto de vista daquele que 
os possua, mas antes por variadas razões em nada extraordinárias à 
vida do brasileiro médio. Jonas, assim como muitos de nós, dividia 
o seu tempo entre estudos, afazeres domésticos, amigos, família e 
trabalho. Sua graduação em psicologia, não de maneira muito dife-
2. NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. Trad. J. Guinsburg. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2017. 
3. Cf. NIETZSCHE, Friedrich. A visão dionisíaca de mundo: e outros textos da ju-
ventude. Trad. M. S. P. Fernandes e M. C. S. de Souza. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
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rente diante de aspectos tais, foi mantida pelo próprio trabalho jun-
to de um aporte de bolsas estudantis e � nanciamento universitário.

O que quero dizer com este parágrafo, leitor que atentamente 
me acompanha, não é outorgar uma imagem apiedada de nosso 
brilhante escritor, tampouco usar de sua história de vida com � ns 
de promoção dum discurso político-ideológico porque susteve-se 
admiravelmente bem e “ascendeu na escalada social como qual-
quer um poderia tê-lo feito” tal como acreditam alguns pregadores 
liberalistas brasileiros. Algumas condições econômicas dadas fo-
ram essenciais para que houvesse progresso � nanceiro (sem reunir 
fortunas, repito), e particular tempo e espaço para o exercício in-
telectual. Alguns desses fatores especiais foram as bolsas de estu-
do citadas. Entretanto, e, sobretudo, o foram o apreço dos pais, o 
amor de sua atual esposa e a estima dos amigos. Não existe escritor 
apaixonado, tal como o autor deste livro, cujo enorme prazer temos 
em ler, que não esteja cercado de pessoas que o amam. Retribuir 
todo esse amor num gesto carinhoso com a construção desta obra 
é atitude dentre as mais honrosas para com estas pessoas.

Com a mencionada faculdade de psicologia o nosso escritor 
começou a formar-se: demonstrava mais claramente seus objetivos 
através de novos hábitos de estudo, suas novas impressões sobre 
arte; seu entendimento sobre o campo social e a mente humana, 
que agora se mostrava dotada de novos poderes e formulava pos-
sibilidades nunca antes perscrutadas. Seu tempo agora era muito 
mais restrito e a faculdade exigia um grande esforço do já aprendiz 
de pesquisador. Desta maneira, pudemos voltar a ter longas con-
versas apenas na fase � nal da graduação. Considerando que o curso 
tem duração mínima de cinco anos, calculo que o nobre pensa-
dor e eu mal nos comunicamos num espaço de três e meio. Pode 
isto parecer um simples intervalo — algo que se aproximaria de 
uma viagem breve talvez —, mas o leitor experiente certamente 
reconhecerá que esse período de tempo, para um jovem que recém 
atingiu seus vinte anos de idade, no interior do mundo universitá-
rio, pode representar mudanças signi� cativas; e algumas, não raro, 
tornam-se fundamentais na orientação de boa parte da vida que 
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ainda há de vir — eis declarada a diferença entre o tempo cronoló-
gico e o existencial.

Conheci um novo Jonas. Ainda assim, via meu bom amigo nele.
Era ele novo para mim tanto quanto eu o era. Por meio de 

mensagens via Internet fui convidado a participar de um novo gru-
po que estava organizando. De fato, não era um grupo dos mais 
comuns: tratava-se de uma espécie de clube do livro, cujo nome, 
após algumas reuniões, fora o� cializado como Artem Circulum. 
O objetivo era muito simples: cada integrante deveria levar ao me-
nos três obras, dentre músicas, textos de � loso� a, poesia, história 
e etc. que contextualizassem uma cosmovisão humanista — que, 
para pessoas como aquelas integrantes do Circulum, tratava-se do 
que mais se apreciava em termos de cultura. Claro, esse foi um ob-
jetivo breve e abrangente: criava-se um espaço para o compartilha-
mento de textos, ideias e espantos4 de maneira que todos poderiam 
contemplar e engrandecer o espírito.

Tais de� nições correspondem a uma característica fundamen-
tal para qualquer pessoa que se dedica com a� nco a algo. Se você 
perpassar os olhos por estas linhas não como se lesse a um ma-
nual, mas como que sentindo fugaz correspondência, reconhecerá 
que grandes pensamentos de grandes pessoas surgem apenas com 
o trabalho solitário. E foi esse novo Jonas que se mostrou diante de 
nós nas reuniões do Circulum: uma pessoa com força de vontade e 
dedicação que cujo corpo mal suportava. Suas leituras e seus escri-
tos ultrapassavam muito do que lhe era exigido enquanto sujeito 
com emprego comum, estudante, � lho e marido — e não é por 
outro motivo que escrevo estes parágrafos. Um novo homem que 
caminhava livremente entre a literatura romântica, a cultura gre-
ga antiga, a morte da metafísica e a psicologia moderna. Não só 
transitava tal qual fetichista de leituras, mas porque ele tinha coisas 
importantíssimas a serem ditas para as pessoas de seu tempo — es-

4. Para Arendt, por meio do método socrático (elenkhós), a única coisa que nos resta é a 
perplexidade perante o nascer das ideias e o compartilhamento desta perplexidade com o 
outro. Cf. ARENDT, Hannah. A resposta de Sócrates. In: ARENDT, Hannah. A vida 
do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Trad. C. A. R. de Almeida, A. Abranches e H. 
F. Martins. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 188-216.
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pecialmente para o público acadêmico com quem dividia seus dias, 
e, para todas as pessoas sobre o que acontece na dimensão existen-
cial da sociedade tecnicista em que vivemos.

Mas o Circulum durou pouco. Muito pouco em relação ao que 
tínhamos para discutir. Eu desejava saber mais da problemática 
deste novo homem: por quais caminhos andou, quais montanhas 
subiu, que lugares novos havia encontrado durante esse período 
de isolamento! 

Por meio de mais algumas trocas de palavras pela rede, � cou 
claro que tanto eu quanto ele detínhamos esta curiosidade: ambos 
estávamos defronte um novo homem e um velho amigo, e ambos 
sabíamos que as mensagens instantâneas eram insu� cientes, dado 
o modelo das plataformas ser apropriado apenas para a velocida-
de. Havia apenas uma maneira de continuarmos a nos conhecer: 
por meio de cartas. Sim, cartas! A boa e velha maneira de bons 
e velhos amigos compartilharem o que têm de melhor um com o 
outro; o espaço que não pertence às novas tecnologias de comuni-
cação hiper-rápidas — eis os montes de palavras que compuseram a 
parte mais brilhante de nosso reencontro; um reencontro tão apai-
xonante que deveria ser compartilhado. 

Entre cartas e encontros, eis que é publicado seu primeiro li-
vro: O Alvorecer das Artes do Ser. Tal como diz o autor na apresen-
tação crítica: 

“... diante da condição de desesperado do pensamen-
to positivista, é possível um saber psicológico livre do 
reducionismo e da objeti� cação do homem, fora dos 
limites das ciências naturais — uma Psicologia que 
confronte os reais e complexos problemas humanos?5”

Gosto de ver este livro como se composto por três partes: (a) 
uma espécie de história da fenomenologia, explicando como, des-
de Kierkegaard, pensadores penetraram na problemática da exis-

5. BILDA, J. O. Apresentação. In: BILDA, J. O. O alvorecer das artes do ser: uma críti-
ca da psicologia moderna, uma análise do desespero cientí� co e uma propedêutica à psico-
terapia fenomenológico-existencial e humanista. Porto Alegre: Luminária, 2016. p. 15-25.
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tência; (b) uma breve sequência de termos técnicos fundados pela 
chamada psicologia humanista; e (c) dois estudos de caso, que ter-
minam o livro como num grande crescendo, emanando as re� exões 
dos grandes pensadores abordados como uma das maneiras mais 
apropriadas de nos reconhecermos como seres no mundo. 

Tal problemática foi estendida a uma palestra de lançamento6, 
que, como o leitor bem pode imaginar, fora recebida, substancial-
mente, por meio de duas reações: uma amorosa, outra despicativa. 
Ou se tinha amor pela coragem do jovem escritor que arriscava 
bravamente suas críticas, ou desprezava-se a obra pelo direcio-
namento � losó� co empregado. O Circulum não mais existia, e o 
público que parecia antes tão crítico mais se aproximava da me-
diocridade. Um relatório de estágio que tornara-se um projeto de 
pesquisa com desenvolvimento dissertativo e experimentação, ou 
seja, trabalhado sob as garras da academia, não chamava a atenção 
dos doutores. Nosso autor via-se subordinado, mas rejeitava tal 
sujeição insistentemente. “Prometeu teve que ser dilacerado pelos 
abutres7”. Seu espírito clamava por novos tempos.

O curso de psicologia é concluído tragicamente, com exce-
lência. Suas teses sobre a psicoterapia fenomenológico-existencial 
e humanista são formalizadas num artigo cientí� co, e defendidas 
diante dos doutores que atribuem ao trabalho nota máxima. Mas 
são, agora, dias pósteros.

Terminado o curso, eis que surge o espaço para o poeta e 
livre-pensador puri� car-se dos moldes de pensamento que tan-
to criticara, e então formar o escritor que se mostra neste livro 
agora em mãos. A poética surge como um grito de libertação 
aos padrões cientí� cos institucionais. O leitor crítico muito bem 
dirá aqui: mas essa liberdade não foi somente possível após a ex-
periência universitária? O fato é que foi — eu diria. Foi tal como 
aconteceu. Somos a nossa história, por mais que sa rejeitemos. 
Mas será que foi, em absoluto, necessário? Todos nós devemos 
6. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q45QHU-OdrI>. Acesso em: 
24 fev. 2018.
7. NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. Trad. J. Guinsburg. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2017.
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passar pelos rigores da modernidade educacional e sufocarmo-
-nos em padrões já estabelecidos para aprendermos a pensar por 
nós mesmos? É necessário que provemos nossas potencialidades 
através desse tipo de prática para podermos, en� m, sermos lidos 
com a devida pertinência?

Enquanto morador da cidade de Brusque desde a infância, tal 
como nosso escritor sinto-me invadido pelo desenvolvimento téc-
nico próprio da região — localidade que, historicamente, pulou a 
etapa rural, formando sua base econômica sobre a indústria têxtil. 
Já no ensino fundamental as crianças são seduzidas pelos cursos 
técnicos com ensino médio integrado. Já aí se provoca o desejo 
de entrar para o mercado de trabalho com uma renda acima da 
média; o que certamente seria um orgulho para os pais, para a es-
cola, para os colegas: “olhem, estou no ensino médio, faço curso 
técnico e ainda recebo dinheiro por isso. Assim que terminar o 
curso serei contratado por uma empresa local!”. Um exemplar de 
jovem trabalhador, dirão uns, uma personalidade cativantemente 
empreendedora; alguém que visa um � m para seus estudos, e não 
simplesmente passa seus dias escolares entregando-se a devaneios 
tal como umas más companhias, completariam outros. Um pro� s-
sional e� ciente, no sentido mais restrito do termo. Antes pro� ssio-
nal que aluno. Antes empreendedor que cultivador. Antes o futuro 
que o passado. Antes funcionando que existindo.

Os olhos ávidos pela vida estável logo encontram seu limite. 
Cedo compreendem o � m para o qual foram designados: apren-
dem-no parafuso após parafuso.

Como se pode notar, identi� car-se como pensador humanista 
num município como Brusque, que, por sua vez, ilustra uma rea-
lidade comum em outras cidades da região que priorizam o avan-
ço técnico em detrimento do desenvolvimento das doutrinas do 
espírito, é uma tarefa para pessoas não só sensíveis a esse tipo de 
arte, mas para observadores dos mais atenciosos. É necessário um 
espírito revolucionário. Perante um mundo de fábricas, um mun-
do fundado na indústria, os aspectos desta façanha são tantos que 
se encontram intrincados no próprio senso comum: no senso do 
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progresso pela ordem. Lá, naquele canto empoeirado da bibliote-
ca, há escritos de pessoas que se preocuparam muito mais com 
o ser humano enquanto um alguém que existe e, enquanto isso 
existe em suas dimensões políticas, éticas, morais, criadoras e des-
truidoras de hábitos e costumes, muito antes de um alguém que 
precisa de uma especialização, alguém necessário para o combate 
ao desemprego ou crucial para avanço das estatísticas. E não só na-
queles cantos empoeirados. Houve Pessoas que, durante toda nos-
sa história preocuparam-se com isso e dedicaram-se bravamente 
a questões demasiadamente “subjetivas”, “distantes da realidade”, 
“meramente teóricas, sem aplicação prática na vida”. Ora, quem 
não aprende a lutar bravamente contra os próprios demônios ao ler 
a Odisseia de Homero? Quem não toma consciência da mentalida-
de tão vil presente em nós ao cruzar o Inferno com Dante? Quem 
não percebe que há algo de errado em nossa educação e sistema 
de ensino ao dedicar uma leitura atenciosa ao Trivium de Miriam 
Joseph? Essas são questões longes da prática, da vida? Ou falo com 
alguém que já não as sente mais?

Nosso querido escritor, ao deparar-se com esses antigos textos 
sentiu em si as vibrações que ecoavam. Tomou-os como próximos, 
e com a bravura de um Héracles, dedica-se a esse cultivar valiosís-
simo até os dias de hoje. O livro que está em suas mãos, leitor que 
persiste a me assistir, é fruto de uma vida de resistência, de luta, de 
angústia. Mas como pôde ser escrito de maneira tão bela e serena? 
Ora, quem suspeitaria que Schiller tivesse que fugir do exército 
para dedicar-se à poesia? Quantas angústias Goethe, o mais céle-
bre dos românticos, teve que sofrer para dedicar-se às suas com-
posições e � nalizar o Fausto já beirando a morte? Como pôde um 
músico em estado avançado de surdez, após diversas tentativas de 
suicídio compor sua nona e última sinfonia, e ainda com uma Ode 
à Alegria8? Eles deveriam mesmo passar por isso para tornarem-se o 
que queriam tornar-se? Precisavam? Precisamos?

As cartas deste solícito acompanhante consolidam-se na vida 

8. Cf. composição Die 9. Sinfonie in d-Moll op. 125 de Beethoven que teve incorporada 
parte do poema Na Die Freud de Schiller.
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de nosso autor diante de um passado a� itivo, é verdade. Mas, como 
o mesmo gosta de enfatizar, só pôde ter continuado da maneira que 
continuou por haver pessoas que o apoiavam, que o amavam. Da 
mesma maneira, eu e você passamos por momentos terríveis, mas 
temos pessoas em quem podemos con� ar. Podemos olhar para trás 
e admirar as grandes obras que foram deixadas por grandes indiví-
duos, e apoiarmo-nos nelas enquanto constituintes do mundo que 
habitamos — e é com este ímpeto que o presente livro foi deixado 
a mim e a você. 

Município de Brusque, 
Fevereiro de 2018.
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“O pensador sem paradoxo é como um amante 
sem paixão: um sujeito medíocre”

Newton Aquiles Von Zuben

onfesso não sem pesares que, ainda que pouco hei 
de fazer com o breve tempo que me é dado a viver, 
não vejo maravilha mais sublime à fantasia que es-
tes inocentes encantos que forçam uma parada não 
planejada ao meio do caminho9. Certo dia, talvez 

por um devaneio desajuizado ou convite do tépido abraço do zé� -
ro, tornei a cabeça para o lado enquanto deixava o salão princi-
pal da prefeitura municipal. Uma manhã de irresistível frescor. 
O manto celeste parecia ser acariciado pelas poucas nuvens à vista, 
suavemente aquecidas pela placidez quase meditativa do sol. Um 
fulgor astral calmo e constante. Tive a impressão de que aquele al-
vor duraria por todo o sempre. E então o pequenino encanto se 
perfez: uma constelação de gotículas orvalhares sobre a orla de frá-
geis plantinhas, meticulosamente podadas, que me espreitaram a 
imaginação e a arremessou às alturas. Qual pastor ou poeta, senti-
-me um tíbio Endímion sobre os pináculos aurí� uos pelo argento 
lunar, enternecido à vista da triste dança circular das Plêiades, cujas 
madeixas e vestes roçagantes e� uem difusas e longínquas qual re-
gato caudaloso que se aprofunda à paisagem e não se deixa vencer 

9. Paragens e estâncias ímpares tais aquela majestosa fantasia de J. S. Bach de singular 
improvisação, única em toda sua obra. Cf. Die Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll 
(BWV 903).
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pela distância. Então uma verdade se aconchegou nos arrebóis de 
meu coração e disse-me: sente o como é belo este mundo! Quão 
breve nossa presença, quão efêmera e modesta cada uma destas 
vontades e mesquinhas estas relações! Tão inclementes, contidos, 
inexpressivos, inapetentes os peitos gelados! Sim, esquálidos, mor-
tíferos, exasperantes d’algum funesto empreendimento zeloso em 
nome de um só querer, um só beber; um estranho geral, uma or-
dem tão entranhada e sorrateira que pouco ou nada faz sentir. 
Como moléstia assintomática que mata surdamente. Encobrimos 
todos juntos, como atormentadas águas salgadas, aos nossos pró-
prios passos neste terrível deserto de desencontros e tristes afetos. E 
então não mais vemos habitação alguma a que possamos nos resta-
belecer. Blake, dos seus provérbios infernais, no entanto, oferece-
-nos a estância própria para o tão buscado descanso restaurador. 
Entrega-se a si um ninho a ave, e uma teia, a aranha; mas ao ho-
mem dê-se a amizade.

Alguém agora perguntará quem, em nosso tempo, encontrará 
o tempo para escrever uma carta. Quando se fala do nosso tem-
po, murmura-se a questão furtiva: que tempo é este, o nosso? Na 
hipermodernidade que signi� ca dizer que algo nos pertence, que 
dispomos de seu emprego, que � guramos na sua presença? Ain-
da é corrente pensar a comunidade enquanto a unidade do que 
é comum por meio de delimitação espacial e dada con� rmação 
identitária. Esta concepção não é mais su� ciente para uma tare-
fa de� nitória, logo comum, do nosso tempo. O nosso que temos 
em vista é a unidade do intangível e ilocalizável tão característico 
do binarismo relacional no � uxo ultraveloz do embelezamento da 
patologia, da transmigração informativa, da onipresença panópti-
ca, da estabilização signi� cativa de todas as circunstâncias, orien-
tações, regiões e conjunturas em estruturas matriciais articuladas 
em torno de eixos nucleares da comunicabilidade. O nosso tem-
po é como a nossa história. São de todos, mas não pertencem a 
ninguém. São acessíveis, embora incompreensíveis. Estão ao nosso 
dispor, mas não dispomos de sua claridade e encaminhamento. Já 
foram exaustivamente conceituados, estudados e esclarecidos, mas 
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permanecem no mais assustador desconhecimento quanto ao seu 
sentido. Digo-vos um fato em horas ou milissegundos e � xo a rea-
lidade de um encontro pela localização e duração de seu intercâm-
bio comunicacional, mas toldar-me-iam as faculdades intelectivas 
para exprimir-te quê sinto no instante do encontro amigo ou das 
decorrências insondáveis dos dizeres amáveis. Lembra-te orgulho-
samente das datas, mas esquece-te em desespero que nelas vives-
te! Planejamos viagens e aquisições, todavia segue um ignorar do 
oportuno gratuito que se doa. São nossas celebrações, nossas férias, 
nosso casamento, nossa casa, nossas vidas, partilhadas e transmis-
síveis, aguardadas e arquitetadas uma a uma de modo a con� rmar 
seu ser por um reconhecer, apreender e interpretar públicos.

Um universal tão puro quanto insípido, sem face ou possibili-
dade de eclosão, encarnação, diálogo. Encarar a história como algo 
a nossa frente, um chamado ao ser-homem, e não mais como coisa 
distante ou fato de um atrás, fruto da especulação documental ou 
da autópsia hermenêutica, é dispô-la de temporalidade e apreen-
der seu sentido como propriedade de homens e mulheres, entes 
distinguíveis pela venerável missão de guardiões do devir e seme-
adores do porvir. Dizer, portanto, que nosso tempo não favorece 
uma relação de con� rmação ontológica entre estes entes cultores, 
implica em asseverar um colossal Ozimândias10 de uma egologia 
interiorizada, estandarte de uma civilização que vê em algoritmos, 
ouve por sintetizadores e se abriga sob o aço. Uma humanidade 
emudecida pela explosão nuclear de cinquenta megatons de tri-
nitrotolueno11, assombrada por graves propagações radioativas de 
césio, iodo e plutônio12, e imobilizada por diversas contaminações 
10. Cf. poema Ozymandias de P. Shelley.
11. Ref. à explosão atômica da Tsar-Bomba em 1961 “... dez vezes mais potente do que 
todos os explosivos da Segunda Guerra Mundial — somados”, isto é, “3.300 bombas 
de Hiroshima”. Declarou o pesquisador em armamento nuclear e política internacional 
A. Futter: “As bombas nucleares tinham ido muito além do que havíamos imaginado”. 
Cf. SUPERINTERESSANTE. A bomba do � m do mundo, 2015. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br>. Acesso em: 15 set. 2017.
12. Ref. aos acidentes nucleares de Chernobyl (1986), Kyshtym (1956) e Fukushima 
(2011). Declarou o estadista M. Gorbatchev sobre Chernobyl: “Pela primeira vez, nós 
confrontamos a força real da energia nuclear, fora de controle”. A� rma o historiador A. 
Hecker: “A história de Chernobyl está viva e volta a nos assustar, como o que ocorreu 
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químicas cujos efeitos bioecológicos ainda estão sendo avaliados13. 
Tanto a técnica que revela a unidade harmônica do real em sua 
multiplicidade, quanto a produção que a acompanha e aproxima 
os entes pela provocação da natureza de modo a nos oferecer mo-
radia, compreensão e convivência, são ambas absorvidas pelo culto 
tecnológico que comanda, domina, extrai, armazena e sobretudo 
ensina, pela máquina e sua vontade de autonomia, sobre e� ciência, 
controle e bem-estar. A criança chora agora a perda de seu androi-
de inteligente.

“— Por que está chorando, Gloria? Robbie era ape-
nas uma máquina — uma máquina velha e feia. Ele 
nem era vivo.
“— Ele num era nenhuma máquina! — gritou Glo-
ria ferozmente, esquecendo-se da gramática. — Ele 
era uma pessoa, como eu e você — e era meu ami-
go. Quero Robbie de volta. Oh, mamãe, quero 
Robbie de volta!14”

Dá-se em Filologia especial signi� cado para o Romantismo 
enquanto maior acontecimento espiritual moderno ocidental, não 
apenas porque transcende o literário e o artístico, mas porque rei-
naugura o interesse histórico pelo antigo, a curiosidade pelo pas-
sado e a elaboração de critérios para o espírito cientí� co vindouro: 
“A tudo envolve, a tudo impregna, como uma atmosfera15”. Mas 
erguer-se a este matiz re� exivo é um convite de humanização e 

recentemente na usina japonesa de Fukushima após o tsunami”. Cf. GALILEU. Desas-
tre nuclear na usina de Chernobyl completa 30 anos, 2015. Disponível em: <http://
revistagalileu.globo.com/>. Acesso em: 15 set. 2017.
13. Ref. aos acidentes químicos de Minamata (1965), Bhopal (1984) e Kuwait (1991). 
Declarou um médico voluntário em Bhopal: “As pessoas afetadas pelos gases em Bhopal 
continuam a sucumbir aos ferimentos sofridos durante o desastre, morrendo a taxa de 
um por dia (2010)... Uma nova geração está sendo envenenada pelos químicos que a 
Union Carbide deixou para trás”. (Tradução livre). Cf. BHOPAL.ORG. The Bhopal Med-
ical Appeal. Union Carbide’s disaster, 2014. Disponível em: <http://bhopal.org>. Acesso 
em: 14 set. 2017.
14. ASIMOV, Isaac. Eu, robô. Trad. L. H. de Matta. São Paulo: Círculo do Livro, 1976.
15. ELIA, Sílvio. Ensaios de � lologia e linguística. 2. ed. Rio de Janeiro: Grifo, 1975.
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cuidado já feito pelos gregos, estes a que chamamos de grandes 
homens históricos e primeiros delimitadores do viver associado. 
O que outros povos aceitaram com naturalidade, os gregos elege-
ram por tema de contemplação através da insaciabilidade indaga-
tiva sobre os modos de ser do homem16. Toda grande civilização 
se assenta sobre o que Buber chamou de evento originário de en-
contro; uma resposta ao outro que é como eu sou, e que só pode 
ocorrer na preservação da fulguração dançante do espiritual, do re-
lacional, intransitivo e misterioso que se oculta em cada revelação 
dada em um mundo. Quando então um povo não mais entra nesta 
reciprocidade da relação, fundamento ontológico de toda ideia de 
um Eu, ele não mais celebra seus hinos, não entoa seus cantos, 
menospreza os mitos e esquece-se dos ofícios do cultor. Florescem 
as leis, as fórmulas, as soluções, a saciedade e o vazio. A cultura se 
enrijece e, vez ou outra, vê-se raiar sobre o arco crepuscular o ras-
tro � amejante de um cometa solitário de proveniência e destinação 
incógnitas. Exclamou Pe. Antônio Vieira em um de seus sermões 
que nada mais necessário e justo a um povo em tempos de cativeiro 
que o rogo pela libertação: Adjuva nos, et redime nos17.

Prestai atenção: eis ferrolhos novos para o ádito decrépito da 
câmara suspirante por um beijo de luz! Habita comigo, ó cora-
joso leitor, nestas imagens de familiar melancolia: cômodos frios, 
deserti� cados pela corrosão de um desinteresse suspicaz que decli-
nam a intrepidez do jovem enamorado e dão o impulso à cadeira 
de balanço do semblante encanecido. O porão das saudades que 
despencam à cadência das primeiras vinte gotas da chuva matuti-
na de dezembro. Aquele miasma inóspito, outrora fremente qual 
arfar do peito palpitante, nada pode mais dizer além de uma ver-
gonhosa derrota a que se inspira o tédio do século. O ar paralisan-
te é mordaz. As fímbrias escurecidas das paredes repelem a vista 
para o centro da sala. Os retratos sobre as estantes exibem rostos 
sem face, cabelos lívidos, cavidades cadavéricas e túnicas claras. 

16. ROBINS, R. H. Pequena história da lingüística. Rio de Janeiro: Ao Livro Téc-
nico, 1979.
17. “Ajuda-nos, e salva-nos”. (Tradução livre).
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O redondil dos malares dizem de sorrisos de melancolias longevas, 
ocultadas pelo longo hábito, pelo sagaz mesmerismo da dúbia 
polidez. Pobres máscaras de alabastro! Aí, retidas no enquadre da 
eternidade, metidas nos seus melhores trajos que já se a� guram em 
sudários do olvidamento. Vencendo a repugnância, posso ver-lhes 
as concavidades funestas onde habitaram melhores ideais! Pois ago-
ra nada são senão lápides ocas, pães bolorentos, ressequidos bulbos 
espinhosos! Têm-se lhes reservado o fado de se � xarem ao mesmo 
ponto, imóveis, condenados a uma mesma paisagem, ao mesmo 
jogo de vultos difusos, ao irrespirável enfado do marasmo de um 
lugar a que se ninguém faz presente. Que chorar de coisas que se 
desconhece? Que falta sofrer de risos que se não expirou? Que 
lutas travar por sangue insípido e liquefeito como chá envelhecido? 
E que dizer da fauna vermífuga e sua civilizaçãozinha tão formosa 
se arrefecendo com as pregas das páginas decaídas dos antigos tra-
tados nunca lidos, tirando merecida sesta sob as lombadas do couro 
morto, enquanto outras engordam os bandulhos nalguns versos de 
Shakespeare. Vê! aquelas logo atrás, já obliteraram o “s” do ver-
bete � nitus do dicionário latino. Quão diligente esforço o dos pés 
daquela escrivaninha. Manter-se, assim, erguida, ainda à espera de 
seu senhor, agarrada à promessa, quem sabe, de um escrito de be-
leza, de uma notação musical, de um soneto de amor! A banqueta 
manca, o par de papeis amalgamados pela tinta, os acidentados ta-
cos de madeira que compõem um chão saudoso do calor de mais 
animosas solas. Mas, e assoma o atormentador “mas”, o grande 
motivo ascende e a ópera convoca seus metais retumbantes. A ave 
em queda estende vigorosas asas, as nuvens fogem ao luzir dum 
renovo solar, o ancião rebenta todos os ossos para uma única vez 
portar-se ereto e, dirigindo os olhos para o alto, livre, apaixonar-se 
outra vez pelo e� úvio dançante do cintilar dos astros que brincam 
no negro oceano do mistério in� nito. E tenho-te, ó amor, ó vida, 
em acalentados suspiros, novamente bem aqui, � rme à maciez de 
cada um destes contristados dedos! Prorrompo num grito e invado 
corajoso o porão das dores, poço lamurioso, recipiente de aljôfares, 
ó esquecimento dos dias açafranados! Atiro para longe o artifício, 
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desfaço as correias, arregaço as cortinas, beijo as imagens, abençoo 
cada fermento de cor, cada marca de sonho, cada sopro de desejo! 
Tenho-te, ó ampulheta, ó ponteiros! Não éreis vós que nas prima-
veras indistintas e inominadas marcavam qualquer salto inocente? 
Não era de mim que falavam? Não era através de meu querer que 
seus vidros se tornavam diáfanos? Eis-me aqui — é o clamor do 
velho mestre que en� m torna ao seu lugar. Ao seu lugar! Posso, 
a� nal, encontrar os choros, os sorrisos, os rostos, as direções. Ah, 
tornado ao lar. E passaram as falanges de fantasmas, passaram as 
multidões praguejadoras, os palavreados brilhantes, os noctívagos, 
os adivinhos com indicadores de ferro. Passaram como um enxame 
de moscas no encalço da sujidade mais fresca descoberta. Lá fora 
vão, todos juntos, nariz a nariz, em uníssono. Cá dentro, neste que 
agora é meu alvo santuário, encontrei um mundo. Os lábios luzen-
tes roçaram nestes frios cômodos, � nalmente, e os trans� guraram 
nos aconchegantes saguões do novo amor, do sagrado fresco, do 
místico entendimento, do essencial humano. Aí reside todo o ful-
gor do tempo, sobre o nobre altar do pertencimento de si. E tudo 
de que agora preciso é de uma simples chama à ponta da pena, du-
rante o silêncio calmo seguido do cortejo das turbas médias, para 
começar. Os primeiros versos, que ora ressoo por meus, vieram 
qual presentes dos lábios sôfregos de um poeta dentre os mais tris-
tes: “Peregrinei onde toda dor, certo dia, só terá sabor de prazer18”. 
São ecos de um jovem caminhante em busca de suas � ores azuis. 

Sê solícito! Que de tua liberação, tua grata recepção, teu que-
rer convidativo, teu chamado ao destino, fruti� car-se-ão grandes 
poderes. E então algo novo poderá vir a ser. Uma pitada de sangue, 
algumas � avas de riso, e repousaremos, tu e eu, como castanhos 
rouxinóis, sob as mil pétalas volutuosas daquela cambiante peônia 
fertilizada pelas mesmas vagas espumantes que conceberam a mei-
ga Anadiômene — a Poesia.

Onde nossas Galatéias cuja virgindade prenuncia o seio fértil 
do porvir? Se aberto assim fores, então já presumes o caminho para 
que a carícia oferecida não mais receba a frieza do mármore, mas a 

18. Cf. poema Hinos à Noite de Novalis.
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maciez aquecida da cútis vivi� cada19. E como o auspicioso escultor, 
peçamos a bênção da deusa! Assim é que nossas obras, nascidas da 
benção do amor, da doação cultora de si, podem vir a tornarem-se 
vindouras, púberes, frutíferas, frescas, primaveris! Chamou-se afro-
ditizar, entre os ór� cos, a união cosmogônica de todas as coisas que 
ao se separarem, dão a nascer outras. Independentemente de nosso 
obrar, se � losó� co, artístico ou literário, nos revelou Platão pelos 
lábios da sacerdotisa de Mantineia que estamos aptos ao poetar se 
acolhermos este conduzir erótico do criar:

“Ώσπερ τόδε. οίσθ’ ότι ποίησίς έστί τι πολύ· ή γάρ 
τοι έκ του μη όντος εις τό όν ίόντι ότωοϋν αίτία πασά 
έστι ποίησις, ώστε και αΐ ύπό πάσαις ταΐς τέχναις 
έργασίαι ποιήσεις είσΐ και οι τούτων δημιουργοί 
πάντες ποιηταί20”.

Providos desta celebração da harmonia poética de todos os ges-
tos mortais, contemplaremos nossa formosa, acalentada e fogosa 
efígie, aqui, cândida em sua espantosa placidez e recostada às plu-
mas do travesseiro, com os braços tocando-lhe a nuca em repouso, 
vestida com uma túnica acetinada que pouco lhe afagam a protu-
berância e delicadeza do seio. Ela, arqueada a partir dos mimosos 
pés, abre os braços, plena de ternura e vitalidade, para convidar seus 
criadores aos laços inquebrantáveis do casamento entre céu e terra, 
sangue e éter, desejo e amor: este o esconderijo, esta a gruta fenícia 
de onde trago à luz estas cartas preenchidas por ensaios íntimos de 
� loso� a poética que emanam as verdades em que apaixonadamen-
te habito. Faço vênias a um dos maiores pensadores românticos, F. 
Schlegel, cujo prisma � losó� co ressoa aquele brilhantismo exis-

19. Cf. pintura Love animating Galatea, the statue of Pygmalion de Henry Howard. 
20. “Por exemplo, conheces bem a amplitude do termo ‘poesia’. Poesia é toda ação que 
promove a passagem do não ser ao ser, de sorte que todas as atividades, no domínio de 
qualquer uma das artes, são poéticas. Todos os artí� ces são poetas” (205b-c). Comparar 
esta tradução do Banquete por D. Schüler com a de C. A. Nunes em que a ποίησίς é in-
terpretada por criação, onde que toda passagem ao ser é poesia, e seu condutor, criador, 
ποιηταί — o habitante da fonte em que transbordam todos os caminhos humanos, da 
religião e política à arte e � loso� a.
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tencial da gnose erótica d’o Banquete ao profetizar que é da poética 
que se irrompem todas as coisas e a ela, cedo ou tarde todas virão a 
re� uir. É, portanto, o poeta, o grande uni� cador do conhecimen-
to, o áugure dos fundamentos, ceifador das disciplinas lineares e 
demiurgo do universal. Ressurjam Musas, eu as conjuro! Filósofos, 
cientistas, escritores, artistas, poetas, todos vós, os convoco a cantar 
este e os mais tempos! Meus convivas, uma ode aos amigos! 

Eis um formidável legado que certamente cobrará seu preço a 
quem o abraçar.
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 livro que vai consiste na reunião e seleção de mi-
nhas cartas a partir de correspondência travada 
com o excelente Sr. Dyel Gedhay da Silva entre 
abril de 2016 e julho de 2017 que por sua vez 
recebeu adaptações para publicação. A tradição 

reconhece em Horácio uma das fontes de onde brotou a epistu-
la clássica, ao lado de Plínio, Sêneca, Cícero, Ovídio e Varrão. 
Conservou-se este legado no medievo pelas mãos de São Gre-
gório Magno, Pseudo-Dionísio e Abelardo até alcançar Petrarca 
e toda a Renascença. A própria resistência à teorização por parte 
de uma possível epistologra� a manteve o gênero a salvo da tirania 
instituída e em deliciosa liberdade. Foram preservadas algumas 
características marcantes das cartas � losó� cas como a transparên-
cia da pessoalidade, o emprego da segunda pessoa como convite 
ao diálogo íntimo e o encaminhamento dos escritos para o lei-
tor universal. No mais, ver-se-á que não me limitei a imitar os 
antigos nem em estilo ou conteúdo. A forma poética total das 
exposições que transitam entre o idílico, o onírico, o crítico e o 
sistemático restaura o estilo originário do pensar antes de ser no-
meado por philosophicus; ou menos reluzentemente, pré-socrático. 
Harmonia e entendimento, ritmo e imagem, compõem o que 
chamo por � loso� a poética. 
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A exposição capitular em ciclos temáticos não re� ete nada 
mais que uma necessidade metodológica de meus estudos pessoais, 
aqui compreendida em concerto com uma divisão sumária simpli-
� cada. Os quatro ciclos estão integralmente comprometidos entre 
si numa relação arquitetônica semelhante à de um templo grego. 
Tome-se o Templo de Ártemis em Éfeso como exemplo. O pere-
grino ergue os olhos, antes de subir a estereóbata, para contemplar 
o mito enarrado no frontão, sustido sob delicados frisos no enta-
blamento. Este é o Ciclo de Literatura no qual se abrem as vias do 
modo poético de ser. A elevação de si a cada degrau sobre o socalco 
até atingir a entrada do templo, no pronau, o põe diante do misté-
rio no silêncio do pressentimento sagrado. É o Ciclo de Educação, 
momento de conjugação entre pensar, cultivar e criar. Adiante as 
galerias de colunas jônicas se estendem e imergem até o centro re-
pousante. A cada passo audacioso, estádios, períodos, pontos, in-
tervalos prenunciam o encontro com o divino. Assim prossegue o 
Ciclo do Trabalho Intelectual, cauteloso e reverente, conquistando 
um modo de ser próprio para o obrar do pensamento. É, por � m, à 
meia-luz do naos que sobre o altar as faces do inquietante mistério, 
do frescor virginal e da pureza inocente reúnem a totalidade do 
mundo naquilo que intimamente move o homem. Eis o Ciclo da 
Moral que provoca a crise existencial e in� ama revelações que, pelo 
reencontro espiritual, orientam a criação de valores para o novo 
homem. Encontrando lugar, destino e sentido, redimindo-se pe-
rante a própria consciência, o caminhante pode agora seguir via-
gem, com um grato meneio de cabeça, com a força necessária para 
adentrar a eternidade que se faz no tempo.

As referências mais signi� cativas receberam indicações em no-
tas de rodapé bem como notas explicativas em casos de perceptível 
necessidade. Todas as citações e paráfrases, noutras circunstâncias 
empregadas com certa displicência natural, foram agora devida-
mente creditadas aos seus respectivos autores e, em certas passa-
gens, enriquecidas com recomendações artísticas complementares. 

Inspirado pela ensaística livre de Montaigne, assim subscrevo-
-o: segue uma obra de boa-fé sem pretensão de glória pública que, 
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ilustrando meus humores, defeitos e ideias sem os artifícios acadê-
micos, ajudará na preservação mais viva e completa de meu ser, ao 
que este se perder, entre amigos e familiares. 

Re� etiu Casimiro de Abreu que os poetas jovens são como 
vozes menores perdidas meio ao retumbar da orquestra frondosa, 
cujo mais valioso mérito é o de não se renderem ao silêncio. Pois 
bem. São estas letras os primeiros gorjeios do sabiá, pelos quais, 
como um novel Álvares de Azevedo, hei de obter vossa afável con-
descendência dantes advertindo, ó vós críticos de gosto severo, que 
primeiro ouçam este hino até o seu � m.

Município de Brusque, 
Setembro de 2017.





"Quando se fala do solitário, sempre se pressupõe demais. 
Acredita-se que as pessoas saibam do que se trata. 

Não, não sabem. Nunca viram um solitário, 
apenas o odiaram sem conhecê-lo”.

R. M. Rilke 
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Nutro do cego áugure provido zelo
Ó leal afã, purpúreo cubro � anco ousado,

Aprumo os olhos em reta diligência.

Embebe Minerva, ó elã da coroada inteligência,
Entoa em meus versos — Sus! ao amigo dourado

Faze desta aliança n’algo belo!

merso em campos álacres é que abro este escrito, 
ainda que este contento esteja matizado com al-
guma inquietação e dela a ti já me retrato: dezenas 
de leituras, descobertas, acontecimentos e medi-
tações me envolveram por inteiro nestes últimos 

trinta dias, dos quais aproximadamente quinze de, digamos, exílio 
espiritual. Explico. Mês passado recebi a incumbência de guardar a 
residência de meus pais e tratar de seus animais e plantas. Trata-se 
de uma bela casa de alvenaria localizada no coração do bairro Poço 
Fundo, limítrofe à verdejante Estrada da Boêmia, erguida sobre um 
monte envolto em vegetação de singular diversidade. De lá vi Apolo 
guiar o reluzente carro do velamento dos montes orientais rumo ao 
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tristonho ocaso a oeste, sobrevoando um bosque eucaliptal; afagava 
ao langor das Hespérides com sua cítara, anunciando o declínio do 
trabalhador e a ufania do poeta, e serenava o voo silente da formosa 
Nyx à benção de chuvas frequentes que acariciavam a antiga mãe 
dos deuses como lágrimas da criança saudosa do afago materno. 

Como pode uma inquietação qualque r abalar ânimos tão refei-
tos pela bela harmonia dos astros, pelo acalento afetuoso do último 
sopro do entardecer, pela quietude estimulante do voo dos beija-
-� ores diante de minha janela? Confessar-te-ei, amigo. A náusea 
não me acometeu, quero dizer, ela não veio ao meu encontro por-
que jamais esteve lá fora, com as coisas; antes a reconheço quando 
me olho no espelho. 

“Simulacro que imita minha pegada e prevê a seguinte,
Assim a vi naquele instante de fraterno e mortal abraço
Por vias em cujos olhos exauriram e perfuraram um re� exo
Que maciez — como poderia negar-te o quedo convite?21”

Sou eu. Estranhamente, sim, mas eis-me! Que desafortunado 
pesadume sustive sobre as pálpebras. Esta pintura melancólica, esta 
paisagem anuviada do sfumato mais ímpio, reproduz-me nalgumas 
lembranças literárias do enegrecido outubro do ano passado. Este 
caso me remete à Peste22.

O contexto no qual Camus escreve situa-se em Paris entre 
1941 até a publicação do livro em 1947 após o término da Segun-
da Guerra. Registros históricos apontam que em 1940 a Argélia 
anexou-se à França e, no mesmo ano, esta se curva ao nacional-so-
cialismo, imergindo Argélia, Tunísia, Marrocos e outras colônias 
em trevas. Esta ocupação ressoa nas palavras do romance com uma 
clareza hilariante. Os eventos narrados com notável objetividade 
têm a litorânea Orã como palco. Tudo começa com alguns ratos 
que, titubeantes, emigram dos esgotos e morrem perto dos cidadãos. 
Aparecem pouco a pouco nos lugares mais movimentados. Logo, 

21. Excerto de meu poema Ode à melancolia não publicado.
22. CAMUS, Albert. A peste. Trad. Valery Rumjanek. São Paulo: Abril Cultural, 1984.
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assim, vagarosamente, algumas pessoas manifestam sintomas ca-
racterísticos de peste bubônica, dentre eles o inchaço e in� amação 
dos gânglios, febre e tosse com sangue. Morte em dois dias. Ah, e 
apatia. O principal sintoma é a apatia. Para além da prolixia des-
critiva, Camus estabelece um paralelismo entre o mundo do traba-
lho e a vida urbana moderna, e entre a peste e a Segunda Guerra 
— embora esta não seja jamais citada, conquanto que em visível 
alegoria. Que há é apenas peste e suas decorrências. Ilustro-te e ao 
mesmo tempo justi� co-me: 

“Os � agelos, na verdade, são uma coisa comum, mas 
é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós... 
A tolice insiste sempre, e compreendê-la-íamos se 
não pensássemos sempre em nós. Nossos concida-
dãos, a esse respeito, eram como todo mundo: pen-
savam em si próprios... diz-se então que o � agelo é 
irreal, que é um sonho mau que vai passar. Mas nem 
sempre ele passa e, de sonho mau em sonho mau, são 
os homens que passam”. 

A peste, neste ambiente de indiferença e neurastenia; de tra-
balho, de rotina incessante, e de ordem assegurada pela moral re-
ligiosa; aparece como um grito, uma sacudidela, um murro sobre 
a mesa. É até alegre a sua aparição. É irresistível não sentir-se as-
solado e comparar-se à obra. Eis o motivo da criação camusiana: 
mostrar o absurdo no absurdo e assegurar a revolta rumando à soli-
dariedade. “A criação, é a grande imitação”, diz em Mito de Sísifo23. 
E se me vi empesteado, é porque pude iluminar esta correlação 
entre o � lósofo e o seu sistema, o artista e sua obra, o homem e sua 
existência. Estamos todos ligados pela mesma consciência, aquele 
mesmo abraço mortal. A peste traz a re� exão, traz a condição � nita 
do homem, traz a quebra de todos os hábitos, traz a revisão e a 

23. CAMUS, Albert. A criação absurda. In: CAMUS, Albert. O mito de Sísifo: ensaio 
sobre o absurdo. Trad. U. T. Rodrigues e A. de Freitas. Lisboa: Livros do Brasil, s.d. p. 
115-144.
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transformação. Esta é uma das lições mais belas do livro. O narra-
dor, cuja identidade é revelada ao � m da estória, indigna-se com a 
fácil adaptação, a pací� ca resignação e a indiferença solitária com 
que procedem os cidadãos de Orã diante do estado de sítio em que 
se encontram, rodeados pela morte dos outros e nunca pela pró-
pria. “Estavam separados do mundo exterior”, relata a personagem 
a nível objetivo. Mas e de si mesmos, pergunto, estavam próximos?

“Mas, perguntar-se-á, que aspecto tinham esses sepa-
rados? Pois bem, muito simples: não tinham aspecto 
nenhum. Ou, se se prefere, tinham o aspecto de todos, 
um aspecto inteiramente geral... Todos nós, no meio 
das detonações que irrompiam às portas da cidade, dos 
carimbos que marcavam o compasso de nossa vida ou 
de nossa morte, em meio aos incêndios e às � chas, ao 
terror e às formalidades, prometidos a uma morte ig-
nominiosa, mas registrada, entre fumaças terríveis e 
as sirenes tranquilas das ambulâncias, todos nós nos 
nutríamos do mesmo pão do exílio, esperando sem o 
saber a mesma reunião e a mesma paz perturbadoras. 
Nosso amor, sem dúvida, estava presente ainda, mas 
simplesmente era inutilizável, pesado, inerte, estéril, 
como o crime ou a condenação. Não era mais que 
uma paciência sem futuro e uma espera obstinada”.

E com a sagacidade de um poeta, o protagonista Dr. Rieux 
alerta na última página, após o grande desfecho, no terraço do 
prédio de um de seus pacientes, que a alegria dos homens esta-
rá sempre ameaçada, embora esqueçam sempre tudo tão depressa 
e retomem freneticamente ao rotineiro nunca liberador. É que o 
bacilo da peste pode sobreviver adormecido por longos anos em 
roupas e objetos: “... viria talvez o dia em que, para desgraça e en-
sinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria 
morrer numa cidade feliz”. É, pois, certo que a peste instalou-se 
às � bras dos meus ossos e lá gestou uma amargura que teve � m 
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exatamente naquele estival dezembro de tantas cores e hálitos de 
juvenil frescura. As frases tristes desta � auta de Bellinzani entoa-
ram suas últimas lamúrias no prorromper dos estalos de palmas e 
dos risonhos � oreios das cordas do alaúde trovador! Foi então em 
meio a este Parnaso dançante do intelecto que levei termo a uma 
resolução antiga. Decidi atravessar os pilares transcendentais da li-
teratura universal e, tendo a poética por mestra, seguir não mais 
modesta, porém gravemente nos rastros ainda visíveis da singulari-
dade: “Esta vida agora pode desenvolver/Sua fundação/Força e es-
tranheza, ascensão...24”. Assim iniciei uma longa caminhada, cujo 
expressivo desa� o tomar-me-iam semanas de cautelosa leitura para 
o de outro modo inalcançável ganho de anos de enriquecimento do 
humano em mim. 

Desde os anos escolares sentia um arrebatador ímpeto para o 
encontro com o belo e imaginava uma idílica excursão pelos maio-
res escritores. Quereria estar sob a salutar proteção dos mais del-
gados, viçosos e bastos ramos da Árvore25 do divino lusitano “... 
cujo pomo, belo e brando/Natureza de leite e sangue pinta,/Onde 
a pureza, de vergonha tinta,/Está virgíneas faces imitando”; e por 
seu deleitoso sustento que me engrossam os membros para o lavor 
diurno e re� nam a mente para as fadigas invisíveis da intelectuali-
dade noctívaga, “Que pois me emprestas doce e idôneo abrigo/ 
A meu contentamento, e favoreces/Com teu suave cheiro minha 
glória”. Tal aventura nunca ocorreu. Porventura adquiriu superior 
forma no despontar do bacharelado e vez ou outra embargava-me 
o olhar contemplando à distância as lombadas de um Shakespeare, 
de um Homero, Dante ou Goethe. Compreendi que, � nalmente, 
o momento desta jornada havia chegado e não permitiria mais, 
como fez o poderoso Júpiter quando jovem que me mantivessem 
preso, que me ordenassem o esconderijo: é chegado o tempo do 
grande salto dos seres, dos punhos férreos em riste sobre o peito, do 
hastear das � âmulas doiradas e dos brasões dragoninos!

24. Cf. poema  de J. S. C. Welhaven musicado por V. Vikernes à canção Rundgang um die 
transzendentale Säule der Singularität. (Tradução livre).
25. Cf. soneto XXXVIII de 1616 de Camões.
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“... o grande Zeus, e recebeu-o Terra prodigiosa
na vasta Creta para nutri-lo e criá-lo.
“... Rápido o vigor e os brilhantes membros
do príncipe cresciam. E com o girar do ano,
enganado por repetidas instigações da Terra,
soltou a prole o grande Crono de curvo pensar,
vencido pelas artes e violência do � lho
“... E livrou das perdidas prisões os tios paternos
Trovão, Relâmpago e Arges de violento ânimo
“... Neles con� ante reina sobre mortais e imortais26”.

Já então su� cientemente fortalecido e liberto da ocultação, 
abandonei as vestes da mancebia e portei minhas primeiras armas 
qual maduro cidadão. Apertei entre os dedos a responsabilidade 
que se me abria tenra diante da fronte inexperta. É certo que, a� -
nal, o homem de sabedoria, “Bebe as águas da Fonte,/E não dos 
canais./Transcende estes/E vai sempre à origem daquela27”. Dis-
persei o miasma acadêmico e atirei à pira sagrada montes de papeis 
manchados de nomes áridos e � ns funestos. A peste estava curada. 
Eis-me, agora, em meu mais vigoroso ser. Preclara alma que à voz 
minha te faz prestimoso, quiçá atinjas também, tu, tais anais da 
restauração da existência desejosa de um apaixonar-se sempre e 
sempre, repetida e deliciosamente!

“É este o duplo segredo
De toda a realização do homem:
O homem plenirrealizado
Ajuda sempre o menos culto.
Pelo que o homem trata com reverência
O homem mais maduro que tu.
E envolve em sincero amor
Aquele que necessita de ti.

26. HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Trad. J. A. A. Torrano. 3. ed. São Pau-
lo: Iluminuras, 1995. 477-480; 492-496; 501-502; 507.
27. LAO-TSÉ. Tao Te Ching. Trad. H. Rohden. 5. ed. São Paulo: Martin Claret, 2013. 
38, Moralidade ou ética.
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Quem não age assim
Ignora a cultura genuína.
Vai nisto um grande segredo28”.

Dantes tenho um conselho de frivolidade e sabedoria igualmen-
te relevantes: evitemos o tanto quanto possível a substituição das fon-
tes pelos adendos, tomando o complemento sintético ou a revisão 
leve por resistentes armaduras da erudição, quando dão vez a nada 
mais que uns guinchos de ferrugem às dobradiças franqueadas e se 
partem logo nos primeiros golpes. A leitura íntegra das grandes obras 
não é dispensável. No máximo adiável em casos extraordinários, 
mas não preterível. Para não decair na falha comum de empregar 
mal os conceitos e entender o sentido das ideias pela metade, uma 
razoável compreensão das signi� catividade e impacto para a civili-
zação dos principais pensadores dentre poetas, � lósofos, estadistas 
e cientistas é requisito mínimo. Ir beber às fontes dos atlantes, com 
suas suaves quedas d’água à banhar o cândido mármore. Para a alma 
cultivada que há de mais essencial e con� ável que a permanente revi-
são historiográ� ca e � losó� ca dos fatos humanos? Ou a investigação 
dos problemas explorados pelas ciências atuais e o colecionamento 
enciclopédico dos artefatos, narrativas, rituais e práticas das culturas 
antigas em toda sua rica diversidade? E mesmo esta expansão de hu-
manidade na fruição apaixonada das obras das artes visuais, cênicas 
ou musicais? Há possibilidades decorrentes da explosão digital das 
últimas duas décadas; e dentre elas está a apropriação de bens cultu-
rais sem o intercâmbio da compra. Ouvir belas composições, assis-
tir peças teatrais e acessar dados diretamente do aparelho celular em 
qualquer ambiente. Quando a compra é inevitável, pode-se adquirir 
livros clássicos a preços excelentes em sítios de venda de usados. Por 
meio destas e muitas outras conveniências contemporâneas o co-
nhecimento se torna próximo. O verdadeiro conhecimento. Estejais 
atentos, pois “de tanto ouvir, o ouvido vira crença29”.

28. Ibid. 27, Cultura genuína.
29. Cf. poema O diário de J. W. Goethe. (Trad. D. Pignatari).
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Procurei então começar por um texto intrigante pelo qual há 
muito ansiava, da autoria do carioca Domingos José Gonçalves de 
Magalhães, consagrado inaugurador do romantismo brasileiro, o 
famoso Discurso sobre a História da Literatura do Brasil30 de 1836. 
Dentre as muitas advertências e sugestões do visconde de Ara-
guaia, destaca-se a importância que é dada a literatura enquanto 
soma de toda produção escrita da vida de um povo — sem fazer 
menções a divisões disciplinares — para sua história:

“A literatura de um povo é o desenvolvimento do 
que ele tem de mais sublime nas ideias, de mais � -
losó� co no pensamento, de mais heroico na moral, 
e de mais belo na natureza; é o quadro animado de 
suas virtudes e de suas paixões, o despertador de sua 
glória, e o re� exo progressivo de sua inteligência”.

E quando uma civilização desaparece, é a literatura quem ven-
ce o rigor do tempo e a anuncia às gerações futuras como uma voz 
imortal que pode en� m dizer:

“... em tal época, debaixo de tal constelação e sobre 
tal ponto do globo existia um povo, cuja glória só eu 
a conservo, cujos heróis só eu os conheço; vós porém 

30. MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. Discurso sobre a história da literatura 
do Brasil. In: MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de. Opúsculos históricos e 
literários. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1865. p. 239-271. Adaptação 
feita pelo estudo comparativo de MACHADO, R.; GIACOMINI, T. Discurso sobre a 
história da literatura do Brasil. Translusofonias, Pato Branco, v. 1, n. 1, p. 1-28, 2014. 
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se pretendeis também conhecê-lo, consultai-me, 
porque eu sou o espírito desse povo e uma sombra 
viva do que ele foi”.

Uma justi� cativa mais que plausível, sublime e su� ciente, não 
apenas para a conservação, mas à renovação de nossas letras! Diz ain-
da Magalhães que a glória de uma nação, a exemplo de Cícero e 
Virgílio, equivale à glória de seus grandes homens. E equipara em 
majestosa alegoria o surgimento de grandes homens como genuínas 
épocas históricas para a humanidade a descoberta de preciosas joias. 

“... o grande homem jamais se apresenta quando o 
não merecemos. Ele pode existir no meio de nós sem 
ser conhecido, sem se conhecer a si mesmo, como 
o ouro nas entranhas da terra, e só espera que o de-
sencavem para adquirir seu valor; e a incapacidade, 
que o desconhece, o anula. Empreguemos os meios 
necessários, e teremos grande homens”.

Belamente, este discurso de Magalhães me sobreveio como 
um portal para meu mergulho na literatura universal. E para dar 
espaço às obras ainda mais magnânimas que ainda aguardam por 
meus comentários, encerro esta breve observação do romântico 
destacando que sua central preocupação é re� etir sobre a pergunta:

“Pode o Brasil inspirar a imaginação dos poetas e ter 
uma poesia própria?”

e busca solucioná-la apresentando, de modo bastante convin-
cente ao coração, todo seu encantamento pelas terras brasileiras, 
denominando-as com epítetos como “vasto Éden”, “abençoado 
Brasil” e “pródiga natureza” e lançando, � nalmente, a grande ta-
refa dos poetas e dos músicos brasileiros da posteridade: criar nossa 
literatura, nosso estilo, nossos deuses, por meio não de um avanço 
servil à crítica ou regular pela imitação, mas pelo que chama de 
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“voo arrojado”, cujo único guia é o gênio, a alma individual, as 
aspirações mais elevadas, a força de um espírito autêntico que in-
contestavelmente parte da admiração dos antigos e ruma a origi-
nalidade em meio ao seu povo. Disse, outrora, nosso antigo hino 
numa estrofe oculta pelas areias dos últimos dois séculos: “Para-
béns; já somos livres;/Já brilhante, e senhoril/Vai juntar-se em nos-
sos lares/A Assembleia do Brasil31”.

31. Cf. poema lírico Hino à Independência no original de Evaristo da Veiga. 


