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Vésperas

Tu derramavas música
Das paredes rosadas da tua casa

Ornada de janelas brancas
Com brancos quadrados

De vidros espelhos
A refletir o branco das nuvens

O verde das árvores
O vermelho das espatódeas
O marrom dos galhos secos

Os amarelos e alaranjados do poente.

Tu sintetizavas Mozart
Em cadências de múltiplos acordes

Decifrando o segredo que une
As estruturas harmônicas

Na revelação do fio divino
Que tece a beleza
Do ideal sonoro.

Era assim que fazias
No Jeunehomme – Konzert,

Dos enlevos românticos,
Lá no segundo movimento.

Ora eram os claros,
As sonoridades pulsantes,
O desvendar das paixões,

Os anelos no esplendor dos olhos.
Ora eram os escuros,

As pausas e as tonalidades sombrias,
O recolhimento no silêncio,

O olhar solitário imerso em signos.

Fragmentos do poema “A grinalda de jasmins”, do autor.



A Marco Aurélio, em memória, 
Ernesto, Gabi, Carla.
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Apresentação

Sergio Augusto de Moraes

Como lhe disse antes, ao começar a ler “Os anjos...”: 
gosto de música e de poesia, em particular da música popular 
brasileira, mas não entendo nada de teoria musical. Se você 
puser na minha frente uma partitura, talvez a única coisa que 
eu possa identificar seja uma clave de sol.

O máximo que arrisquei até hoje foi puxar um versinho 
em samba de partido alto. Em poesia a mesma coisa. Puro 
sentimento. Às vezes ele aflora e eu arrisco colocar no papel. 
Um, dois, três versos de pé quebrado.

Estes são os principais motivos que tornaram difíceis para 
mim a leitura dos “Anjos”. No entanto, minhas dificuldades 
não pararam aí. O seu texto não é fácil: é rico, complexo e às 
vezes dialético. Claro, de repente as suas exclamações ajudam. 
“Aí a coisa pega” dá um refresco. Mas logo depois cai na crise 
da música ou da poesia. Como acho que já lhe falei, quem de-
veria comentar o seu texto é o Ferreira Gullar. Certa vez ele 
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me disse que ficou mudo, não conseguia mais falar ou escrever 
de tanto pensar no significado das palavras. Algo assim deve 
ocorrer com você ao pensar nestas crises superpostas, só que 
você consegue botar para fora.

Às vezes sua abordagem me faz lembrar a de Toynbee, 
apoiando-se em textos clássicos, cantos de poetas e pinturas dos 
mestres para mergulhar na crise da música e da poesia. Que no 
fundo, como você diz, é a crise do homem, de nossa sociedade. 
Talvez porque nela já existam os elementos concretos para 
outra, mais avançada, que não pode surgir antes que a atual 
esgote todas as suas potencialidades.

Sobre o que você denomina de a nova hegemonia: “O que 
se sabe sobre esta Nova Hegemonia é que não se sabe nada 
sobre ela. É socrático, só sei que nada sei”. Volto novamente 
ao Mouro de Triel. Sei que você também sabe disso, mas vou 
repetir neste contexto. Vou dizer, por outras palavras, o que ele 
falou no seu Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. 
Uma organização social não pode desaparecer sem que nela se 
desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz de criar 
e de encerrar em si mesma. Assim, não é possível que novas e 
superiores relações de produção se estabeleçam, e por consequên-
cia criem uma nova sociedade sem que as condições materiais de 
existência destas novas relações já estejam entranhadas no seio 
mesmo da velha sociedade. Creio que as condições materiais de 
existência de outra sociedade já existem dentro do capitalismo. 
Por outro lado, creio também que ainda não se esgotaram as 
possibilidades de desenvolvimento das forças produtivas dentro 
do capitalismo. E talvez não se esgotem antes que nosso planeta 
se torne inabitável. Porém, se as condições materiais já existem, 
o que dizer das condições subjetivas? Com certeza elas estão se 
gestando, mesmo que nós não as percebamos. Talvez aí esteja 
um dos nós dos descaminhos da música.
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E este desvelar de crises superpostas nos faz vislumbrar 
aspectos insuspeitados da realidade social que vivemos. Uma 
bela contribuição.

E de permeio, de repente, não mais que de repente, a 
crise brasileira, lastreada pelos anos de chumbo. Ligada na 
crise mundial e na pessoal. Você escreve e se revela. O que nós 
aprendemos? A valorizar a democracia, mesmo esta capenga que 
aí está, porque ela é o melhor chão para plantar nossas utopias. 
Como no escuro caminhar para frente? Nunca se sabe se o 
percurso é errático ou se é um retrocesso; será uma montanha, 
um pântano, um precipício? E aí vem o medo. O Coisa-ruim.

Mais para o final do livro começo a juntar alguns pedaços. 
Você diz: “o certo é que me esqueci de ouvir, pacientemente... 
ouvir e ouvir... e ouvir a música de Schoenberg. E assim, deva-
gar, ir entendendo-a. E, desse modo percebendo sua beleza... 
que não lhe é entregue de imediato”. Aí me animei, fui ouvir 
um concerto para piano do mestre. Com certeza você tem 
razão. Há que ouvir, ouvir, ouvir...

E depois: “Não tem como, somos seres históricos... 
Schoenberg deve ter tido, relativamente à música, a mesma 
intuição que tivera seu contemporâneo T.S. Eliot em relação 
à poesia. Na realidade, a crise da música não era somente da 
música. O certo é que, antes, e desde um tempo atrás, a crise 
era do homem”.

Pano de boca! 
E o diabo no meio da rua, no meio do remoinho!

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2014



PRELÚDIO

Em um prelúdio do prelúdio, explico que devo a Dom Casmurro 
essa forma de falar sobre o título e sobre o livro.

1. SOBRE O TÍTULO

O nome anjo quebrador vem de uma metáfora sobre a 
bela e poética imagem de Harold Bloom sobre o querubim 

cobridor, um conceito algo abstrato que ele usa em sua Angús-

tia da influência,
1 que trata de uma teoria da criação poética. 

Ou, ainda, da influência que um poeta maior exerce sobre um 
novo poeta ou efebo. Uma influência da qual esse mesmo efebo 
quer se livrar. Porém, não sem um agon, ou seja, uma luta, um 
conflito. Donde a sua angústia para, com a sua obra singular 
e original, afastar o seu antecessor, ou querubim cobridor, do 
seu caminho para a árvore da vida, aquela cujo fruto lhe dará 

1 BLOOM, Harold. A angústia da influência – uma teoria da poesia. Tradução 
e apresentação de Arthur Nestrovski, Imago, 1991.
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a imortalidade. Anjo quebrador seria aquele que absolutamente 
recusa qualquer influência do passado que, para ele, deve ser 
desconsiderado, quebrado, anulado. O seu querubim cobridor 
deve ser simplesmente feito em pedaços ou, de preferência, 
nem existir. Ou seja, a influência deve ser descontinuada. O 
anjo quebrador seria, numa imagem, um ser a-histórico. Tudo 
no sentido de se ter um novo padrão estético. O anjo quebrador 

seria, figuradamente, uma descontinuidade, uma singularidade, 
como uma espécie de big bang no continuum estético e cultural 
da sua arte, no caso, a música, ou, mais apropriadamente, a 
chamada música nova.

O anjo quebrador ambicionaria ser um novo Demiurgo. 
Aquele que pronuncia as palavras Fiat Lux! E um novo mundo 
musical nasceria desse seu ato criador. Apenas esperar-se-ia que 
esse ‘Demiurgo aí’ não pulasse fora quando se visse envolvido em 
insolúveis contradições, como aquele Demiurgo lá de Platão. 
Aquele lá mesmo que, quando viu, no mundo que criara, o mal 

de mãos dadas com o bem, sabiamente pulara fora, e deixara a 
criação por conta dos deuses... e dos homens. Goethe, numa 
genial sensibilidade, diria que esse ato do faça-se a luz seria um 
ato de separação dos elementos primordiais que estariam na 
unidade que explodiu. Elementos que, depois, vão se juntar em 
atos de amor. Está no seu belo poema “Wiederfinden, reen-
contros”, que faz parte do seu Divã ocidental-oriental. Ele canta... 

que Allah não tinha necessidade de criar mais nada. Somos nós é 

que criamos o seu mundo. Vejam só! Destronca ou não destronca 
isso? Santo Deus! Como destronca! Continuemos com a sua 
poesia... Ele, afinal de contas, tinha sido levado, nas asas das cores 

avermelhadas da manhã, para os lábios de sua amada.
E aqui cabe uma irresistível cavatina, ousada, como se 

fosse uma variação sobre um tema de... Goethe, num confessional 
ato de admiração, quem dera fora influência. Diga-se a propó-
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sito, como o faziam os antigos. Uma variação que se intromete 
atrevidamente nos seus versos, numa sempre precária prosa, 
seja dito de passagem, metafórica e interpretativa. Voar nas asas 
de Eros, a raptora de jovens homens, heróis, a mãe dos ventos 
Zéfiro, Bóreas e Noto e da Estrela da manhã. Bela e dedicada 
amante de seus amados. Aquela que tem os dedos cor-de-rosa, 
como a chamava Homero. A que tem o corpo dos céus e abre 
a cortina da sua noite para o sol de um novo dia e de uma 
nova vida. Por que ela, poeta? Por quê? Por que essa raptora? 
Nos teus versos de mistérios. O que escondes somente para ti? 
Um voo de quem vem da noite. Do Ocidente para o Oriente. 
Não da escuridão. Mas, para o sol, de um céu inundado pelas 
estrelas. Da luz vaga que encobre os amantes e que testemunha 
e sanciona o seu ato de amor. E que a noite, com os seus mil selos 

de intensa luz, havia tornado mais forte a sua união. Ambos estavam 

sobre a terra como exemplares da alegria e do sofrimento. O bem e o 
mal. Era o inelutável. Estava feito. Para que recomeçar tudo de 
novo? E então ver o Demiurgo escapar de novo. Para que?Que 
aquele que fez a luz eterna, tivesse piedade, e não os separasse, 
desagregando tudo de novo!Que não houvesse mais uma segunda 

palavra faça-se! Não! Nada mais cruel do que esse... Fiat Lux!
2

Goethe não queria saber de big bang nenhum. Nos tempos 
do Divan, ele já tinha ultrapassado, não sem incompreensões e 
críticas, a sua experiência dionisíaca dos tempos de juventude. 
Tempos românticos de arrebatamento, paixão e entusiasmo. E 

2 Aqueles que quiserem conhecer esse belo poema podem ir às seguintes 
fontes: – Goethe, West-Österlicher Divan, Insel Verlag, 1998. – Goethe, 
Divan D’ Orient et D’Occident, West-Österlicher Divan, edição bilíngue, 
traduction, introduction e notes de Laurent Cassagnau, Les Belles Let-
tres, 2012. – Goethe, Le Divan, preface e notes de Claude David, traduc-
tion D’Henri Lichtenberger, Poésie Gallimard, 1984. – West-East Divan, 
translation, introduction and commentary poems by Martin Bidney, State 
University of New York Press, 2010.
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explosões. Seguiu os caminhos do seu coração e da sua razão. 
Era o Goethe sábio de Weimar, bebendo na fonte dos antigos. 
Ele devia ser... quem sabe... um anjo?...Goethe, anjo? Tu pulaste 

o corguinho, amigo. Bem, redizendo... ele devia ser um desses 
aí... que acreditavam nessa história de continuum na formação 
de nossa cultura.

Talvez os nossos anjos quebradores desejassem, com a sua 
explosão, ou big bang, fazer com que se reencontrassem, em 
atos de amor, os elementos de uma nova beleza musical. Pode 
ser. Uma beleza que eles partiram. E deixaram-na aos cacos. 
De certo modo imitaram Nietzsche. Faziam música com um 
martelo. Um martelo, às vezes, sem mestre. Mas... pelo que 
se viu... pelo menos até agora, nesse início de milênio, o que 
conseguiram foi o seu isolamento em seitas fechadas, verda-
deiras torres de marfim, amantes exclusivos de suas verdades 
‘absolutas’ musicais. Uma coisa somente para iniciados. Parece 
que, exaustos, e cantando sozinhos as suas músicas – isoladas 
das massas –, perderam essa vontade de conquistar os céus. 
Deram com o desânimo pelo caminho. Os querubins, serafins 
e anjos, no rastro de tanta destruição, fugiram apavorados. E o 
Éden ficou vazio de suas divindades. Sem ninguém guardando 
os seus caminhos para a árvore da vida. Com os céus desse 
modo desertos, por que é que os novos trovadores, ou novos 

poetas goliardos, não iriam tomá-los e habitá-los? Estava tudo 
livre para as suas conquistas. Novos trovadores, ou novos poetas 

goliardos, assim mesmo como os denominou, num genial e 
profético insight, a nossa mestra Esther Scliar. Porém, fica aí um 
gesto de esperança. Que alguma coisa boa possa acontecer no 
campo da música nova. Quem sabe, o destino nos esteja armando 
uma das suas. E novamente vamos poder nos mergulhar em 
diferentes atmosferas musicais superiores. Aquelas capazes de 
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elevar a nossa alma para lugares desconhecidos desses espaços 
sensíveis que nos cercam.

Por enquanto, com raras exceções, só os grandes mestres 
do passado conseguiram esse feito. Não há como deixar de 
reconhecê-lo. E essa é a angústia, ou a dificuldade dos novos 

músicos. Carpeaux, na sua Uma nova história da música, arrema-
ta a sua obra dizendo que “o resultado terá, em todo caso, de 
justificar-se perante os valores que já existem, imperecíveis. 
É, como disse Patrick Henry, o passado que julgará o futuro”.3 
Não adianta. É a música que eles julgam velha que julgará a sua 
música que eles julgam nova. Cruel. Muito cruel.

Mas, como o diria Dom Casmurro, temos, agora, que ir 
ao resto desse prelúdio, para cuidarmos, depois, do que é esse 
livro, talvez uma colcha de retalhos. 

Ao tomar conhecimento do novo livro de Harold Bloom, 
A anatomia da influência – Literatura como modo de vida,

4 fomos 
dominados como que por um susto. O susto veio da possível 
mudança do que seria o querubim cobridor e, com isso, a nossa 
metáfora de anjo quebrador estaria ameaçada. O título do livro 
iria para o espaço. E mais muitas outras coisas! Os anjos que 

faziam música com o martelo destruidor teriam que ter outro 
nome. Harold Bloom saía do que seria uma angústia da in- 

fluência para o que seria um amor literário.
Entretanto, o susto foi passageiro. O mesmo que aquele 

do raio que explode e ilumina intensamente o céu escuro com 
as suas rajadas que mais parecem raízes brancas que se entra-
nham por dentre as nuvens com incontáveis ramificações. Nada 

3 CARPEAUX, Otto Maria. Uma nova história da música. Zahar Editores, 
1958. Capítulo “Schoenberg e o Dodecafonismo”.

4 BLOOM, Harold. A anatomia de influência – literatura como modo de vida. 
Tradução de Ivo Korytowski e Renata Telles. Editora Objetiva, 2013.
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haveria para se mudar em relação aos anjos quebradores. A sua 
figura era simbólica. E assim ficou.

Numa entrevista ao Globo, Prosa e Verso, de 26 de outubro 
de 2013, dada a Guilherme Freitas sobre esse seu novo livro, 
Bloom diz que define agora “a influência como amor literário 
atenuado pela defesa”. Essas defesas “variando de poeta para 
poeta”. E ainda mais. “Agora quero deixar claro que a influência 
literária é uma espécie de amor”. Com todas as ambivalências 
do amor, claro, incluindo angústia, dúvida e ressentimentos. 
Ele dobrou-se às dificuldades que tivemos em compreender a 
sua Angústia da influência. Concordou que “era enigmática em 
certos pontos”. A nosso ver, era muito abstrata. E nada fácil 
de ser entendida, assim de cara, numa primeira leitura. Pelo 
menos para mim o foi.

Segundo Guilherme Freitas, o novo livro vem com uma 
diferença. É a presença de Shakespeare. Ela inexistia na primeira 
versão da obra, que fora editada 40 anos atrás. E isso, efetivamen-
te, muda tudo. E seria aí que estaria o núcleo duro da questão. 
Admitir Shakespeare com algum predecessor, ou predecessores, 
sujeito a alguma angústia de influência, é mudar muito. E estaria 
aí a causa do salto da angústia para a anatomia dado pelo mestre. 
Vamos seguir as linhas da sua referida entrevista.

E o que vamos registrar, doravante, fazemo-lo por nossas 
próprias palavras e interpretações. Bloom considerava, antes, lá 
nos idos dos anos 1970, Shakespeare uma espécie de big bang. 
Reconheçamos que o conceito – big bang – é algo exagerado. 
Porém, dá bem a medida do que se quer dizer. E muito tem a ver 
com a mudança que Bloom trouxe para a sua nova obra sobre 
a influência literária, pois Shakespeare não teria tido angústia 
alguma de influência nenhuma. Não teria sido efebo e nem teria 
tido precursor nenhum. Nem querubim cobridor. Os céus eram 
seus. Não precisava conquistá-los. Seria uma espécie de singu-
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laridade, ou descontinuidade, na história da literatura. Ou no 
continuum cultural. Seria um Demiurgo criador absoluto. O que 
seria estranho em tempos de tamanha criatividade e inovação, 
como aqueles em que viveu – o final dos anos 1500 e início dos 
anos 1600, e na continuidade desses, como o registra Carpeaux 
na sua História da literatura ocidental.5 Seria assaz esquisita essa 
descontinuidade, no nada é de graça no mundo. Mesmo em um 
mundo como aquele em que o seu gênio brilhou até mesmo 
de modo ofuscante e pleno, como uma espécie de sol. Tudo é 
relativo. Cada tempo tem a sua velocidade. Shakespeare nada 
teria bebido da cultura inglesa no leite de sua mãe, nem no que 
lhe ensinaram os seus mestres na língua em que expressou a 
sua arte. E nem teria tomado nada das fontes de outras línguas. 
Estaria fechado em uma redoma impenetrável. Nesse novo livro, 
o dramaturgo está presente. E ocupa cerca de um terço da obra. 
Bloom reafirma uma alteração feita em 1997 na sua antiga obra 
publicada em 1973, e que aqui no Brasil apareceu em 1991. 

Podemos supor que nem Antônio Candido nem T. S. 
Eliot, de quem Harold Bloom não gosta, poderiam aceitar tal 
singularidade, mesmo que o fosse relativamente ao incomum 
gênio de Shakespeare. O primeiro defendia esse continuum na 
obra de Machado de Assis.6 E o segundo acreditava que cul-
turalmente somos o resultado de todo um processo histórico: 

5 CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental. Senado Federal, 
2010. Editada por Joaquim Campelo Marques, direitos cedidos à Editora 
LeYa, e-book com a Livraria Cultura, 2011.

6 Antonio Candido, Formação da literatura brasileira, volumes 1 e 2, 9. ed. 
Editora Itatiaia Limitada, 2000. Capítulo III, “Aparecimento da ficção, um 
instrumento de descoberta e interpretação, temas e expressão”. Aqui o 
autor toca no tema do continuum cultural em Machado de Assis, dizendo 
que o mestre “se embebeu meticulosamente da obra dos predecessores”.
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muralhas novas que vão se sobrepondo a muralhas velhas, como 
o fez Neemias com as muralhas de Jerusalém.7

Em outra entrevista sobre o lançamento no Brasil desse 
seu novo livro, dada a Luiz Antônio Giron, da revista Época, em 
11 de novembro de 2013, Bloom diz que “não é uma revisão, 
mas, uma alteração de perspectiva em relação” ao que pensara 
cerca de 40 anos atrás. O termo “ansiedade seria fraco para 
expressar o ímpeto dos poetas que querem se impor sozinhos, 
apesar de sentir a influência dos demais”. Bloom põe, nesse 
jogo, outra dimensão; seria “a inveja criativa que leva o poeta 
a emular o antecessor”.

Na sua obra sobre a A anatomia da influência, citada, 
Bloom afirma “a influência simplesmente como amor literário, 
atenuado pela defesa. As defesas variam de poeta para poeta. 
Mas a presença avassaladora do amor é vital para o entendi-
mento de como a grande literatura funciona”.

Romeu e Julieta, e Abelardo e Heloísa, não lutaram entre 
si. Lutaram, no seu drama de amor, contra forças implacáveis. 
E Romeu e Julieta tiveram um agravante. Ainda se defrontaram 
com as tramas do acaso que o destino lhes armou. Abelardo 
e Heloísa suportaram a brutalidade e o horror da violência 
que tirou dele a sua virilidade. Aos dois primeiros sobrou a 
morte. Aos dois outros sobrou a solidão na clausura. Viveram 
um amor que tinha somente aquela trêmula e fugaz chama 
azul de que fala Otavio Paz.8 A chama azul frágil flutuando no 
ar etéreo sem qualquer erotismo. Talvez sejam símbolos do 

7 T. S. Eliot, Poesia. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira, Editora 
Nova Fronteira, 1981. “Eliot e a poética do fragmento”, item 1.

8 PAZ, Otavio. A dupla chama, amor e erotismo. Tradução de Wladyr Dupont. 
Editora Siciliano, 1994.
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último degrau da longa escada do amor de que fala Diotima 
de Mantineia, pela boca de Sócrates, no Banquete de Platão.

Em nossa opinião, a causa da mudança de angústia da 

influência para anatomia da influência, onde o amor substitui a 
angústia, certamente não estaria em algo – como o amor – que 
continuaria, em outros termos, a ser uma luta, ou um agon. 
Estaria mais para os lados do abandono, por Bloom, daquela 
singularidade shakespeariana que estava patente na primeira 
edição de sua Angústia da influência, que veio à luz em 1973.

E assim, por esse quadro que se viu, nada há que possa 
justificar a ideia de se abandonar um título que vinha de uma 
bela e poética imagem do próprio Harold Bloom. Justo no 
seu primeiro livro sobre a influência. Um livro que neces-
sariamente seria um grande prefácio a sua nova obra. E que 
prefácio! Um livro difícil. Largado em cima da mesa algumas 
vezes. Mas, obstinadamente retomado. Não sem um agon 

silencioso. O que compensou a coragem para enfrentá-lo.
Anjos quebradores eram mesmo aqueles que queriam 

quebrar, ou negar, agonisticamente, tudo de um passado que 
recusaram como referência para os caminhos da sua música.

Caminhos esses que foram reais descaminhos.
O que consola é que os descaminhos poderão ser os prin-

cípios dos caminhos futuros. Eles podem, hoje, até mesmo 
serem aqueles caminhos desconexos, paralelos, divergentes 
ou convergentes, indicando uma imagem de caos, quiçá um 
simulacro, onde o princípio de um parece que não se liga ao 
fim de nenhum dos outros. E assim sucessivamente. Talvez 
sejam isso mesmo. Traços jogados em uma folha de papel. 
Como o inocente desenho de uma criança. Aparentemente é 
um todo sem nenhum sentido. Mas, também podem ser uma 
simulação do que poderia ser um novo começo. O recomeço 
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de algum futuro que não sabemos. Nada impede que ainda ve-
nha alguém e os junte em um conjunto coerente e belo para o 
deleite de nossa alma musical. Vamos nos lembrar do que dizia 
Schoenberg. Somente ouvidos sensíveis poderiam alcançar as 
novas dimensões sonoras, capazes de ouvir melodias de timbres.

Ao contrário de Dom Casmurro, que não quis mudar 
o título de sua obra, talvez para homenagear o seu poeta de 

trem, que lhe deu a alcunha de Dom Casmurro e a espalhou pelo 
bairro do Engenho Novo, o primeiro nome desse livro falava 
em música como alma do mundo. Ou algo semelhante que foi 
apagado. Achei que não fosse o caso, pois muitas coisas entra-
ram aí nessa alma. E como entraram! Como não iriam entrar 
em uma história dos tumultuados tempos de juventude?! Os 
tempos de aprendizado. Os Anos Dourados atravessados pelo 
fantástico e simbólico 1968 que deu na praia dos anos de chumbo, 

no LSD já! no Gozai sem limites! e no É proibido proibir! Coitada, 
essa alma que queria ser una e indivisível transformou-se em 
uma colcha de retalhos.

Mas a alma da música costurou tudo. Pelo menos, na 
intenção, foi isso. O que foi apagado voltava como um fantas-
ma que se recusava a ir embora. E o resultado é que essa alma 
continua por aí.

Qualquer livro é assim mesmo. Sabia-o também Dom 
Casmurro. Há sempre uma espécie de tensão que permanece até 
o fim. Uma tensão que vai mudando tudo. Até mesmo o título.

2. SOBRE O LIVRO

Esse livro é uma colcha de retalhos. A música costurando os 
retalhos da memória. Funcionando como se fosse um leitmotiv 

– motivo central. Um livro que conta sobre um aprendizado. A 
música como leitmotiv. Um nome elegante demais. Mas... há um 
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pano de fundo... O Brasil dos anos do ciclo militar. Um Brasil 
machadiano? Será? Elites... Elites... O nosso Brasil tendo o ano 
de 1968 como o centro de gravidade. Um tempo no entorno 
de que tudo girava nos nossos anos de aprendizado.

Ah! Machado! Ah! Machado! A ti devo a estrutura desse pre-

lúdio. E outras coisas que se verão.
Ah! Goethe! Ah! Goethe! A ti devo os títulos de algumas partes. 

Os anos de aprendizado. Talvez eu tenha sido um Wilhelm Meister 

e não o soubesse. Sempre gostei das tuas canções do harpista. Talvez 

eu fosse ele mesmo! O harpista! E não o outro aí acima nomeado. 

Serei um, ou o outro? Ou os dois?

A crise da música permeando e costurando tudo. Coseu a 
fantasia com uma realidade muito dura. A chamada música nova. 
A música que, por ser nova demais, além da conta, quis destruir 
tudo o que era passado. Talvez tenha destruído a si própria.

No meio da devastação, apareceu o que a nossa mestra 
singular Esther Scliar genialmente sacou como sendo “um tem-
po dos novos trovadores, ou novos poetas goliardos”. Poucas 
palavras que disseram muito. Novos trovadores. Novos poetas 

goliardos. Aqueles que compunham e cantavam as suas canções. 
Juntavam as suas poesias às suas músicas, substituindo os alaúdes 
pelas belas e sonoras guitarras elétricas, ou mesmo violões. E, 
quase sempre, dispensando as grandes orquestras. Fazíamos 
uma grande e misteriosa volta na espiral do tempo histórico?

No centro da destruição estava Schoenberg e os compo-
sitores novos. Ah! Schoenberg! Os anjos quebradores. A metáfora 
dos anjos quebradores. A metáfora que me veio de uma bela e 
poética imagem de Harold Bloom sobre o querubim cobridor 
que está no seu A angústia da influência. Os anjos quebradores 

propõem uma questão. Para que querubim cobridor, se nem os 
anjos quebradores, e nem os jovens novos trovadores, ou novos 

poetas goliardos, não estão nem aí para influência? Ou influên-

cias... Apavorados com os novos trovadores, os últimos querubins 
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cobridores teriam abandonado os céus. Largaram pelos caminhos 
do Éden as suas espadas flamejantes. Um céu vazio de serafins, 
querubins e anjos. Por que os novos trovadores não iriam tomar 
conta dos céus? Para os jovens, ser imortal é, antes, morrer. 
Ser imortal é preocupação com a morte. Estavam fora disso! 
Dessa história de morte. Queriam vida! Nisso seriam iguais a 
Falstaff. Eles não estão nem aí para imortalidades, influências e 
que tais. Mas, se os anjos fugiram, os que estavam com espadas 
flamejantes debandaram, por que não tomar conta dos céus?

O ciclo militar, cujo advento foi saudado pelos nossos 
iluministas liberais e democráticos, e que aparece, no final do ano 
de 1968, com a sua ditadura, nos pegou, quando, em seminá-
rio, estudávamos a Estética de Hegel. Hegel? Estética? Para que 
Hegel como referência para um estudo da música nova? Coisa 
de jovens... perdidos em questões da estética musical... anjos. 
Perdidos em meio à incompreensão de Schoenberg e dos mes-
tres músicos novos, que não eram poucos; aqui no Brasil, Edino 
Krieger, Cláudio Santoro, Guerra-Peixe, Júlio Medaglia, Marlos 
Nobre, Aylton Escobar e Gilberto Mendes – perdoem-me se 
me esqueci de alguém –, e entre eles, a nossa maestrina Esther 
Scliar, que nos aparecia como uma paciente, e a sábia Diotima de 
Mantineia, a tentar nos explicar o que, para nós, era inexplicável. 
Em que Hegel poderia nos ajudar a sacar sobre Schoenberg e os 
anjos quebradores que lhe rejeitavam como mestre? Demoramos 
muito a entender que Hegel não poderia fazer nada por nós.

Schoenberg era o centro recusado da música nova. Não 
seria muita contradição para cabeças jovens? E jovens que 
estavam a contemplar, aí pelo mundo e pelo Brasil, o que a 
sua mestra falava serem os novos trovadores, alguns dos quais 
foram seus alunos. Eles que compunham as suas músicas como 
ensinavam os grandes mestres do passado.

O mundo inundado pelos novos trovadores, novos poetas 

goliardos, em meio a uma coisa velada, em processo lento, sutil 
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demais para ser percebida, que aparecia como uma pequeníssi-
ma ponta de um iceberg longínquo em um horizonte branco... 
A nova hegemonia que nascia. Nem sacamos que algo de novo 
acontecia nas ondas do que falavam os muros da Paris revoltosa 
de 1968: LSD já! Gozai sem limites! É proibido proibir! 

As imbricações com o ciclo militar. Um seminário que 
se dispersou com a ditadura instalada com o AI-5. E o silêncio 

e a indiferença. A história estava contra nós. Era madrasta e 
não mãe acolhedora. O mundo mudava a partir de 1968 e nem 
desconfiávamos.

A nova hegemonia, o sem-nome. Roubei-lhe o nome 
‘sem-nome’ de Lao-Tzu, no seu Tao-Te-King.9 Algo sem nome. 
Porque se tivesse nome, não seria esse algo a nova hegemonia. 
Numa metáfora do Tao de Lao-Tzu, a nova hegemonia teria o 

caminho e a porta pela qual entramos nas mil e uma noites das 

maravilhas. Pelo menos é o que falam. Não sem terem certa 
razão. É bom que se diga, pois muitas de suas formas estão por 
aí se mostrando. E não deixam de nos fascinar.

Alguns falam em capitalismo tardio, ou avançado, um 
capitalismo que constitui o que se costuma chamar de pós-mo-
dernidade. Um capitalismo em que o trabalho multifacetou-se 
numa miríade de formas e especialidades, virtuais e concretas. 
Um capitalismo em que o capital flui à velocidade da luz pelo 
mundo, condicionando a riqueza das nações. Pode ser. Todavia, 
assim o nomeiam, tardio ou avançado, ou mesmo de capitalismo da 

pós-modernidade, por também não saberem o nome apropria-
do. O que é bom, pois pelo menos implica uma confissão de 
humildade. Então, com o gene de alguma alma que possa vir 

9 Lao-Tzu, Tao-Te-KIng – O livro do sentido e da vida. Texto e comentário 
de Richard Wilhelm, tradução de Margit Martincic. Editora Pensamento, 
1987.
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do capitalismo... antigo, pois, nos tempos que correm, seria... 
avançado, esquecido dos antigos valores, com valores geneticamente 

modificados...preferimos nomeá-lo de nova hegemonia. Mas, 
reconhecemos, é apenas outro nome. Pois, assim é porque tem 
a incrível propriedade de ir se reproduzindo a si mesmo pelo 
mundo afora, até mesmo nas suas, talvez congênitas, inescapá-
veis, desigualdades. E, desse modo, tornando-se hegemônico. 
Às vezes encontra violentas e difíceis resistências. No entanto, 
parece não se incomodar com elas, tomando um ar de que o 
destino das coisas está ao seu lado. E deve estar mesmo. Pelo 
que se vê. Tendo dentro de si alguma coisa cuja essência não 
sabemos o que seja. Talvez seja um fogo heraclítico, aquele que 
destrói e transforma. E assim é mutável. E que, pensando em 
Toynbee, diríamos que está prenhe de passado, presente e 
futuro. Mas, nela, nessa... nova hegemonia há uma tendência a 
tudo se repetir, não igualdades, mas, semelhanças, estruturas. 
O que é francamente notável. Como em um corpo isomórfico. 
Para todo o espaço, e em qualquer direção em que olhamos, 
tudo vai se repetindo numa monotonia inacreditável. Onde 
tudo tende a ser cópia, cópia da cópia, tudo tende a ser o novo 
da novidade, tudo tende a ser, numa imagem, uma ameba, ou 
geleia amorfa, plena de ramificações, para cá e para lá, uma ge-
leia que transforma tudo que lhe cai dentro de si em si mesma. 
Porém, como tudo nesse nosso mundo tem duas ou mais faces, 
o que talvez esteja guardando elementos transformadores, – 
lembremo-nos do fogo heraclítico – tudo acontecendo em meio 
aos relativismos. E aí estão o relativismo epistemológico, ou das 
ciências, o relativismo moral, ético e religioso, e o relativismo 
estético. Sendo que o religioso aí entrou meio que enviesado. 
Ou seja, entrou meio de banda. Pelo que nos desculpamos aos que 
discordarem dessa nossa ousadia. Apenas queremos dizer que 
cada religião tem os seus livros, os seus ritos, os seus mitos, a 



26 | Anjos Quebradores

sua história, a sua fé. Relativismos em que se podem aceitar as 
‘verdades’ de cada um, na contracorrente dos fundamentalismos, 
e se podem aceitar mesmo em seus ‘absolutos’, que cada um tem 
o direito de guardar dentro de si, às vezes de modo oculto. 
Mesmo os que guardam dentro de si a descrença como crença em 
alguma coisa: a própria descrença. Seria a fé na não-fé. E, desse 
modo, aceitando a convivência de cada um com cada um, que 
pode pensar diferentemente um do outro. Nova hegemonia. E 
a sua dupla face. Ou múltiplas faces? Múltiplas porque num 
mundo n-dimensional, curvilíneo, ao mesmo tempo côncavo e 
convexo? Um mundo curvo que vai se formando e que não se 
sabe realmente o que seja.

A Aldeia de Marshall McLuhan se transformou numa casa 

planetária, onde todos se esbarram em todos. E todos sabem 
o que fazem todos. Onde não haveria ‘adultérios’ escondidos. 
A era do Big Brother total, cumprindo a profecia de George 
Orwell, pois todos sabem o que todos fazem, cada vez mais. 
Não há cantos sombrios onde possam se esconder os amantes. 
Só há o sol do meio-dia onde as sombras estão grudadas nos 
objetos. Elas não são aquelas sombras que debandam com o 
sol que se põe no horizonte de fogo e que se lança ardendo nas 
águas dos oceanos.

Nesse mundo todo grudado em si mesmo, cada vez mais aba-

fado, como gritam alguns, podemos ficar sem a web? Oh! A Web! 

Podemos? Nem pensar... Nem pensar... Inconcebível! Diria alguém 
escondido numa esquina. Ela seria como o ar azul e puro. O 
que cada vez nos diz um segredo. O destino de todos se tornou 
mais comum. Ainda mais diante das restrições que a mãe na-

tureza nos impõe. Ou todos se salvam ou todos desaparecem. 
Não seria isso que, baixinho, ela nos diz? Um sintoma da nova 

hegemonia, desse sem-nome, desse ser e não ser de Lao-Tzu. É 
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sempre bom repetir. Pode ser maçante, revelar falta de estilo 
e tais. O mestre chinês deu o caminho das pedras. O caminho e 

a porta das mil e uma noites das maravilhas.
O que se sabe sobre essa nova hegemonia é que não se sabe 

nada sobre ela. É o socrático “só sei que nada sei”.
Todavia, temos outro tema que permeia um pedaço de 

pano colorido dessa nossa colcha de retalhos. Trata-se de nossas 
elites. Brasileiras, diga-se. Mas, antes de falarmos sobre elas, um 
pouco agora, ao modo de uma introdução, e depois, algo mais, 
pois o assunto é inesgotável, é de todo conveniente recordar-
mos, para se evitarem dúvidas, sobre o que dizem dois eméritos 
dicionaristas sobre esse termo, elite. Como soe acontecer, dizem 
muito com poucas palavras. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 
no seu Aurélio, versão digital, define elite como “o que há de melhor 

em uma sociedade ou num grupo; nata, flor, fina flor, escol; minoria 

prestigiada e dominante no grupo, constituída de indivíduos mais 

aptos e/ou mais poderosos”. Antonio Houaiss, no seu dicionário 
eletrônico, Houaiss, define elite como “o que há de mais valorizado 

e de melhor qualidade, especialmente em um grupo social; minoria 

que detém o prestígio e o domínio sobre o grupo social”.
Entendemos que nem todos pertencentes a uma dada elite 

de um grupo social pertencem ao seu estrato político, representação 

política, ou a nata política, a elite da elite.
Usamos Machado de Assis para definir algo, ainda dentro 

de névoas, acerca do papel de nossas elites no Brasil no ciclo 
militar, principalmente em sua participação no golpe de estado 

de 1964 e nos seus desdobramentos como agentes subsidiários 
da ditadura instalada com o AI-5 ao final do ano de 1968.

Uma ressalva. O nome elites militares pode ser arbitrário. 
E muitos, com razão, poderiam discordar disso. Entretanto, 
esses termos poderiam compor apenas um nome, para uma 
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necessidade textual. E, desse modo, é preciso que se diga que 
entram aqui apenas como uma metáfora simétrica às elites civis, 
tendo em vista uma melhor clareza do papel dos militares, face 
ao papel dos civis, naquela tumultuada fase de nossa história. 
Assim, usamos indistintamente militares, ou lideranças mili-

tares, como sinônimo de elites militares. Não excluindo a sua 
dimensão nebulosa. Outro não foi o propósito de se usar elite, 
no singular, e não no plural, elites, quando se pisava em areia 
movediça. Dessa maneira adensando ainda mais a nuvem que 
envolve todo esse tema.

Pois o tema é controverso, como muito bem o anota 
Norberto Bobbio, no Dicionário de política, escrito em compa-
nhia de Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino.10 Não há um 
consenso, na teoria das elites, sobre se prevalece o pluralismo, de 

várias elites, ou o monismo, de uma só elite, detendo o poder de 
comando de uma sociedade. É o que se depreende da leitura 
dos verbetes escritos pelo próprio Bobbio: Elites e Oligarquia.

Parece claro, pelo menos para nós aqui, que as elites mili-

tares devem se confundir naturalmente com os níveis superio-
res dos comandos das forças armadas, constituídos dentro de 
regras próprias e de um ambiente muito competitivo, em que 
entram virtude e fortuna, o mérito e o destino. Mérito e destino 
que, mutatis mutandis, dão também o tom do que seria a ‘regra 

natural’ de ascensão nos diversos estratos, ou grupos sociais, 
como muito bem havia sacado a nossa inteligente e meritória 
Capitu de Dom Casmurro. Ela tinha o destino nas mãos, por que 
soltá-lo? O resto veio pelo seu mérito. Dom Casmurro poderia 
ser o seu caminho. Aquele da subida da escada. O caminho do 

10 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Dicionário de 

política. Tradução de Carmen C. Variale et al. Editora UnB, 1997.
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amor poderia ser outro. No entanto, Machado prefere deixar 
tudo dentro de um misterioso nevoeiro.

Elites brasileiras, o que nos diria um Darcy Ribeiro sobre 
elites em uma civilização que ainda se forma, uma apaixonante 
temática que ainda precisa ser estudada. Se já não o foi.

Assim, aqui se adota uma generalização, por uma série 
de motivos, inclusive para se evitarem dispersões. O que pode 
trazer algum prejuízo a uma análise mais precisa. Entretanto, 
supomos que essa falta de precisão em nada muda o sentido 
geral de nossas conclusões sobre o papel das nossas elites nos 
tempos do autoritarismo militar, que é o que importa, nos limi-
tes do presente ensaio. As nossas elites não são homogêneas. E 
isso é mais do que notável na complexa estratificação da nossa 
vida social, cujos sintomas aparecem nesse intenso e irrequieto 
fracionamento da nossa representação política. Numa complexa 
e imbricada estratificação social, como é o nosso caso, aqui 
no Brasil, talvez resultante de uma ainda não acabada síntese 
antropológica, como nos advertiu o mesmo Darcy Ribeiro – 
nesse emaranhado humano de mesmos e conflitantes desejos 
e sonhos, o estudo das nossas elites deve representar um esti-
mulante desafio aos nossos jovens pesquisadores.

Claro que estou supondo que um nada é de graça possa 
estar por aí sobre esse assunto. Um nada é de graça que ainda 
não me tenha alcançado. Aos que não sabem, digo que o nada 

é de graça no mundo é algo que nos chega sem sabermos. Che-
ga-nos por permeação. Ainda mais nesse mundo todo interli-
gado. Só sabemos mesmo desse nada é de graça, com toda a sua 
intensidade, quando levamos aquele susto ao descobrirmos que 
nada temos de originais sobre uma dada questão. Inocentes, 
acreditávamos que éramos os geniais inventores da roda. O que 
fazer? Desesperar? Nada disso! Quantos pensadores e cientis-
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tas não descobriram que estavam trabalhando, por caminhos 
paralelos, sem saberem um do outro, em busca de um mesmo 
conhecimento, ou verdade? Quantos não os ‘descobriram’ qua-
se que ao mesmo tempo? A lista deles é enorme. O que nos é 
um consolo, pois há um ‘nada é de graça’ que permeia, vamos 
dizer, pelas redes de Internet. Se você pensa que é o criador de 
algo, cuidado, hoje, pode ser uma fria. O ingênuo pode estar 
inventando a roda. É do mundo. Ainda mais nesse mundo da 
web. Posso estar falando uma bobagem. Se existirem por aí 
teses sobre as nossas elites, que me perdoem os seus autores.

Em Um mestre na periferia do Capitalismo, Roberto 
Schwarz nos dá uma imagem da elite brasileira que saiu da 
Abolição e foi para a República Velha. Um retrato que vai per-
meando o seu prisma de crítico na análise da obra de Machado 
de Assis. O mesmo prisma que é capaz de dividir a luz. Ali está 
a elite que Machado dá em espelho de si mesma, como reflexo, 
após tê-la dado como alguém de fora que a observasse. Brás 

Cubas. A dobradiça da porta de suas duas fases. Uma mesma 
dobradiça e uma idêntica porta. Um continuum. De um lado, 
está um observador perspicaz, do outro, está o personagem 
mesmo, para dentro de quem pula o sutil escritor, vendo-se 
como um reflexo. Quem é quem, nesse jogo enigmático? Ma-
chado, como o desvela Schwarz, põe a elite falando de si própria 
para si e para os outros, como se olhasse para as paredes do 
espaço e do tempo que o cercam e nelas se visse como em um 
seu mero semblante. Uma aparência nua. Não diria completa. 
Porque é reflexo. É um tanto fugaz. Flutuante entre o ser e o 
não ser. Porque o seu espelho genial, conscientemente, é curvo. 
O sensível Machado era um homem do seu tempo. Espelhava 
um mundo igualmente curvo. Talvez nas ondas do nada é de 

graça. Que não chega assim tão de graça. Porque se tem que se 
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estar atento. Mundo curvo... Também pudera! Naqueles tempos, 
daquele nosso Brasil, vindo de uma colônia e de um império, para 
que ser tão realista? Para que? Para mudar-se o que? Ceticismo? 
Pessimismo? É melhor deixar no campo da dúvida.11

Mas... por que a música nisso tudo? Perguntaria alguém. 
Aliás, o fazendo com muita propriedade. Um tudo que põe ao 
seu lado, na sua crise sem saída à vista, a crise da poesia e, de 
tabela, a crise na pintura. Um tudo que, como se disse, está 
de modo caleidoscópico unido pelo seu fio mágico, doador de 
atmosferas para a nossa alma, que costura pedaços de memória 
na forma de uma colcha de retalhos. Por quê? Por que a música? 
Nos seus descaminhos... A resposta não é muito demorada. Corta 
como uma faca corta a água. Porque, respeitando a polêmica, 
acreditamos que na música nova estaria a mais perfeita repre-
sentação desse mundo que aí está.

Desconfiamos que Schoenberg o soubesse. Se assim o foi, 
não disse nada. Calou-se. Morreu com ele e com o seu legado. 
Apenas nós não o compreendemos.

A poesia falhou onde e quando não deveria ter falhado. 
Desprezou o seu fundamento – a linguagem. E outras coisas... 
Muitas... Esqueçamos!... E a pintura também falhou. Desdenhou 
também o seu fundamento – a cor. E depreciou também mais 
coisas... Mas, deixa isso para lá!

No entanto, perguntaria alguém aflito, e a música também 

não teria falhado ao menoscabar o som, que é o seu fundamento? Não 

chegou mesmo à loucura de propor a sua anulação? Sim, responde-
ria alguém nas sombras, ela fez também... ‘das suas’... teve os seus 

delírios... como a música do silêncio. Nada de novo, meu caro... nada 

de novo. Foi ruim? Sim. Foi péssimo! Tomara que isso não mais se 

11 SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do Capitalismo – Machado de 

Assis. 5. ed. Livraria Duas Cidades, Editora 34, 2012.
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repita! Música do silêncio. Mas, vamos nos lembrar, para ficar mais 

claro, que a pausa musical é também uma expressiva dimensão sua, 

como em outras artes do tempo, notadamente no teatro. O silêncio 

faz parte de sua natureza. Teatro do silêncio. Ópera do silêncio. O 

que é que se há de fazer? Nem todos entendem que tenha que haver 

um equilíbrio, uma harmonia, entre som e silêncio. Não podemos nos 

esquecer de que o silêncio também é bom. Às vezes, é fundamental.
Agora, como Dom Casmurro, vamos tratar, finalmente, 

de cuidar da nossa “história dos subúrbios”.



Cavatina



A despedida da música de 
Turlough O’ Carolan

I

Não quero mais você não.
Deixe-me andar na estrada só.
Deixe-me andar o meu rastro.
Deixe-me caminhar a minha poeira.
Você me entranhou.
Entrou nas minhas veias,
Músculos e nervos.
Eu sou todo você.
Você me dominou.
Envolveu-me os sentimentos.
Levou-me todos os desejos.

Não quero mais você não.
Seus dedos me paralisaram.
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Seus olhos me hipnotizaram.
Seus sons, ah! mágicos sons.
O que fizeram comigo?
Ataram-me no tempo parado.

Não quero mais você não.
Deixe-me, eu e os meus andrajos.
Vá! Largue-me aqui sozinho,
Sentindo o sol deitar-se, extinguir
Esse clarão que aquece e adormece,
Dar-me a noite que já tenho,
Mas que sei chegar
Como uma amante invisível
Que toma-me o corpo.
Não quero mais você não.
Eu me envolvi em seus cachos,
No seu perfume, no seu cheiro,
Na sua dor, na sua obstinação,
Mergulhei ávido, precipitado,
No licor do seu cálice,
Na maciez sedosa de suas pétalas.

Não quero mais você não.
Não me proteja mais
Nesse seu calor carinhoso.
Tudo falei por você.
Minha pele grudou na sua pele,
Meu ar no seu ar,
Minha respiração desesperada, ritmada,
Nos seus lábios desejosos, insaciáveis.
E rodamos em círculos loucos
Em sonhos de desmedidas voltas
Labirintos sem volta.
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Não quero mais você não.
Deixe os meus olhos.
Abandone-me
E que a sua beleza fique
Só nos meus dedos.
Vá! e não me olhe.

Não olhe para trás.
Que eu também não olho – prometo.
Vá, sendo tudo,
Sendo nada,
Sem nada sonorizar
E tudo quietar – suspenso nesse ar,
Sem nada exigir
E tudo pedir
Para eu conter o desalento,
E a morte, e o choro,
E a dor, e a agonia.

Deixe-me, eu e meus pés,
Colados, arrastados,
Nus, na terra.
Leve a minha lira,
Ah! doce lira.
Vá logo. Não demore.
Seja rápida
E silenciosa na despedida.
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Que a sua meiguice menina
Me deixe e solte o meu corpo,
Arquejado e iluminado
Pelo seu esplendor.
Saia de mim! Vá embora!
Você e suas visões.

Não quero mais você não.
Não quero mais o seu seio.
Não quero mais o seu ventre.
Deixe-me aqui só,
Na contemplação de mim mesmo.

Quero as vozes dos regatos,
As sombras das borboletas azuis,
Aqueles murmúrios das águas puras,
Lá daqueles vales sombrios e frios.
Quero deitar-me
No meio das flores.
Vá e não fale nada.

Não quero mais você não.
Veja o meu espectro só,
Se afastando, indo... adeus!
Ou... fique aí mesmo – nesse lugar,
Com os seus cabelos anelados
Nos dedos anelos do vento,
E me deixe voar
Nas asas de outras loucuras
Encantamentos onde o som
É uma luz apagada.
Não tenho mais como tocar-lhe.
Não tenho mais como ser-lhe.
Apenas quero existir
No regaço regalo
Da sua carência.
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II

Não quero deixar você não.
Você é a minha voz,
A chama dos meus olhos,
O ar que me dá a vida.
Você é a essência
Das rosas brancas que choram
No orvalho das manhãs.

Não quero deixar você não.
Mesmo com os meus dedos rígidos,
Grossos pelas camadas dos tempos,
Quero tocar-lhe os encantos.

Não quero deixar você não.
Quero ser o pulsar do seu coração,
Transformar-me em ondas pelos espaços,
Penetrar nos seres, nos corpos,
No íntimo de todas as matérias,
Ser a alma dos bordões das harpas,
Os sons que espiram
Os arcos e cordas,
Os cantos que saem
De todas as bocas,
Os sopros que sopram
Todos os instrumentos,
Os seus timbres
Rufos metais madeiras,
E o halo sagrado das harmonias,
E os elos cristais das melodias,
E os vitrais catedrais dos contrapontos.
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Devolva-me a agilidade das mãos,
A beleza dos dedos em dança,
A fluidez delicada
De braços ondulantes,
Como se tocados pela divindade,
A tirar sons-palavras,
Ah! sons... Ah! palavras...
Que tudo dizem por nada.

III

Não me deixe não.
Deite-se comigo. Tenha-me
Nos reclamos anseios do seu corpo.
Aperte-me. Termine-me.
Faça-me cintilar enigmático.
Vamos juntos nesse embalo,
Para longe, muito longe.
Dilua-se. Dilua-me
Na quietude de uma pausa musical.
Sejamos a ausência,
E o silêncio, e a sombra,
Para que possam existir,
E sermos nós dois, depois,
A presença, e o som,
E a luz.
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Fala-me, ó voz.
Conta-me o segredo,
Dize-me do mistério

Desse meu terror, desse meu medo.
Ensina-me, no teu magistério,

A olhar calmo esse entendimento
Que vem do fundo da idade,

E paralisa esse momento,
Por toda a eternidade.

Fragmentos do poema “O Ateneu”, do autor.



PARTE I – Os primeiros anos de aprendizado

1. O MARTELO SEM MESTRE

Um dia, na casa de Esther Scliar, em Copacabana, está-
vamos nós, alguns dos quais seus alunos, outros, seus amigos, 
numa espécie de sarau musical, que geralmente acontecia ao 
final das tardes de sábado, depois de todas as suas aulas, quando 
não íamos a algum concerto no Teatro Municipal ou na Sala 
Cecília Meireles. Ou quando Paulinho da Viola e o seu pai, o 
violonista César Faria, não vinham buscá-la para outro sarau 
musical, aquele que ocorria na casa de Jacob do Bandolim, em 
Jacarepaguá. No nosso sarau, ouvíamos o Marteau Sans Maître 

– Martelo sem Mestre, de Pierre Boulez.
Segundo ela, o Marteau, quando ouvido, quando era 

posto em prática, “para ver como é que ficou”, parecia-se, em 
certas partes, algo assim como uma música de Bali. Ou quem 
sabe uma sugestão, ou atmosfera de Bali, tudo propiciado pelos 
instrumentos, ou pelos ritmos, ou por ambos. Às vezes direto. 
Às vezes sutil. “Que caminhos o homem não percorrera para 
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ir do cérebro de um Pitecanthropus Erectus até o cérebro capaz 
de compor uma sinfonia de Mozart?”, disse-nos ela, um dado 
dia. E deixava esse dito em suspenso. Então ela ia ao piano, e 
sintetizava ali, ao vivo e a cores, como hoje o diríamos, uma 
partitura complicada para orquestra, numa simples “música” 
para um teclado. Desse jeito mesmo, a palavra música colocada 
entre aspas. Fazia o que fazia com certas partituras de Mozart, 
resumindo a sua música a uma belíssima cadência de acordes. 
Punha a beleza da música de Mozart de um modo tão simples, 
assim mesmo “à nossa frente”, à disposição da nossa contem-
plação, tão desnuda e tão senhora de toda a sua beleza. E o fazia 
de uma maneira tão direta e tão bonita que não tinha como não 
lhe pedirmos para repetir algumas vezes. Por isso, para os seus 
alunos, não era surpresa nenhuma que ela assim o fizesse mesmo 
com a “complicada” partitura de Boulez. Complicada para nós. 
E põe complicação nisso! E então fechava aquela questão que 
deixara no ar, sobre o caminho do cérebro do homem com uma 
outra questão. “Para que tanto cerebralismo?... Para se chegar 
a isso?... De Mozart a isso? Nada pejorativo, somente... isso. A 
uma música primitiva de Bali?” As questões poderiam parecer 
estranhas a algum desavisado que não conhecesse o aguçado 
espírito crítico de Esther, ou a sua lucidez. Como era que mer-
gulhada, ela própria, na nova música, defensora intransigente 
dessa nova estética musical, pudesse se questionar assim sem 
mais nem menos? Porque questionar a nova música era como 
se estivesse questionando a si mesma, a sua concepção de uma 
forma de beleza musical que defendia com ardor, autenticidade 
e amor... não sem angústia... todavia, defendia.

Não havia em suas palavras nada contra Bali, mas o certo é 
que a música do Marteau parece que atomiza os compassos. Cada 
compasso ou grupo de compassos é um compasso ou um grupo 
de compassos. Reinam sozinhos, como se fossem “absolutos”. 
Por mais estranhos e dissonantes que esses “absolutos” possam 
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soar aos ouvidos de um filósofo. Ainda mais no plural. Cada 
compasso, ou grupo de compassos, como senhores do próprio 
tempo. Ampliadores ou diminuidores da escala do tempo? Ou 
iconoclastas do tempo? Que tempo? O meu, ou o seu? Na minha 

ou na sua referência? Antes, Erik Satie abandonara, em Trois 

Gnossienes, por exemplo, as barras do compasso. O tempo e 
o compasso já tinham sido explodidos. Cada tempo era cada 
tempo. Cada nota era cada nota. Nenhum tempo, nenhuma 
nota, nenhum intervalo, intensidade, ataque... nenhum mais 
importante que quaisquer outros. Todos iguais. Igualdade 
imaculada. Atomização total. Fragmentação. Hierarquia? Que 
hierarquia? E quando entrava o acaso? Música do acaso? Que cada 
compositor, intérprete, regente, instrumentista, prolongasse 
as notas, contraísse, tocasse, ou atacasse-as, ao seu arbítrio, de 
acordo com a ‘alma etérea’ que quisesse colocar na ‘sua’ música 
ali, na hora em que regia, comandava e executava a peça.

Mas... amigo... isso não seria o caos? Sem uma... digamos... 

hierarquia... – pergunta vacilante, o neófito, com medo de estar 
dizendo uma impropriedade. Quem disse para ti, oh anjo!, que não 

seria isso mesmo o que eles queriam? – responde-lhe o professor.
Melodias de ataques. Melodias de intensidades. Melodias de 

timbres. Melodias de alturas. Tudo pode ser transformado em... 
melodias. Valha-nos, mestres Schoenberg, Messiaen, Dallapiccola, 
Boulez! Cada ataque era cada ataque. Cada intensidade era cada 
intensidade. Tudo seria um rubato paroxístico? Valha-nos Chopin! 
Ou seja, livrar-se do tempo ‘quadradão’ – um, dois, três, quatro, 
ou lá outro que for –, marcado na pauta, e tocar cada nota em um 
tempo que será o tempo que a sensibilidade do criador intérprete 
lhe diz de acordo com a ‘expressão’ que quer dar à música, ou... 
‘sua’ música. Um desprevenido pergunta – quem seria quem nessa 

história? Outra voz pergunta – não seria isso aí tudo algo sem pé 

nem cabeça? Calma – diria uma sombra na esquina.
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Seria um tempo individual, único, de cada um. Afinal, 
talvez ironicamente, Horowitz não disse que cada vez que toca-
va uma peça fazia-o de forma diferente? Ou que nunca tocava 
uma música igual a que tocara antes. Uma mesma música, em 
cada concerto, nunca seria a mesma música. Formariam uma 
sucessão de diferentes músicas. Qual seria a ‘verdadeira’ inter-
pretação? O que pareceria contraditório. Ou antiacadêmico. 
Mas, isso aí tudo, dito anteriormente, não seria uma volta... ao... 

passado? – Houve uma espécie de gagueira. – Ou estou ficando 

maluco? – pergunta um aflito. – Calma, tem mais... – responderia 
a voz, agora com ar catedrático e emendaria – escuta, ingênuo... 

presta a atenção. Toma tento, homem!

Glenn Gould, em duas ocasiões, tocou de modo “dife-
rente” as Variações Goldberg de Bach. Em 1955, ainda jovem, 
ano em que fez 23 anos, gravou-as no tempo aproximado de 38 
minutos. Em 1981, já maduro, ano em que completou 49 anos, 
pouco antes de morrer, gravou-as em cerca de 63 minutos. O 
tempo dilatou. Qual seria o “tempo verdadeiro” da “verdadeira” 
interpretação, ou expressão? Tudo relativo, no tempo do rela-
tivismo. Que mestre seria capaz de dizê-lo? Talvez um jovem 
goste da primeira versão. E quiçá um velho goste da segunda. 
Para mim, as duas são lindas. 

Qual a sensibilidade que poderia julgar isso? Em certa 
medida, lá no fundamento das coisas, os dodecafonistas, os 
pós-dodecafonistas, ‘serialistas’, ‘concretas’ – até aqui, na música, 
há ‘concretas’ – ‘eletrônicos’, ‘eletroacústicos’, enfim, todos os istas, 
ismos, etas, icos, tudo o que pertence ao conjunto de todos os 
conjuntos dos... novos músicos, todos eles não teriam razão? 
Cada nota, cada nota. Cada tempo, cada tempo. Cada música 
individualizada seria cada música. Como em um improviso. 
Cada nota, com o seu tempo, intensidade, ataque, timbre e... 
altura, traz, em si mesma, o seu princípio e o seu fim. Seria o 
alfa e o ômega? “Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o 
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princípio e o fim”.12  T. S. Eliot não nos lembrara disso, no seu 
East Coker? “Em meu princípio está meu fim. Em meu fim está meu 

princípio.”13 Cada nota então não seria a unidade? Oh! Unidade 
Simbólica! Afinal, sem a notinha não há música, nem o diabinho 

do intervalo, esse ‘olho do ciclone’. Estava, então, tudo atomizado. 
Fragmentara-se tudo. Porém, haveria alguma coisa estranha 
nessa atomização, ou fragmentação. Uma pequeníssima unidade, 
um fragmento, parece que construía a grande unidade! Seria 
o Um do Múltiplo. Ou o Múltiplo do Um. Não sei o porquê, 
todavia, sempre me vem à cabeça o Santo Graal dos físicos, mais 
metafísicos do que propriamente físicos. E ainda gastam muita 
tinta, ou bits de computador, dizendo sobre o fim da metafísica. 
Um fim que virou moda, banalizou-se tanto, e tantas vezes, 
num sempre adiado fim que não termina nunca. Porém, os 
físicos, não dando bola para esse fim, estão aí procurando a sua 
desejada partícula fundamental do início e do fim. No justo dia 

em que acharem-na, deverão dizer que haveria uma outra, e depois, 

outra, mais outra... e o mistério continuará. E a eterna procura 
continuará. É tentador encontrar o que uniria tudo e conciliaria 
todas as contradições. Por que não chamam Hegel? Cala-te boca! 

Seria um ato divino encontrar o que une tudo, pois seria o que 
daria ao homem o poder do Demiurgo. Seria a sua conquista 
dos céus. A grande e última teoria. O absoluto supremo. Oh! 

Hegel, o nosso grande herói! Já te disse! Cala-te boca!

Mas, isso é um sonho... Meu Deus! Como tudo pratica-
mente aparecia, mostrava a cara, e nós não víamos nada. Nada. 
Mas... não tivemos culpa. Éramos muito jovens. Aprendizes. 
Contudo, o certo é que se os novos músicos viram, ou perce-
beram algo, não souberam, ou não conseguiram dizê-lo. Ou 

12 Bíblia de Jerusalém, Apocalipse, 22.13, Paulus, 2002.
13 T. S. Eliot, Poesia. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. Editora 

Nova Fronteira, 1981. Essas duas frases vêm de dois versos de T. S. Eliot, 
no seu poema “East Coker”, versos esses que iniciam e terminam o poema.
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não o podiam dizer. Foram vítimas da gagueira, ou do silêncio, 
quando se está diante da revelação da verdade. Porque somente 
o poderiam fazer pela linguagem da música. Mas, qual lin-
guagem? A deles? Aquela que somente uns poucos iluminados 
diziam compreender? A música parecia que vivia a sua maldição 
da Torre de Babel. Todos “falavam”, mas ninguém entendia 
ninguém. As coisas não eram fáceis. Dizer por palavras o que 
por palavras não pode ser dito. Estamos diante daquela muralha 
impenetrável de Mallarmé. Ou do impasse do cachorro que 
corre atrás da própria cauda. É perguntar pelo ser, mas receber 
de volta a pergunta, como o anotou Heidegger. Mas, uma coisa 
nos intrigava. Em Erik Satie, havia uma música ligando todas 
as notas. E agora, o que ali havia, naquela música de Boulez?... 
Uma sutil música de Bali? Nada contra Bali. “Para que tanto 
cerebralismo?” Vamos a Bali. Destarte, ouviremos lá a mesma 
música na sua autenticidade telúrica. Sem cerebralismos. Ali, 
em Bali, essa música terá nascido das profundezas da terra. 
Será o autêntico canto da natureza. Será o Canto da Terra. 
“Para que tanto cerebralismo?” Quem dera que a coisa fosse 
tão simples assim...

Será que o que se esperava era isso? Será que o “ver como 
ficou” era a expressão do que estava na alma de quem o criou? 
Será que toda aquela simbologia musical, contida num simples 
conjunto de folhas de papel pautado, conseguia traduzir, em 
música, o belo artístico que o compositor intuía e que somente 
assim poderia transmitir aos pobres mortais que se dispusessem 
a ouvi-lo em uma sala de concerto? Não seria muita distância 
entre o pensamento e a ação? Ou melhor, o resultado da ação? 
Mesmo podendo “testar” a sua criação em um piano, o composi-
tor teria a ideia de “como iria ficar” quando o conjunto musical, 
que definiu para a sua peça, a tocasse? Ou isso era um segredo 
seu? Um mistério que guardou consigo mesmo? Somente ele 
o poderia dizer. Ou, talvez... nem pudesse fazê-lo... Músicos, 
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cantores, solistas e corais, regentes, teatros, salas de concerto, 
vibrações, acústicas, harmônicos, ressonâncias nos belos ave-
ludados vermelhos dos tapetes e poltronas, nos translúcidos 
candelabros de cristal, suspensos, lá no alto do teto, ondulações 
nos corpos, nas almas, nos corações e nas respirações, o arfar 
das emoções... sabe-se lá como são... Cada um sendo cada um. 
Será que dá para se prever?...Tudo isso ficou solto no ar naquele 
dia de um bonito e ensolarado sábado que tentava descobrir a 
beleza que estava na música de Boulez.

E o pior, ou melhor, nenhum de nós tinha a coragem de 
dizer que aquilo ali era feio. Ah! Isso não! Não mesmo! E isso 
era muito dolorido. No fundo mesmo da nossa alma, achávamos 
isso. Porém, de uma forma ou de outra, desconfiávamos de algo. 
Não sabíamos distinguir, naquilo, o feio do belo. Parecia-nos 
que o primeiro aparecia com primazia. Mostrava o seu rosto 
primeiro. O mal, ou o feio, anda mais depressa do que o bem, 
ou o belo, como instantânea e tragicamente o compreendeu 
o desesperado e impotente Marke, ao final de Tristão e Isolda. 
Não sabíamos dizer se o que aquele feio expressava estetica-
mente era mesmo a feiúra do mundo. Estávamos muito longe 
dessa consciência. No mínimo, para nós, aprendizes, era uma 
música estranha. Porém, como bons discípulos, ficávamos mu-
dos. Com medo dos julgamentos recíprocos. E de “os outros”, 
aqueles que imaginávamos superiores a nós, “pobres coitados”, 
acharem-nos imbecis. Quantos mestres e intelectuais consa-
grados não admiravam a obra do mestre francês? Nós mesmos 
estávamos rodeados deles. Lá estavam, aqui, no Brasil, Esther 
Scliar, Edino Krieger, Cláudio Santoro, Guerra-Peixe, Júlio 
Medaglia, Marlos Nobre, Aylton Escobar e Gilberto Mendes. 
Perdoem-me se me olvidei de alguém. Toda lista é sempre 
precária. E, lá fora, estavam os mestres da maioria deles, como 
Hans-Joachim Koellreutter, no auge do seu brilho, e Hermann 
Scherchen, o regente da Nova Música, recém-falecido. Sendo 
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que o primeiro, Koellreutter, que chegara ao Brasil em 1934, 
e que aqui fundara o Movimento Música Viva, foi considerado 
pelo Movimento Nacionalista, tal como Sócrates, o “corruptor da 
juventude”. O que não queria dizer, a priori, que Pierre Boulez 
não tivesse, ou não pudesse ter composto obras as quais não 
pudessem ser consideradas feias. O que certamente não foi o 
caso. Na sua Livre pour Cordes, que data de 1960, anterior ao 
Marteau, na versão para orquestra, bela por si mesma, há um 
movimento que se denomina Mouviment, que é ainda mais belo. 
Mas, é uma beleza que só a maturidade nos fez “ver”. Não nos 
foi possível “ver”, naqueles agitados tempos, chamados de “Anos 
Dourados”, plenos de polêmicas e opções peremptórias, que 
estávamos diante de uma beleza musical pura, em si mesma. 
Música pela música. Certamente é uma obra transcendental. 
E que, com justiça, põe Boulez entre os mestres, pois excede o 
que estamos “acostumados” a ouvir, como o diria Schoenberg, 
pela força, até mesmo primitiva, das suas densidades sonoras e 
de suas massas ondulantes de timbres. O que coloca Boulez no 
caminho aberto por Schoenberg e seus fiéis discípulos Al-
ban Berg e Webern. Talvez seja uma obra inimitável. Única. 
Um caleidoscópio de timbres que, reunidos, produz um todo 
sinfônico modulante e singular. E que nos desvenda espaços 
sonoros desconhecidos. Vale a pena ouvi-la. E quanto mais o 
fazemos mais descobrimos o que está guardado em seus labi-
rintos sonoros. O que com certeza justificava a nossa dúvida 
juvenil. O medo de sermos tachados de imbecis, naqueles anos 
de aprendizagem, fazendo-nos permanecer em silêncio, em 
presença dos nossos mestres, calando-nos sobre uma pretensa 
feiura; esse temor deve ter salvado a nossa curiosidade ante uma 
contradição ali evidente. A contradição entre o que eles nos 
diziam sobre a beleza daquela música e o que dela nós achá-
vamos. Deve ter sido isso que nos acordou sobre a diferença 
entre feiúra e incompreensão. Em um mundo feio nem tudo é 
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feio. No nosso humano sonho de absoluto, continuamente nos 
pegamos na posição de tomarmos as coisas como se fossem um 
absoluto, esquecendo-nos dos problemas que envolvem esse 
absoluto. O que é um fato ainda muito mais comum quando 
se é jovem e ingênuo. Em um mundo feio pode haver beleza. 
Senão não haveria salvação. Deve ter sido isso, essa consciência 
adormecida, mas atuante, que nos faria de tempos em tempos 
sempre voltar ao que estranhávamos porque não entendíamos. 
O que deve ter preservado a nossa sensibilidade para o novo 
que se abria, desconhecido e extravagante, diante de nós. O 
certo é que a música de Boulez ficaria, como o futuro demons-
trou, reduzida a um círculo muito restrito de iniciados. Uma 
música cujo belo só poderia ser captado por uma seita fechada 
e isolada do mundo. 

Feiúra ou incompreensão? Essa parece ser a questão 
real. Quando se ouve o Marteau, em certas passagens, tem-se 
a impressão de que estamos mergulhados num plasma de sons. 
Buscando um exemplo prático, parece mais o início dos ensaios 
de orquestra em que cada músico toca a sua música. E o resultado 
parece-nos um dado caos. Um dado caos como consequência de 
uma fragmentação. Não sabemos se Boulez queria era mesmo 
expressar esse caos. Quem tem coragem de chegar à frente da 
Esfinge e lhe fazer perguntas? Quem faz perguntas nesse jogo 
aí? A resposta parece evidente. E se o resultado do “seu caos” 
fosse a simbologia, musical claro, ao modo de Mallarmé, do 
caos, resultado de uma atomização, individuação, que ele, com 
a sua sensibilidade, intuía do mundo? Uma simbologia que ele, 
como compositor, sabia expressar em música, porém, nunca 
na linguagem das palavras, escritas ou faladas, fora de um con-
texto musical. O resultado teria sido um improviso, muito ao 
gosto do mestre. Todavia um caos. Um caos plasmático, como 
teria sido o caos primevo. Um caos que se parece com aquele 
do movimento browniano das moléculas em um líquido em 
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aquecimento. Um movimento que atinge, em dados momentos, 
o paroxismo. E porque não... o êxtase.

Tempo e inconsciente, duas dimensões que entraram no 
jogo. E como entraram... E entraram mais coisas...

Entre 1916 e 1928, o mundo estava prenhe das questões 
sobre o tempo, o espaço, a razão e o inconsciente, sobre o ser 
e as ilusões, e sobre romper-se com o passado nas ciências, 
e outras questões. As coisas iam acontecendo em cascatas, 
como se umas se sobrepusessem às outras, todas entrelaçadas 
entre si, tal a riqueza da profusão de ideias e teorias. Em 1916, 
Einstein publicou o seu A teoria da relatividade especial e geral.14 

Em 1923, Freud publica o seu O ego e o id, a sua teoria sobre o 
inconsciente (Id) e seus relacionamentos com o Ego.15 Entre 
1913 e 1927, Proust publica o seu À La Recherchedu Temps Per-

du – Em busca do tempo perdido.16 Em 1927, Heidegger publica 
o seu Ser e tempo.17 Em 1927, também, Freud publica o seu 
O futuro de uma ilusão, onde propõe que o Logos seja o nosso 

14 EINSTEIN, Albert. A teoria da relatividade especial e geral. Tradução do ori-
ginal alemão de Carlos Alberto Pereira, revisão técnica de Ildeu de Castro 
Moreira. 2ª. reimp. Contraponto, 1999. Uma explicação dessa teoria pode 
ser encontrada em A evolução da Física, escrita pelo próprio Albert Einstein 
e por Leopold Infeld. Tradução de Giasone Rebuá, Zahar Editores, 1962. 
Também Bertrand Russell explicou essa teoria no seu ABC da relatividade. 
Tradução de Giasone Rebuá. 2. ed. Zahar Editores, 1963.

15 FREUD, Sigmund. O ego e o id. Edição standard brasileira das obras psico-
lógicas completas de Sigmund Freud. Volume XIX. Tradução do alemão e 
do inglês sob a direção geral e revisão técnica de Jayme Salomão, tradução 
de José Octávio de Aguiar Abreu, coordenação editorial de Pedro Paulo de 
Sena Madureira. Imago, 1976.

16 PROUST, Marcel. À la Recherche du Temps Perdu. 10 volumes. Flammarion, 
1987.

17 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte 1 e parte 2. Tradução de Márcia 
de Sá Cavalcanti, apresentação de Emmanuel Carneiro Leão. Vozes, 1988.
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deus.18 Antes, Weber, com a sua Ética protestante
19 e os seus en-

saios sobre a Sociologia das Religiões,
20 nos ‘contava’ que a razão 

ia afastando a magia do mundo, como se afastássemos uma 
cortina ao passarmos, algo que vinha de longe, no tempo, em 
um processo que acabaria, usando uma imagem, por revestir 
esse mesmo mundo por uma invisível teia de ferro, como se 
fosse uma prisão, como se nos colocasse dentro de um casulo, 
como aqueles do bicho-da-seda, tecido com os sutis fios de um 
inelutável racionalismo que permeia a nossa vida. Freud, com 
o seu deus Logos, e ele, Weber, não falavam a mesma coisa? 
E também, um pouco antes, o poeta Rilke, na sua Elegias de 

Duino,
21 não se queixava de que ninguém, na hierarquia dos 

anjos, iria ouvi-lo, se ele gritasse? Onde foram parar os anjos, 
poeta Rilke? O poeta e o pensador deviam ter entrado, entre 
si, em uma espécie de campo de harmonia em que o pensamento 
de um fosse o excitador do estado de poesia do outro.

Como fomos distraídos! Mas... é assim mesmo. Os pen-
sadores e os que falam, ou cantam, sempre demoram a ser ou-
vidos. O velho Zaratustra já o dizia. Ninguém lhe deu ouvidos.

18 FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Edição standard brasileira das 
obras psicológicas completas de Sigmund Freud, volume XXI, tradução do 
alemão e do inglês sob a direção geral e revisão técnica de Jayme Salomão, 
tradução de José Octávio de Aguiar Abreu, revisão técnica de Walderedo 
Ismael de Oliveira, coordenação editorial de Pedro Paulo de Sena Madureira, 
Imago, 1976.

19 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução de M. 
Irene de Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. 6. ed. Pioneira 
Editora, 1989.

20 WEBER, Max. Sociologia das religiões e consideração intermediária. Tradução 
de Paulo Osório de Castro, seleção de textos e apresentação de Rafael Gomes 
Filho. Relógio D’Água Editores, 2006.

21 Rainer Maria Rilke, Les Elégies de Duino, Duineser Elegien, Les Sonnets a 

Orphée, Die Sonette an Orpheus. Edição bilíngue, tradução e prefácio de J. 
F. Angelloz, G. F. Flammarion, 1992. Existe também uma edição bilíngue 
venezuelana, somente das Elegias, com tradução e prólogo de Hanni Ossott. 
Monte Avila Editores, 1991.
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Nas mentes dos pensadores e de todos os que expres-
sam as suas visões das coisas pelo belo, parecem que vibram 
sons harmônicos, uns excitando os outros, numa espécie de 
atmosfera que parece dizer que nada é de graça no mundo, onde 
os fatos, os pensamentos e as expressões estéticas vão nele 
surgindo, em paralelo, e tudo, na modernidade, e mais ainda 
após ela, sendo magnificado pelos vastos meios de comuni-
cação, tornando o nosso viver sempre e irreversivelmente 
cada vez mais interconectado.

Problemático dizer-se, diante desse mundo total, se ha-
veria ainda chance de algo único, ‘absoluto’, realmente novo, 
original, ser o produto exclusivo de uma única mente, isolada no 

seu esplendor de criação. O que anda por aí é que os conhecimentos 

cada vez mais parecem ser compartilhados.
Isso tudo acontecendo como prelúdio, interlúdio e pos-

lúdio da Revolução Russa, dos horrores da Primeira Grande 
Guerra, das matanças e do holocausto do segundo conflito 
mundial. A humanidade, sem dúvida, parecia ascender na 
escala da razão, no sentido da luz, do Logos, tão desejado por 
Freud. Ilusões, caro Freud, tu que foste tão cruel com as nossas 

ilusões... Mas, ao mesmo tempo, essa mesma humanidade, tão 

racional, parecia descer a escada para a escuridão da barbárie. 
O que teria sido feito do teu deus Logos, amigo Freud? Isso tem algu-

ma coisa a ver com o fim de nossas ilusões? Deixemos isso para lá... 
Essa barbárie aí, desses nossos tempos, nada tendo a ver com 
a barbárie primeva, ponto de partida da civilização. Inocente. 
Mas, uma barbárie ‘civilizada’, sutil, sub-reptícia, fria, racional, 
logocêntrica. Pois, aqui, parece que se trata de uma descida, ou 
queda, nas sombras. Para a nossa angélica percepção, descobri-
mos que a nossa tão decantada e iluminada razão não era feita 
somente de luz. Nela, habitavam esconsos sombrios. Como é 
que ficam os iluministas diante de tal ‘verdade’? Pois, o que é mais 
significativo, e simbólico dela, dessa ‘verdade’, e que funcionou 
como um prelúdio de novos tempos, do que aquele exuberante 
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cogumelo da morte subindo, imponente, ao azul dos céus, 
sinistro, flutuante e leve, inflando-se como um véu ao vento? 
Uma nuvem que começaria a pairar ameaçadora, como uma 
sombra nefanda, bem visível, sobre o homem. Aquele tempo 
parecia um tempo ao qual se seguiu um tempo novo. Um novo 
muito diferente das promessas do século, sendo gestado e sendo 
dado à luz aos poucos, como soe acontecer em um processo 
histórico. Um tempo bebê e, depois, gente grande que iria inau-
gurar uma lenta e inexorável época de negação pela negação. 
Destruição de ídolos. Destruição de valores. Individualismo. 
Fragmentação. Relativismo negativo que se contrapõe a um rela-

tivismo positivo, este, democrático, compatível com a convivência 
de valores permanentes, na sua diversidade. Nada a ver com a 
geleia moral como resultado. Tudo sucedendo como se as forças 
primevas dos inconscientes coletivos estivessem como que se 
soltando, aos poucos se livrando de suas algemas, como o vai 
fazendo a lava de um vulcão que vai se libertando no topo da 
montanha, vomitada, vagarosa, insidiosa, porém irreversível, 
derramando-se sobre as encostas do mundo, pondo para fora 
os seus desejos e complexos mais recônditos, inconfessáveis. 
Vingança de Dioniso sobre Apolo? Será? Desejos que estavam 
recalcados nas profundezas de nossa alma havia tempos, sécu-
los, milênios, no longo processo de construção da civilização 
humana, que assim agiu em sua própria defesa, como muito 
bem expôs Freud em O mal-estar na civilização. A explosão do 
vulcão pôde ir sendo contida mais por obra de uma inevitável 
e sobre-humana autodefesa do que por obra de qualquer moral 
ou fé, e assim foi ‘controlada’, como costuma suceder, em longos 
processos, ainda pelos restos dos valores, que foram permane-
cendo, mesmo desbotados, ou ideologias, que também foram 
resistindo, mesmo claudicantes. A explosão ‘controlada’, como o 
fogo de um reator nuclear, foi se dando aos poucos. Primeiro, 
sub-repticiamente, veladamente, através de uma negação de 
tudo. E depois o foi fazendo às escâncaras. Não conseguindo 
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mais esconder a sua face. Não vê quem não quer. Ou, não viu 
quem não quis. O que estava escrito nos velhos muros daquela 
“revoltosa” Paris de 1968? Eles, muros, recitavam, em alto e 
bom som, os versos divinatórios dos aedos. Foram oraculares 
em tempos sem oráculos e sem adivinhos, em que os bardos 
estavam desaparecendo, fugindo, ou se calando. Sintetizaram 
tudo. Não percebemos porque não quisemos. “LSD já!” “Gozai 

sem limites”.“É proibido proibir”. 
Deu no que deu. Palavras proféticas e anunciadoras de 

nossas núpcias com um novo tempo. Um novo tão desgastado 
e tão banalizado, coitado, e que, por isso mesmo, dá um quê 
de tempero nesse tempo aí que é novo. Oh! Novo tempo! Oh! 
Bela noiva! Oh! Bem supremo! O belo e o bem. Ah! Imaginem! 
Feiúra pura! Como é feia essa noiva! E nós no altar com ela, 
abraçando-a e beijando-a, no enlace matrimonial. Ela, feia, toda 
de branco, arrastando a cauda serpente de seu belo vestido todo 
coberto de pedrarias cintilantes. Onde estaria o seu bem? Bem? 
Que bem? O quanto não estaria rindo, às gargalhadas, o velho 
Zaratustra, raposa diabólica, nas praças de nossos mercados.

Como entraram realidades no jogo do mundo envolvendo 
a alma da pobre música...

Nessas circunstâncias históricas, o que sobraria da música 
que vinha se fragilizando havia tempos? Não muita coisa. O 
tempo era de destruição. E os iconoclastas estavam a postos. A 
ordem era quebrar tudo. E quebrar até mesmo os quebradores. 
Pois os quebradores, como Debussy, por exemplo, transfor-
maram-se em novos ícones que tinham que ser igualmente 
quebrados. Não podia haver ícones, símbolos de uma hierarquia. 
A ordem era por tudo abaixo, reduzindo tudo a pedaços. Ou 
virar tudo de ponta-cabeça. Como numa revolução musical.

Revolução musical. Que revolução?

Como os novos músicos iriam perceber, no seu próximo 
futuro, que o mundo em que eles faziam a sua revolucionária 

nova música era alguma e muita coisa impermeável, avesso a 
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revoluções, a não ser aquelas da novidade, do novo igual, da 

nova moda, da nova tecnologia, da nova descoberta científica, dos 

novos i-Pod, i-Phone, i-Pad, do novo Tablet, do novo Notebook, do 

novo PC, da nova impressora nD, do novo celular folha, da nova 

televisão 1D, 2D, 3D, 4D, nD, matricial, multiespacial, da nova 

internet, do novo igual, do novo tudo... multilingual que iria acabar 

com a Babel de Línguas do mundo... tudo sob uma só língua, uma só 

gramática, um só pensamento... uma só cultura... Tudo terá sido, 
no seu grande conjunto, no promissor século XX, ao fim e ao 
cabo, uma revolução esférica, no seu resultado final, tanto no 
mundo como na música nele aninhada?

Não teria sido isso, caríssimos e obstinados mestres? Peixe, só 

vive na água, não dá para viver fora dela. Não seria assim mesmo, 

nesse mundo aí, caros amigos e mestres? Como pular fora dele? Pois, 

para as grandes massas consumistas, para os vastos mercados globa-

lizados, todos sendo unidos pelos mesmos ideais hegemônicos, para 

a imensa juventude, para a mesma felicidade, para o mesmo êxtase, 

reunidos em imensos e belos festivais, movidos pelo show business, 

enfim, para os vastos meios de comunicação, que põe todo o mundo 

interligado, o que prevalece, amigos e mestres da nova música, é a velha 

música tonal, princípio e fim de suas destruições e de sua revolução 

musical... ousada, obstinada, elogiável, porque quimérica, mesmo 

etérea, em tempos sem quimeras, e sem coisas celestiais... um mundo 

assim... digamos... espantalho das ilusões. Ilusões... Ah! Quem diria?...

Seria, amigos e mestres, numa imagem, a revolução da bela 

esfera, talvez a mais perfeita de todas as formas concebidas pelo 

gênio matemático, visto que ela representa o ideal de um poliedro de 

infinitas faces, gira e gira e, quando para, não pode ficar diferente 

de si mesma. Talvez a sua beleza venha disso. Ela será sempre igual 

a si e em si. Ela é assim, e isso vem de sua origem, pois também é 

o resultado de outra revolução, a da não menos bela circunferência 

que, também, contém uma infinitude, pois é um polígono de infinitos 

lados. E aí está ela, a esfera, no seu esplendor. Uma infinitude que não 
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pode ficar de cabeça para baixo. No fim, é a mesma esfera. Sempre 

majestosa de cabeça para cima.

E, desse modo, eles, os heroicos novos músicos, senhores 
de uma nova sensibilidade, iriam descobrir que nada muda, 
como nós, os aprendizes, ao acordarmos, nas nossas rotinas 
matinais de todos os dias, nublados ou ensolarados, chuvosos, 
quentes ou frios, e depois de todos os réveillons, de todos os 
renovados anos, em seus eternos retornos, ao abrirmos as nossas 
janelas para a existência lá fora. E assim... o tudo banal. Vira... 
E gira...Volteia, oh! Bela esfera do mundo, até mesmo louca-
mente, como um pássaro ao vento... E nada muda... É perma-
nentemente igual... Tudo muda para nada mudar... E ficar na 
mesma e sempre mesma coisa... O que é muito mais velho do 
que imaginamos. E do que sempre estamos nos esquecendo. 
Parece que as coisas se repetem... e repetem... Lampedusa, em 
O Leopardo, não disse pela boca de Tancredi que se quisermos 
que tudo fique como está, não bastaria que tudo mudasse? Ah! 
Como é forte isso! E Alphonse Karr, em As Vespas, não teria 
ainda mais radicalizado a coisa? Mais isso muda, mais é a mesma 

coisa. A encantada igualdade. Quanta ironia. Como é difícil, 
contraditória, essa nossa outrora tão sonhada igualdade! Se 
soubéssemos que era para dar nisso tudo, será que ainda, numa 
impossível volta do tempo, a quereríamos como um sonho? 
Que futuro! Quer dizer, o futuro do então presente daqueles 
nossos tempos juvenis que é o aqui e agora desse nosso hoje 
que, apesar de tudo, admiramos em todo o seu esplendor.

Para nós, jovens aprendizes, naqueles tempos, o que 
nos foi doloroso, é que não nos sobraria nem a humana ten-
tativa de unir o que era lá ao que é aqui, para tirarmos alguma 
conclusão sobre o sentido desse mundo que, ao longo do final 
do século XX, depois do mítico e revolucionário ano de 1968, 
ia ficando o grande mundo do mesmo, do grande igual, da geleia 
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amorfa, isotrópica, água-viva que digere e transforma, em igual a 

si, tudo o que nela habita... ou cai, quando nela é posto, ou lançado.
Talvez, nessa tentativa de unir as pontas entre o passado 

e o presente, intuitivamente, ansiávamos pelas antigas referên-

cias. Quem não busca referências quando reconhece que está 
perdido? Estrelas, o sol e a lua, Vésper, montanhas distantes, 
lagos, rios e regatos, caminhos jogados nas florestas... Mas, in-
consoláveis, tivemos que nos confessar que não o conseguimos. 
Quiçá tenhamos nos extraviado, ao tentarmos encontrar aquele 
lugar do nosso tempo perdido. Não tivemos a competência, ou 
sabedoria, de Proust. As encruzilhadas, nessas voltas, costumam 
não ser muito claras, por vezes estão sob um denso nevoeiro.

Nem nos valeu a sábia tentativa de caminhar de volta 
sobre os nossos próprios passos sobre o chão... andando de 
costas, como em uma marcha a ré. O certo é que claudicamos, 
inexperientes, em colocar os pés sobre as nossas próprias pe-
gadas, as quais, muitas delas, para a nossa desolação, o vento 
havia apagado...

Bela Ariadne, tu que és jovem, onde estaria o teu fio 
mágico que possa nos fazer unir as pontas entre o passado e 
esse imenso, rico, labiríntico e cheio de cores, presente em 
que vivemos?

Proust, por que não nos inspirar?... Cruel, amigo, muito 
cruel...

2. COMO ERAM LINDOS OS MEUS ANOS DOURADOS

Éramos um conjunto de jovens que achávamos, na Mai-

son – um petit morceau –, um pedacinho da França no coração do 
Rio de Janeiro, um refúgio, assim mesmo como o era a casa 
de Esther Scliar, em alguns dias da semana – um refúgio nas 
montanhas mundo. Um abrigo, sem termos consciência que era 
isso mesmo, onde se falava de sonhos, desejos, amores, paixões, 
arte, beleza, romance, poesia, em meio a uma existência que 
inconscientes achávamos estranha, mas que, devido a pouca 
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distância histórica, ainda não nos tinha mostrado o porquê de 
sua estranheza. E não era porque o nosso Brasil entrava em 
anos cinzentos. Aqueles justos anos entre o fim dos anos 60 e 
começo dos anos 70 do século passado. 

Depois, foi-se percebendo, com maior clareza, que a 
“coisa” era do mundo mesmo. Vinha de muito além de nossas 
fronteiras. Chegava às nossas extensas e belas praias, como 
grandes ondas, e invadiam as nossas almas.

Madame Monique Roberte Louise Hermsdorff e Monsieur 

Savvas Karydakis nos conduziram nesse tempo de aprendizado...

Vidros partidos,
Cores decompostas – rosáceas,
Portas, janelas ogivais,
Muralha de pedras
Ajuntadas no tempo
Que no tempo permanecem.

Lá dentro, a voz de Madame suave nos contava, na Maison,
Sobre Madame de Staël. Melancolia. O belo contra o destino.
Sonho do infinito. 
Fastio da existência. Amor pela glória.
Imaginação livre da razão e da esperança.
Entusiasmo. Elevação da alma. Gozo do sacrifício.
E nós todos encantados...
A beleza de Atala. Ah! Alvo lírio – Madame Récamier –
o amor de Chateaubriant?
Bebíamos tudo como um vinho sagrado. 
Como sedentos tomam água no deserto.
E os amores nos nossos olhos. 
E os desejos nos nossos corpos.

Lá fora, nas ruas, as pessoas no mundo.
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Imensa catedral. Colunas mestras,
Pórticos e botantes. Vidros partidos
Que transfiguram a luz do sol.

Lá dentro, a voz de Madame suave nos contava, na Maison,
Sobre Lamartine, Vigny, Hugo, Musset. Os vales. A imorta-
lidade.
O outono. As contemplações. A legenda dos séculos.
Notre Dame de Paris. Os devaneios. As fantasmagorias.
Ah! Sobre o amor. Balzac, Stendhal. A comédia da vida.
O vermelho e o negro. A espada e a cruz. A força e a fé.
Os anos passavam. E então entre nós tudo se mostrava.

Lá fora, nas ruas, as pessoas curvadas sob o mundo.

Espaços de mil cores,
Que aqui e ali, nas sombras,
Revelam colunas,
Santos, imagens em pedaços,
Compostas de vidros cristais.
Multicoloridos vitrais,
Goticais. Como mãos postas.
Enormes castiçais.

Lá dentro, a voz de Monsieur grave nos contava, na Maison,
Sobre Baudelaire, Verlaine, haxixe, ópio, absinto, Rimbaud. 
Alucinações.
O albatroz caído no convés. Visões. Um barco bêbado.
Arquipélagos siderais.
Céus delirantes. Noites sem fundo. Torpores embriagadores. 
Lua atroz.
Sol amargo. Uma quilha quebrada. E o mar profundo que 
engole tudo.
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Ah! O Tempo! A volta no tempo. O passado que desaba no 
presente.
Ah! O segredo! Proust e a Madeleine. A descoberta do eterno 
em nós.

Lá fora, nas ruas, o tempo enganado pelo sem tempo.

A unidade de épocas
Ogivais. Arcos paredes,
Espessos blocos retorcidos.
Imagens esculpidas – pedras
Talhadas, monstros, santos.
Pavorosas gárgulas que vomitam água.

Lá dentro, a voz de Monsieur grave nos contava, na Maison,
Sobre Mallarmé, e os simbolistas. A nuvem impenetrável.
O Azul inatingível.
O caos. O vazio. O mistério da poesia. O dado que gira na 
incerteza.
Ah! O cisne! O lago. Valéry. Narciso condenado a amar Narciso,
Pela beleza de Narciso. A fina camada espelho que tudo dá e 
tudo tira.
A possibilidade do beijo e a impossibilidade nos lábios. Oh! 
Tragédia!
Oh! Que dó! A revelação da finitude em nós.
O amor é presença e ausência?

Lá fora, nas ruas, o espaço enganado pelo sem espaço.
Inferno e céu. Flecha
Que se lança rápida
Para o alto violáceo.

Lá dentro, as vozes de Monsieur e de Madame

nos contavam, na Maison,
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Sobre Apollinaire, Dada, Breton, Eluard,
Aragon, e os surrealistas. Sonho. 
Demência. O inconsciente nu e puro sem o filtro da razão,
da estética e da moral.
“Tudo é permitido, chers amis...” E suas vozes ficaram roucas...
Depois mudas...
Ah! Contem-nos mais! Contem-nos mais! Chers professeurs.

Mesmo que seja... Oh!... Sobre o que não se pode contar...
Restou o silêncio. A poesia não poesia.
A beleza não beleza. O amor não amor. Os poetas calados.
O que será de nós?

Lá fora, nas ruas, o disforme já mostrava a sua face.

E no rio sereno se reflete – a Catedral,
Em meio às luzes da cidade.
Amores, sonhos, desesperança – uma vaga angústia – uma busca.
Notre Dame.

Lá fora, vista da rua gélida, o espaço da forma, a beleza.
Ah! A justa proporção! A luz interior que ilumina e aquece.

Elio Gaspari, ao descrever o que ficou conhecido pelo 
nome de A passeata dos cem mil, no Rio de Janeiro, em junho de 
1968, em As ilusões armadas, a ditadura envergonhada, no capí-
tulo “Y el cielo se encuentra nublado”, se refere às palavras de 
Deocleciano Redig de Campos, diretor dos Museus Vaticanos, 
quando mostrava a obra de Michelangelo sobre o Juízo Final 
pintada por toda a Capela Sistina: “foi o magistral pano de boca 
que caiu sobre uma época, encerrando-a”.22

22 GASPARI, Elio. As ilusões armadas, a ditadura envergonhada. Companhia 
das Letras, São Paulo, 2002. Capítulo “Y el cielo se encuentra nublado”.
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A ironia é que o nosso êxtase, naquele dia, muito longe de 
acharmos que era o ocaso de uma era, nessa bela e até poética 
imagem do pano de boca, que estava sendo anunciado, fez-nos 
imaginar que “aquilo” era uma gigantesca onda que iria afogar o 
regime militar e iria abrir os caminhos para as transformações 
que sonhávamos para o Brasil e, quiçá, para o mundo. Não 
queríamos pouco. Não vimos que, se a nossa onda iria afogar 
alguém, esse alguém seríamos nós mesmos, e que a escuridão 
dos Anos de Chumbo logo iria baixar sobre todos. Não calculamos 
que a onda iria bater no costão irremovível e absoluto e iria 
voltar igual a uma bola de bilhar quando bate na borda elástica 
da mesa. Era uma espécie de Tifão que parimos e que depois nos 
recusamos a reconhecer quando, com a sua assustadora feiúra 
e previsível fúria, partiu decididamente contra nós.

Isolados, enfraquecidos, falando para um vazio que não 
nos escutava, nada podíamos fazer. Era como falar no vácuo. 
Éramos atores num teatro vazio. A realidade do mundo, a 
partir do mitológico ano de 1968, começava a andar para um 
lado. Mas, nós a víamos indo para outro. Pelo menos era isso 
o que nos diziam os seus fenômenos, ou as suas aparências. Nós 
estávamos cegos para as suas essências. A alienação que víamos 
em outros já estava em nós mesmos. Nós éramos a diferença – 
os alienados. E não sabíamos. A onda que começava a varrer a 
nossa existência por aí, a onda real como tal, escondida no seu 
amorfismo, que batia chocha, igual a uma geleia, e sem som, 
em todos os costões, e neles ressonava rouca e fragmentada, e 
que, mais tarde, iria engolir até mesmo aquele horrendo Tifão, 
que tanto nos assustou, essa mesma onda, insípida, imper-
ceptivelmente ia nos conduzindo para um lado que, na nossa 
imaginação, era contra a história. A nossa história, diga-se de 
passagem. Ou, a nossa versão dela. Pobres de nós! A história 
mesma, soberana, prática e objetiva, iria se fazer. E não daria 
bola para ninguém. Ao seu arbítrio e compasso, ia construindo 
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o seu mundo gelatinoso e relativista negativo, pois, centrado 
na negação de valores, nada tinha a ver com o relativismo do 

conhecimento que tenta chegar à verdade. E desse modo agindo, 
sub-repticiamente, essa que, para nós, seria a contra-história, 
foi envolvendo tudo, tudo impregnando com o seu espírito, 
tudo ofuscando com o seu fascinante brilho, inclusive as nossas 
fantasias, no deslumbramento de suas irresistíveis aparências 
e, por que não, realidades, fortes e concretas realidades, que, 
aos poucos, vão nos impondo o seu mito, a sua uniformidade 
do mesmo, do nada muda, apesar de tudo mudar, na iluminada 
superfície reflexiva das coisas. E assim ia, diante de nós, reti-
rando o seu véu, a nova hegemonia, tal qual faz uma bela e sábia 
donzela, que tudo mostra e tudo esconde, na sua delicada dança, 
acendendo em nós todos os inauditos desejos, e enchendo-nos 
de um indizível prazer, pois era anunciador de um noivado 

cheio de promessas e de um himeneu repleto de delícias. A nova 

hegemonia, ela que ainda é assim mesmo, ainda sem nome, sem 
qualquer sufixo, como os célebres ‘ismo’ ou ‘ista’, simplesmente... 
nova hegemonia... mas que está... por aí.

Assim, o nosso “movimento de 68”, verdadeiro e belo 
em tudo o que pode ser um movimento de jovens corajosos, 
que lutam por seus sonhos, suas ilusões, fantasias... o que for... 
naquele mês de junho invernal, na cidade do Rio de Janeiro, 
escondida num cantinho do Hemisfério Sul, no clima e na his-
tória, foi uma espécie de “triunfo”. Nem desconfiamos que era 
o tipo do triunfo que anuncia a queda, como, às vezes, ocorria 
na velha Roma dos imperadores.

Há um evidente contraponto entre o “pano de boca” 
representado pela Capela Sistina, na Roma atual, e o “triun-
fo” romano antigo que ocorria no Rio de Janeiro. A ironia, 
às vezes mordaz, usada por Gaspari, no seu texto, também 
faz contraponto com outra ironia. A ironia do destino que 
imperceptivelmente, e apesar de tudo, ia invertendo a história 
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que de mãe generosa e acolhedora transmudou-se em madrasta 
mesquinha e fria. E ia nos legando um existir que a cada dia 
ia se distanciando mais e mais daquele com que sonhávamos. 
Um mundo que íamos, aos poucos, estranhando, mas, a cujo 
estranhamento não demos, ou não soubemos, dar expressão, 
porque dele, ao longo dos anos, não tivemos consciência, seja 
por falta de sensibilidade, seja por carência de uma teoria que 
não quisemos construir, talvez por comodismo, por termos 

caído na vida, com o relógio dando o ritmo do nosso nascer, viver e 

morrer, ou, quem sabe, por evidente e inegável incapacidade 
intelectual, o que deve ter sido o mais certo, mas, também, o 
pior de tudo.

Era tão exuberante, e tão lindo, o movimento dos jovens, 
naqueles tempos que chamávamos Anos Dourados, que nos 
parecia impossível que o mundo não iria se transformar, que a 
humanidade não seria outra humanidade, que um novo homem 

não estaria no horizonte. Tudo transpirava a novo. Os jovens, 
nos Estados Unidos, com o seu movimento hippie, com o seu 
faça o amor, não faça a guerra, com os seus desejos de paz, com 
a sua luta contra a violência, encantavam-nos. Eram eles uma 
nuvem de maravilha que nos impedia de enxergar a realidade 
do mundo. Afinal, eles combatiam o poder militar de uma 
das maiores potências do planeta de todos os tempos, enca-
minhando-se para ser a potência única e absoluta, e o faziam 
com as suas canções, com as suas flores, com as suas doçuras, 
com o seu amor de todos os homens e de todas as mulheres, e 
com os seus desejos de paz. Você me mostra um fuzil e eu lhe 
dou uma flor. Você traz uma bomba nos braços e eu lhe dou 
um abraço. Que geração não se encantaria com isso, em um 
mundo permanentemente ameaçado pelo holocausto nuclear?

Os poderes das ilusões, que Freud me desculpe, eram tão 
potentes que não nos davam nem mesmo a mínima chance de 
pelo menos começar a tapar os olhos. Eles paravam abertos 
e deslumbrados com o que víamos nas telinhas da televisão, 
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mesmo ainda incipientes, nas fotos dos jornais em seus solenes 
preto e branco, e nas revistas coloridas que corriam pelo mun-
do. Nós estávamos diante de um espanto. O festival musical 
de Woodstock, realizado em agosto de 1969, era o símbolo 
disso tudo. Quem quiser ter uma ideia do que foi essa Era de 

Aquarius é só ver, na internet, os milhares de documentários 
que existem sobre aqueles dias. Numa atmosfera dessas, não se 
consegue nem mesmo a mínima racionalização. Desculpe-me 
novamente Freud, mas, o seu Logos, nesses raros períodos, não 
funciona, ou, no mínimo, vai muito mal. Perdoem-me também 
os amantes de Apolo, com toda a sua beleza racional, no entanto, 
nesses dias, a cena pertence toda a Dioniso, o deus do êxtase e 
do entusiasmo. Em nenhum tempo do mundo, se resistiria ao 
fascínio de uma atmosfera dessas, impossível não se curvar ao 
seu encanto. Por aí temos uma prova cabal do que é possível 
operar, em nós, a força das ilusões. As ilusões que podem criar 
imagens. As ilusões que nos abrem o caminho da imaginação e 
da criatividade, do belo, e, por que não, do bem. E ainda mais, 
por que não da liberdade? Se a nossa liberdade tem um berço, 
desculpe-me Sartre, por que não se assentaria ele no campo de 
nossas ilusões? Até mesmo como cortina da verdade, as nossas 
ilusões devem funcionar como funciona, para nós, o véu que 
encobre a beleza feminina. E isso é pleno de símbolos, desde 
os tempos imemoriais. Ilusões e fantasias, tudo junto. Qual 
não seria a dimensão do nosso desejo impulsionado por essas 
ilusões e fantasias? Que potência nos impediria de retirar esse 
véu? O que nos levaria até ali para retirá-lo, senão ele mesmo 
e o que misteriosamente esconderia?

Todavia, nenhum movimento, por mais belo que seja, 
pode permanecer belo para sempre, ainda mais em um mundo 
que materialmente não é o seu. Todo movimento, assim como 
toda guerra, tem que ter uma razão moral, mesmo que sejam 
movidos por razões materiais.
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Os hippies transformar-se-iam em yuppies, mais preocupa-
dos com as escaladas nas estruturas empresariais, notadamente 
as financeiras, com os booms das bolsas, com os luxos a que se 
davam direito com os seus altos salários e com os ambientes 
altamente competitivos e estimulantes, enfim, mais voltados 
para os lados materiais da vida do que com as contestações. A 
realidade simples do ato de viver, inevitavelmente, ia começan-
do a aparecer na cena de suas vidas e ia afastando-os das suas 
fantasias. A perda de suas quimeras seria o preço da existência. 
Não tem como! E, então, os novos jovens começaram a dar o 
compasso, a medida e o ritmo do novo tempo em que a nova 

hegemonia ia permeando o mundo com a anulação progressiva 
das nossas velhas ilusões.

LSD já! É proibido proibir! Gozai sem limites!

Palavras dos muros de Paris que, simbolicamente, abriram 
o pano de boca do palco do mundo para que a nova hegemonia 
entrasse gloriosa na sua iluminada cena onde a imagem é a perso-

nagem. Inauguraram, debaixo de nossas jovens barbas, o início 
de um novo tempo. Entrou no drama como atriz secundária, e 
hoje já aparece como a bela e edulcorada protagonista, sob um 
fundo de cenário que mostra no horizonte um amanhecer que 
sobe rápido, no limite do céu, com as suas variadas cores do 
arco-íris, pintadas pelos leves dedos mágicos de Aurora, no 
violáceo e etéreo véu da noite que acaba.

Nem os hippies, no seu mais avançado limite, incom-
preensíveis para nós, simbolizados por um descompromisso 
para com qualquer sistema, e por tudo o que ousaram fazer em 
suas comunidades matriarcais, numa volta ao tempo primordial 
da mistura dos sêmens, ou das sementes – oh!, metafóricos tempos 
atuais! – em que se sabia quem era a mãe, mas, não o pai – nem 
eles, tão avançados no seu tempo, acreditariam na materia-
lização –, numa figura de retórica que o seja! – daquilo pelo 
qual tanto ansiavam e que poderão estar vendo, bem debaixo 



de suas, hoje, brancas, dignas e quietas barbas. Inacreditável. 
Inacreditável. Diriam. É que o mundo do mesmo, qual ameba, 
e translúcida água-viva, que digere tudo o que lhe cai dentro, 
como digestor, sempre fica com alguma coisa do digerido. 
Seria a sua maldição? Então... quem sabe... eles, assim se trans-
mudando em yuppies – hippies deglutidos pelo sistema da nova 

hegemonia – acabariam por permear por aí, pela rica dinâmica 
das coisas, nesse novo e interconectado tempo, as dimensões novas 
que estavam ainda escondidas naquele mítico ano de 1968.

LSD já! É proibido proibir! Gozai sem limites!

Perdemos as ilusões? Vamos crer que não. As ilusões são 
dionisíacas. São como Dioniso, despedaçadas, assim mesmo 
como a videira. Mas, como num eterno retorno, elas, dadivosas, 
sempre voltam. E, como as vinhas, retornarão presenteando-
-nos com novos e preciosos vinhos que nos concederão novos 
êxtases, alegrias, sonhos e fantasias. Dioniso é o deus do eterno 

retorno. É o que nos ensina o Velho Zaratustra.
A nova hegemonia, ao começar a estranhar a si mesma, 

deverá se confrontar com novas ilusões. Fortuna e Nêmesis 
são sábias. No fundo mesmo das coisas, acabam por nos pro-
teger dos erros que fazemos, levados ingenuamente por nossa 
arrogância de achar que o nosso poder sobre a natureza é sem 
limites, e que a existência não está sujeita à impermanência. 
Assim é o eterno retorno. Estamos sempre voltando. Só que em 
um ponto mais alto da longa e inesperada espiral da história.

Lá fora, vista da rua gélida, o espaço da forma, a beleza.
Ah! A justa proporção! A luz interior que ilumina e 

aquece.

Essa luz interior, que ilumina e aquece, não seria o fogo 

heraclítico, aquele fogo que arde e destrói, mas, também, a tudo 
transforma?
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Você é o oceano
Imenso e poderoso.
E eu sou um barco
Frágil e oscilante.

Minhas velas são os meus sonhos
E os ventos são os meus mestres.

E assim sou levado
Sem saber onde

A gozar o gozo do seu sal.
(Ei! Você que está aí!)

(Escondido entre as vagas,)
(Diga-me!)

(De onde vêm os sonhos?)
(Quem entende a voz dos ventos?)

Fragmentos do poema “O barco e o oceano”, do autor.



PARTE II – As nuvens e as neblinas nos caminhos da floresta

1. APRENDER MÚSICA COM OS PINTORES

A música foi “vítima” das mesmas “desordens” que acon-
teceram na pintura e na poesia, para ficarmos somente em duas 
artes cujas crises foram tão significativas e que, certamente, 
permearam-na e influenciaram-na, em seu tumultuado cami-
nho através do século XX. Neste sentido, está a autoridade de 
Erik Satie, que dizia haver aprendido mais música junto aos 
pintores do que junto aos músicos.

O nosso foco é a música, mesmo que, no nosso caminho, 
sejamos obrigados a dar algumas voltas, umas compreensíveis, 
outras não, talvez porque em alguma encruzilhada, em que os 
espíritos dessas artes se cruzaram, vamos confessar, a coisa não 
ficou muito clara. Porque não é mesmo iluminada. A questão é 
que estamos lidando com limites. Quando se trata deles, tudo 
fica um tanto difuso, nebuloso. Mas, mesmo que assim o seja, 
não nos cabe outra atitude senão aquela que Schoenberg nos 
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legou no seu Harmonia.23 Não temos outro dever senão aquele 
da busca do conhecimento e da compreensão. Se vamos atin-
gi-los, ninguém sabe. 

2. PABLO, OBRIGADO! QUE DEUS TE GUARDE!

A pintura chegou pertíssimo, talvez um infinitésimo, de 
negar a cor com a tela branca. E o interessante é que muitos 
tolos ficavam diante de tal tela como que narcotizados, ou em 
êxtases um tanto histéricos, comentando com uma respiração 
entrecortada a “genialidade” do pintor... Oh! Rafael! O que foi 
feito de ti? Assim... A pintura, no seu desejo de modernida-
de pela modernidade, chegou até mesmo a misturar as cores 
num plasma de cores. Talvez quisesse chegar à cor branca, 
pura, imaculada, a luz do sol – o absoluto. Ou à representação 
disso. Impossível, claro. A pintura negou as três dimensões, a 
perspectiva, talvez querendo se chegar ao vazio da dimensão. 
Nenhuma dimensão. Ou à dimensão chata, monótona, inerte, 
em todos os sentidos. Ou à dimensão quebrada como em um 
vitral. Negou a mimese, a imitação do real. Talvez porque no 
real somente houvesse a feiúra. Tentou, contornando Freud, 
ao usar a ilusão, negando o Logos, representar o íntimo da 
alma, ou do atormentado espírito humano, os dédalos do seu 
insondável inconsciente.

E aí então, o que fazer? Em meio às ruínas da matriz de 

valores antigos, deslocada por outra matriz que desconhecemos, 
usando-se uma linguagem ao gosto da razão, e meditando 
sobre a grandeza do que nos caberia como seres humanos, 
preocupados com a nossa humanidade, sem dúvida, podemos 
crer que ficaríamos a ouvir o que Salvador Dalí falou para Pablo 

23 SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. Prefácio, tradução e notas de Marden 
Maluf. Editora Unesp, 2001.
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Picasso através de um telegrama que está no seu Libelo contra 

a arte moderna. Ei-lo:
“Pablo, obrigado! Tuas últimas pinturas ignominiosas ma-

taram a arte moderna. Sem ti, com o gosto e a medida que são as 

virtudes mesmas da prudência francesa, teríamos tido uma pintura 

cada vez mais feia, durante pelo menos cem anos, até chegar a teus 

sublimes adefesios esperpentos (personagens feios e ridículos como 

espantalhos). Tu, com toda a violência do teu anarquismo ibérico, 

em poucas semanas atingiste os limites e as últimas consequências 

do abominável. E isto, como Nietzsche desejava, marcando tudo com 

teu próprio sangue. Agora não nos resta senão voltar novamente os 

olhos para Rafael. Que Deus te guarde!”24

Quem, senão alguém com a dimensão de um Dalí po-
deria falar isso assim, na lata, para Pablo Picasso? Quem, qual 
o miserável que, em sã consciência, ou seja, não sendo louco, 
chegaria perto dessa esfinge da pintura e falaria assim de um 
modo tão cortante como a navalha de Occam?

Supomos que o genial pintor devia saber que contem-
plar o belo era também contemplar o bem. A súplica dele era 
para que Deus nos livrasse da feiúra. A feiúra em que estava se 
transformando a arte no seu tempo. A feiúra que expressava 
o mal do mundo.

Dalí queria que um quadro fosse como o real. Um qua-
dro que fosse uma foto colorida. Foto. Cores... Cores... Não o 
branco plasma. Não o branco cor nenhuma. E, para alcançá-lo, 
mãos que pintam com uma precisão absoluta. O absoluto, a 
imortalidade, estariam na perfeita imitação da realidade. Ou 
o que chamamos realidade. Quem iria supor palavras como 
essas naqueles dias? Foi preciso que um pintor da estatura de 
Dalí escrevesse isso? E o fez como um antigo poeta, ou aedo, 
adivinho – aquele que vê nas sombras do futuro. O real. Posto 

24 DALÍ, Salvador. Libelo contra a arte moderna. Tradução de Paulo Neves. 
Porto Alegre: L&PM, 2008.
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no quadro. Dentro da igualdade absoluta. O enlace da dualidade 
entre a ideia e o real e a sua dissolução numa coisa única. Por 
Deus! Desmanchando-se a contradição. O sonho de Platão. Ó 
Dalí, “que Deus te guarde!” A junção da ideia com o mundo das 
aparências. Numa dialética que se perde em névoas. Inexpli-
cável. Enigmática. Quem sabe divina. Uma dialética espelho. 
Dado que faz a magia de transformar a imagem em realidade. 
Realidade! Não o mundo das aparências. Mudando tudo. In-
vertendo tudo. Multiplicando tudo por menos um. Mas... dei-
xando-se isso para lá... Quem seria o mundo das aparências? 
Quem estaria imitando quem nesse jogo diabólico? O quadro 
imitaria o real? Ou seria o real?... Ou o real imitaria o quadro? 
Ou seria o quadro?... Que loucura! Vamos gaguejar... porém... 
vamos ter a coragem de dizê-lo... Poderíamos dizer... dentro 
daquela dialética obscura... ou dialética espelho... quem sabe... 
que a verdadeira realidade estaria ali... no quadro... no qua-
dro mesmo... e não no mundo das aparências. Esse, coitado, 
ficaria relegado ao que sempre foi: o querer imitar a beleza, a 
perfeição. Todavia, na pintura, estaria a transfiguração delas. 
E isso é o que importa. Essa, a pintura, a imagem, é que faria 
a magia desta transfiguração. Ali, na imitação absoluta que 
fizera, estaria a beleza absoluta. E por quais caminhos o fizera! 
Justo pelas mãos cheias de magia do pintor. E o pintor, esse... 
um herói... seria um juntador. Uma espécie de Eros com um 
corpo de Hércules, pois conseguiria juntar a ideia com o real, 
trabalhando com o amor e com a força, cujo resultado estaria 
expresso ali, nas suas formas coloridas. Teria sido um cons-
trutor, um operário da verdadeira realidade! Quem faria isso 
senão um deus, um imitador do Demiurgo? Quem poderia ser o 
mestre de tamanha façanha? Quem, senão um imortal? Perfeito 
Dali. Mas, ninguém te ouviu. Ou fingiram serem surdos. “Eles”, 
aqueles a quem dirigiste as tuas palavras, aos quais chamou de 
cornudos, não são bobos. Ninguém é criança nesse brinquedo 
de sabidos. “Eles”, espertos, sabiam que isso lhes seria impossível. 
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Assim como tu também. Com uma diferença. Tu estavas nos 
limites. Tu atravessaste aquela porta do impossível e voltaste 
para nos dizer o que tinhas visto. E, assim, tu deste de ombros.

3. E OS QUERUBINS FUGIRAM DO PARAÍSO

A poesia quebrou a antiga forma do metro e da rima. 
Chegou ao limite de querer transformar o verso em pintura, 
como se as palavras fossem cores e as frases linhas de desenhos. 
Uma poesia é uma pintura! As palavras são jogadas no espaço. 
A poesia não pode ficar restrita à ditadura da linguagem! Há que 
ter liberdade. A liberdade do espaço infinito. Nem que o seja 
limitado pelas bordas da folha branca do papel. E outras frases 
soltas. E assim, nesse compasso, a poesia explodiu a estrofe. 
Como se as letras fossem átomos e as palavras grandes molé-
culas, tudo meticulosamente espalhado, não sem uma razão, 
ou logos escondido, no branco do papel. Rompeu, com o verso 
livre, a ditadura das antigas formas. Essas, cheias de regras e, 
em consequência, impedimentos. Isso pode; aquilo não pode. 
E dessa forma quebrando um conceito de beleza que, ao longo 
do tempo, foi ficando duro, rígido, inflexível, formal, diga-se. 
Um conceito que começava a dificultar e mesmo impedir a 
expressão das visões que se apresentavam aos poetas. Con-
tudo, ultrapassaram-se os limites. Como acontece quando se 
começa a quebrar tudo. E a quebrar tudo por apenas quebrar. 
Um quebrar em si mesmo. A poesia, desse modo, nesse passo, 
foi ficando cada vez mais hermética, fechada em si mesma, 
talvez expressando a impossibilidade, cada vez mais clara, de 
a linguagem chegar aos conteúdos últimos da verdade, como 
alguns pensadores haviam alertado. Parece que as visões, ou as 
ilusões, as fantasias, começaram a não caberem na linguagem. 
Pobre linguagem! A poesia assim o fazia como se fosse um 
gesto de negá-la. Para negar o seu princípio essencial. E, como 
conclusão de todas as insuficiências, implícitas e explícitas nesse 
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princípio, acabou dizendo que o melhor seria calar-se diante 
da impossibilidade de cantar o que se intuía sobre as coisas. 
Pobre linguagem! Até tu, que vieste do fundo das eras, que 
converteste sons primitivos, uivos e urros, em significantes 
e significados, mesmo obscuros e contraditórios? Até tu que 
nos deste os conceitos e o pensamento? Até tu ficaste em fran-
galhos, amiga? Terá sido essa a intuição de Mallarmé que não 
encontrou a forma de expressar o silêncio? Terá sido essa a igual 
percepção de Rimbaud que, indo além de Mallarmé, adotou o 
silêncio, abandonando de vez a poesia, definitivamente trocada 
por uma agitada e perigosa vida de aventuras em terras estra-
nhas? Pois que cantar o silêncio era uma terrível contradição. 
Como cantar o silêncio? Seria a maldição que Mozart impôs a 
Tamino de ficar calado em meio à beleza musical de A flauta 

mágica? Ópera em que um cantor fica em silêncio... Tamino 
às vezes murmura. Terrível! No caso dos poetas, no máximo, 
seria a gagueira diante da verdade. Ou, então, ficar-se dando 
de ombros, em gestos desconexos, balançando os braços e as 
mãos, naquela expressão corporal que diz tudo sobre o não 
poder dizer nada.

O panorama, na França, berço de uma quantidade impres-
sionante de geniais poetas, é desolador. E desanimador. E não 
se vê nada que possa revertê-lo. Nada a ver com a França, com 
a sua civilização e cultura. Nada. A coisa extravasa as fronteiras 
de qualquer cultura. Só mesmo um mundo hostil à poesia, para 
nos restringirmos somente a ela, poderia quase que liquidar, 
no pequeno espaço de meio século, essa arte que remonta os 
primórdios da criação literária com Sapho, Píndaro e Homero. 
O que, na nossa cultura ocidental de expressão das paixões da 
alma, de suas fantasias e ilusões criadoras, não se assenta sobre 
os seus pilares? O que não diria disso Du Bellay, que cantava 
que a sua França era a mãe das artes, das armas e das leis? E mais 
o que não diria Ronsard, o poeta das odes e dos amores?
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O fenecer da beleza poética... Como pode isso acontecer? 
Os poetas, na louca e célere corrida do século XX, na França, 
foram se rarefazendo, desaparecendo. Calando-se. Ou mor-
rendo. Pois poetas calados são poetas mortos. E ainda rezamos 
para que tudo não passasse de um momentâneo calar-se. Então, 
seria um efêmero morrer-se. Tomara! Assim esse passageiro 
calar-se seria melhor do que qualquer outra coisa. Quase nada 
superou a sombra de Paul Valéry, desaparecido em 1945, dos 
surrealistas e demais correntes que lhes sucederam. Rarefação, 
desertificação, desaparecimento ou mudez, parece que esses são 
os componentes que se tornaram dominantes na poética francesa.

Harold Bloom, no seu Gênio – os 100 autores mais criativos 

da história da literatura,25 permite-nos estatísticas não menos 
desoladoras.

O universo de gênios literários de Harold Bloom está 
composto por uma lista de 100 mestres, como diz o subtítulo 
de sua obra. Discutir esse número é algo cabalístico. E inócuo. 
Alguém poderia dizer que a lista de Bloom é furada. Pablo Neruda 
(1904-1973), Prêmio Nobel de Literatura em 1971, um poeta 
do século XX, está fora dela. E também está fora dela o indiano 
Rabindranath Tagore (1861-1941), poeta e músico, que estu-
dou na Inglaterra, também Nobel de Literatura, em 1913, que 
escrevia em bengali, mas traduzia poemas seus para o inglês. 
E mais outros ainda estão fora da lista de Bloom. O que deve 
nos dizer muito bem das enormes dificuldades que esse autor 
deve ter superado para escolher e selecionar 100 mestres. Por 
que 100? Por que a lista não teria sido maior para nela caberem 
outros escritores e poetas? É uma pergunta inútil. Quem fez a 
lista limitou-a a uma centena. E pronto. Tudo bem. Ocorre que 
Bloom trabalhou duro, debaixo do sol e da chuva, arou a terra, 

25 BLOOM, Harold. Gênio – os 100 autores mais criativos da história da literatura. 
Tradução de José Roberto O’ Shea, revisão de Marta M. O’ Shea. Objetiva, 
2003.
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adubou-a e plantou nela as suas sementes... E fez a lista. Chegou 
perto da Esfinge, encarou-a e lhe disse: aqui está a minha lista. E 
declamou-a. Os que se queixam da sua lista vão fazer também 
a sua? E não é somente isso... Vão compô-la, justificá-la e vão 
apresentá-la ao Monstro que engole quem diante dele se cala, 
ou não fala o que lhe satisfaz? Aí é que mora o perigo. Às vezes 
é melhor ficar só no falatório como o poderia dizer Heidegger. 
Seria um bom conselho do mestre.

Para Bloom, os 100 gênios são, segundo os seus critérios 
estéticos, “os 100 autores mais criativos da história da literatura”. 
Desse conjunto, 45 deles estão com os pés no século XX. Con-
siderando aí Oscar Wilde, que o tangenciou, pois morreu em 
1900. O que colocaria esse século como um dos mais criativos! 
Será? Continuemos. Dos 45 gênios literários listados pelo crí-
tico, oito foram poetas que chegaram a ter um pé na segunda 
metade do século XX. São eles: Robert Frost, Wallace Stevens, 
T. S. Eliot, Eugenio Montale, Jorge Luis Borges, Luis Cernuda, 
Octavio Paz e Paul Celan. Nenhum francês? Bem... deixemos 
isso para depois. Primeiro, vamos nos restringir à lista de Bloom.

Esses poetas, com raras exceções, trouxeram inevitavel-
mente uma enorme carga do passado. Eles tinham os pés em 
dois tempos. Uns mais, outros menos. Não há nenhum poeta 
vivo entre os gênios da lista de Bloom. E ele fala sobre isso.

“Um livro que exclui todos os gênios literários vivos e quase 

todos aqueles recentemente falecidos deve proceder com cautela, ao 

profetizar o futuro do gênio”.26 Cautela em profetizar que futuro? 
Um futuro sombrio? Ou um futuro luminoso? Ou, pelo menos, 
um futuro menos sombrio do que o presente. 

Por mais que possam parecer animadoras essas estatísticas 
baseadas nesse seu livro, essas suas palavras, apesar de dúbias, 

26 BLOOM, Harold. Gênio – os 100 autores mais criativos da história da literatura. 
Tradução de José Roberto O’ Shea, revisão de Marta M. O’ Shea. Objetiva, 
2003.
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algo misteriosas e inconclusivas, não dissipam, a nosso ver, 
a névoa de pessimismo que envolve a expressão poética nos 
anos que se seguem aos nossos. Os anos desse presente tão 
confuso. Mesmo que estejamos limitados, diga-se, a poetas de 
umas poucas línguas ocidentais. A questão é física. É mesmo 
de visibilidade. Diríamos, empírica. Cada vez vemos menos 
poetas por aí. Onde estariam eles? Somente duas conclusões 
nos parecem possíveis. E uma delas nos aterroriza. Os  poetas, 
ou estão calados, ou estão desaparecendo, porque rarefeitos já 
estão desde há alguns anos. Talvez, com a poesia, esteja acon-
tecendo aquilo que Roland de Candé notou estar ocorrendo 
com a música, entendida no seu todo, diga-se.27 A poesia, aos 
poucos, vai deixando de ter uma função social. E isso é fatal. É 
claro que essa conclusão é nossa. E é claro que ela se restringe 
somente às maiores culturas do Ocidente. Não tem nada a ver 
com Bloom. Mas, não deixa de ser intuída a partir de sua obra 
citada. Achamos, inclusive, que ele foi até mesmo cauteloso em 
profetizar o devir da literatura e, nela imersa, a poesia, no seu, 
e também nosso, mundo cultural. E até mesmo, considerando 
a sua estatura, ou por causa dela, o fez com certa humildade. 
Quiçá porque veja alguma nesga de luz nas sombras do futu-
ro. Ou, porque jamais perderia a sua fé naquilo que faz parte 
da sua própria alma e, assim, razão de ser da sua vida, da sua 
dedicação e do seu amor à beleza. No fundo, ele parece ter 
alguma esperança. Ele fala em cautela em profetizar o futuro. 
Mas... há aí um futuro.

Todavia, continuemos a interpretar a sua lista. Daqueles 
oito     poetas que chegaram a ter um pé na segunda metade do 
século XX, e que representam 8% da sua lista completa, três 

27 CANDÉ, Roland de. História universal da música. Dois volumes. Tradução 
de Eduardo Brandão, revisão da tradução de Marina Appenzeller. Martins 
Fontes, 2001. A anotação no que se refere à poesia, no seu paralelismo com 
a música, foi retirada do que se depreende sobre o que esse autor diz nas 
páginas finais do segundo volume de sua obra.
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deles, Frost, Stevens e T. S. Eliot, são poetas de língua inglesa; 
três são de língua espanhola, Borges, Cernuda e Paz; um único, 
Montale, é da língua de Dante. Restou Paul Celan, um poliglota, 
que nasceu em uma região que pertenceu à Romênia, e hoje 
pertence à Ucrânia, numa comunidade judaica de língua alemã 
a qual, pelos desejos de sua mãe, era a língua da casa.

Numa nossa, “algo precária”, lista dos poetas franceses, ou 
de língua francesa, que tiveram um pé na segunda metade do 
século XX, uma lista que introduziria outros grandes poetas 
e, deste modo, ‘complementaria’, ousa-se dizer, aquela ‘lista’ de 
Bloom, estariam os seguintes poetas: Paul Eluard (1895-1952), 
Pierre Reverdy (1889-1960), Jules Supervielle (1884-1960), 
Blaise Cendrars (1887-1961), Jean Cocteau (1889-1963), André 
Breton (1896-1966), Louis Aragon (1897-1982), René Char 
(1907-1988).28 Há poetas que ‘rasparam’ o limite de 1950, porém, 
mantivemos a rigidez do critério. O impenetrável René Char 
está aí, quase ‘raspando’ os nossos dias. E sobre ele ainda temos 
muito a dizer, em sua associação com a música de Pierre Boulez. 
Alguém poderia colocar outros nomes, poetas que cantaram 
em outras línguas, assim como na lista de Bloom. Poderia usar 
outro critério, por exemplo, os poetas franceses do século XX, 
o que aumentaria, um pouco, o seu número. Mas isso, cremos, 
não muda a essência do problema: a rarefação dos poetas. Como 
dissemos acima, quase nada superou a sombra de Paul Valéry, 
desaparecido em 1945, dos surrealistas e demais expressivas 
correntes que lhes sucederam, como a “algo precária” lista acima 
mostra. O que não quer dizer que não possam existir poetas 
cantando por aí. O que defendemos aqui é a sua tendência ao 
desaparecimento. Como vemos, muitos dos grandes poetas 
estão nessa última lista. Como pensar, ou explicar, uma deser-
tificação poética, na língua francesa, diante de tal plêiade de 

28 LAGARDE; MICHARD. XX Siècle, Collection Litteraire. Paris: Les Éditions 
Bordas, 1967. L’Age du Surréalisme e La Poésie Contemporaine.
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poetas como essa aí? Não dá para segurar a exclamação. Que 
potência criadora! Eles foram poetas no sentido mais origi-
nal do termo. Foram vates... profetas. Mas... por uma dessas 
coisas inexplicáveis do mundo, ao clímax de luz que criaram 
sucedeu um anticlímax de escuridão. E aqui, no Brasil, como 
veremos, não foi diferente. Aqui e lá, na França, foram como 
estrelas super novas que explodiram, deslumbraram, ofuscaram 
o firmamento e, depois, encolheram-se, fecharam-se sobre si 
mesmas, guardando-se sob uma luz mortiça, fria, como uma 
flor que, depois do desabrochar de sua beleza, murcha e decai. 
Como se aceitar que, depois deles, a pátria de Ronsard pudesse 
abrigar um quase-vazio poético? Como é que tal rarefação de 
poetas pôde se seguir em tempos tão criativos? Tão criativos 
que até mesmo parecem potencializar esse estiolamento no 
sentido de que o tornam muito mais drástico, ou um tanto 
mais absurdo, dada a dicotomia entre o que foi e o que se lhe 
seguiu: um vácuo de poesia. E deve ser por isso que, na França, 
esse fenômeno nos parece tão chocante. Talvez mais do que 
em qualquer outra cultura. Uma prova empírica? Um exemplo 
didático? Pegue qualquer antologia poética francesa e observe 
o que veio depois dos surrealistas, ou daqueles que beberam 
em suas fontes. Faça uma contagem. E aí a coisa ficará bem 
clara diante de nossos olhos.

Uma pergunta que não quer calar não fica presa na boca. 
Ela tem a ver com o continuum da poesia, influências, heranças 

de uns sobre os outros, escolas, correntes, em uma atmosfera em 
que há rarefação de ar poético, como se viu, pelos fatos, mais 
do que evidentes que estão aí acima, e que não é mais segre-
do para ninguém. Um ‘segredo’ que já deve ter sido abordado 
por muitos outros, e que nós, aqui, apenas damos mais uma 
pancada na tecla. Estaria havendo alguma descontinuidade, ou 
singularidade, no ar poético?

Em um quadro desses, qual seria o papel reservado àqueles 
que Harold Bloom chama de querubins cobridores, em sua obra A 
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angústia da influência – uma teoria da poesia?
 29 De quais invasores 

eles, esses querubins, estariam cobrindo, defendendo, ou guar-
dando, com as suas fantásticas e mitológicas espadas flamejantes, 
a Árvore da Vida, ou da imortalidade, fonte de desejo ardente 
dos novos poetas que querem se elevar da terra aos céus do 
Éden? E mais, guardar que caminhos? Caminhos pelos quais 
praticamente não viria mais ninguém? Quem se habilitaria a 
ser poeta, hoje, nesse mundo todo racionalizado? Não seria por 
demais enfadonho para eles, esses grandes e imortais querubins, 
cheios de glória, objetos de culto, admirados como ídolos, que 
enchem de orgulho uma língua, cultura ou povo, dignos de 
serem proclamados imortais, ficarem ali, como estacas estur-
ricadas sob o sol e molhados pela chuva, a esperar e esperar... 
e nada, ou quase nada acontecer? Para que querubim cobridor? 
Eles, se perguntando sobre isso, não se cansariam de ali ficar, às 
vezes, isolados, como se tivessem sido abandonados por todos, 
talvez, por eras e mais eras, do jeito que as coisas vão, sem que 
se avistasse uma sequer vivalma, até que resolvessem ir embo-
ra, deixando os caminhos do paraíso livres para quem quisesse 
possuí-lo? O seu orgulho certamente os impediria de ficarem por 
aí, pelos caminhos do paraíso, laçando incautos que quisessem ser 
poetas. Simplesmente dariam de ombros e se retirariam, pois a 
sua dignidade os impediria de agir de outra forma.

Os pais poetas abandonando... algo melancolicamente... 
o paraíso? Abandonando?... Será que é isso mesmo? Ou... a en-
gasgada conclusão... sendo abandonados... lá sozinhos... e os 
seus versos sendo lidos...porque ‘cai na prova’ do professor de... 

qualquer língua... Cuidado, ‘cai na prova’! Será que ainda ‘caem nas 

provas’? Até quando? Será que não caíram em outro lugar? Nos 
baús dos sótãos do esquecimento cheios de mofo? Doloroso.

Pais poetas... querubins cobridores...

29 BLOOM, Harold. A angústia da influência – uma teoria da poesia. Tradução 
e apresentação de Arthur Nestrovski. Imago, 1991.
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Harold Bloom, na sua citada obra, sobre a influência 

poética, chega a esse conceito de querubim cobridor nas páginas 
finais do capítulo que ele chama de clinamen, ou desapropriação 

poética, em um tempo que ainda se poderia perguntar sobre 
pais poetas. O conceito é algo abstrato, simbólico, sem dúvida 
nenhuma, e nem é compreensível em uma só e única leitura, 
pois exige uma obstinada dialética entre o ler e o pensar, mas 
está assente sobre uma imagem muito bonita, bíblica, até mes-
mo cheia de poesia. Entendemos que esse querubim cobridor é 
um querubim que cobre, guarda, defende, com uma espada de 
fogo nas mãos, o caminho para a árvore da vida, à qual querem 
ter acesso os novos poetas. A árvore da vida é aquela que tem 
o ambicionado fruto da imortalidade. Comê-lo significa ser 
imortal. Esse querubim cobridor seria o pai poeta, ou influenciador, 
do poeta novo de cuja sombra, ou influência, ele, jovem, quer 
se libertar. Mas, para isso, ele, o neófito, tem que entrar em 
uma simbólica luta de vida e de morte com o seu pai poeta, o seu 
influenciador, o deslumbrante querubim, que está na sua frente, 
pois, a sua criação tem que ser única, sem igual, ‘absoluta’, em 

si mesma, nova, inédita, e um novo paradigma para os novos 
poetas. O que necessariamente eleva o neófito ao almejado 
querubinato. Somente nesse caso o seu influenciador será vencido. 
Daí nascendo o que Bloom entende ser a angústia da influência. 
A imagem do querubim cobridor como guardião do caminho da 
árvore da vida está no Gênesis 3, 22 a 24.

Entretanto, se na poesia, os querubins cobridores, perdendo 
a sua importância, deixando de ser objeto de culto e de apologia, 
acabaram por abandonar o paraíso, por um natural processo de 
esvaziamento do encanto poético, num mundo todo raciona-
lizado, e esse é um fato inelutável, na música, uma arte mais 
nova, e que guarda, sem dúvida nenhuma, dada racionalidade, 
ainda cheia de dinâmica, pelo menos durante certo tempo; eles, 
esses guardiões do passado, eram justamente aquilo que os jovens 
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da música nova, vestidos de anjos quebradores, líderes da nova 
revolução dos anjos, queriam tirar de sua frente, de qualquer 
modo, no seu ambicionado e onírico assalto aos céus.

Pois, na música, ainda havia querubins cobridores. A música 
está sempre atrasada. Sempre chega mais tarde no poço onde 
os outros já beberam de sua água, e que, normalmente, já está 
um pouco suja.

Mas, quis a ironia das coisas do mundo que esses anjos 

quebradores, cheios do entusiasmo dionisíaco, não tão sufi-
ciente para fazê-los esquecer as suas dimensões apolíneas da 
razão – ainda estavam cheios de teorias –, logo iriam perceber 
que o seu céu azul se turvara, e se enchera, num repente da 
vida, de uma multidão de alegres jovens, que nada mais eram 
que metáforas dos antigos trovadores e poetas goliardos. Assim 
mesmo como profeticamente os definiu a sensibilidade de 
Esther Scliar, denominando-os de novos trovadores, ou novos 

poetas goliardos. Trovadores e poetas que, em um retorno da 
espiral histórica, faziam e aconteciam, não estando nem aí para 
essa história de influências, querubins, serafins, anjos... e imor-

talidades. E eles, esses jovens, na simplicidade de sua inquieta 
natureza, sempre igualmente transbordantes em suas paixões 
dionisíacas, deixando de lado as suas dimensões apolíneas da 
razão – pois passavam ao largo das teorias –, como costumam 
ser, na sua autenticidade juvenil, fizeram as suas poesias voarem 
nas asas de suas músicas. Poesias e músicas... letras e melodias 
que podiam ser cantadas pelos comuns dos mortais. E, assim, 
pacificamente, sem nenhuma revolução, e sem nada destruir, 
ficaram como os novos donos dos céus.

Vinicius de Moraes era um poeta. De repente, transfor-
mou-se em um novo trovador, ou novo poeta goliardo, juntando-se 
aos jovens, e deles se cercando, em seu ousado assalto aos céus. 
Como poeta, ele, bardo maior, devia ter uma dimensão de vate 
oracular, aquele que antevê nas névoas do futuro. Só pode ser 
isso. Ele anteviu a desertificação poética que estava no seu hori-
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zonte? Que outra explicação haveria? Essa, a dimensão oracular, 
é uma dimensão rara para um poeta, ainda mais nesses tempos 
de domínio hegemônico da razão, como já era o tempo em que 
ele viveu e em que, como em um miraculoso insight, deu com 
a ‘coisa’. Dá o que pensar sobre essa sua decisão de saltar para 
um mundo ainda desconhecido, nesse seu deixar a poesia pura 
para também fazer voar os seus versos nas asas da música. Na-
queles dias as coisas ainda não estavam claras. Grandes poetas 
ainda estavam cantando os seus versos entre nós. Não sabemos 
se ele teria sido singular nesse seu arrojo, mas o seu salto foi 
antológico. O certo é que Vinicius de Moraes está vivo... por aí. 
De vez em quando, ouvimos o bater de asas de alguma bonita 
música levando, pelos ares azuis do firmamento, a sua poesia.

O deus Dioniso, sorrateiramente, deve estar... também 

por aí... mais vivo do que nunca... fazendo das suas, cercado por 
faunos e sátiros, que em coro lhe cantam belos ditirambos, num 
mundo que parece estar definitivamente nos braços de Apolo.

4. A RAREFAÇÃO DOS POETAS

E então chegamos ao prelúdio abordado no deserto poé-
tico na França. Nele, a nosso ver, está René Char (1907-1988). 
Um poeta que atravessou o século XX quase que por inteiro. 
Outros poderiam colocar outro poeta nesse prelúdio. Tudo bem. 
Respeitamos. Porém, por que escolhemos Char? Perguntariam. 
Não é difícil responder. Como o foco último por nós visado é 
a crise da música, e aqui, no caso, tratamos da crise desta per-
meada pela crise da poesia, centramos esse prelúdio em René 
Char. Não sem um fato que nos apoiasse nessa nossa escolha. 
Um fato especial. Foi Char quem deu o libreto para o Marteau 

sans Maître de Pierre Boulez. Juntam-se assim dois emblemas 
do conturbado ambiente dessas crises. Dois símbolos em um 
mesmo nó, no qual se enlaçam duas artes: a poesia e a música. 
Char e Boulez, por obra deste último, formaram uma muralha 
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estética fechada em si mesma, o Marteau sans Maître musical, 
a partir do Marteau sans Maître poético. Duas conchas que se 
cerram em si mesmas, duras, inseparáveis, cujo interior nos resta 
impenetrável. Uma obra além de qualquer simbolismo, além 
daquilo que Mallarmé chamava de insaisissable, inapreensível, 
e mysterieuse, misterioso.

Vamos tomar como exemplo um dos poemas do Marteau 

sans Maître de René Char que Pierre Boulez usou na sua obra. 
Ao tentarmos interpretá-lo, depois de lê-lo não poucas vezes, 
não nos será muito difícil concluir sobre as razões de a poesia, 
ao ficar tão hermética, ir se distanciando, cada vez mais, dos 
comuns dos mortais. O que direto nos lembraria do que disse 
Roland de Candé sobre a perda da função social da música, 
perda essa que, numa rápida correspondência, transferimos 
para a poesia. E assim, como a música dos novos músicos, ir se 
tornando um objeto de culto por seitas isoladas, intelectualiza-
das, cada vez mais raras, ou rarefeitas, que se alimentam entre 
si, cultuam-se, elogiam-se, defendem-se, entrincheiradas em 
suas torres de marfim. Como se do mundo não esperassem mais 
nada. Nem o mundo delas, claro.

E o real? – perguntaria alguém.
Qual real, amigo? – responde o outro.
Ora, não se faça de bobo, o real do mundo! Será de outra coisa?

Ah! Ah! Ah! Ah! Só rindo... O real do mundo? Esse mundo aí? 

Esse mundo aí está recusado! O real está em mim mesmo. Está nas 

profundezas insondáveis do meu inconsciente. Ali está escondida a 

verdade no seu estado imaculado, como o lírio no campo, em todo o 

esplendor de sua riqueza. Inacessível? Escuro? O breu da noite dura 

e densa. Feio. Absurdo. Não dá para encará-lo. Monstruoso. Não 

importa! É a ela, a essa verdade, que temos que dar vazão. E que tudo 

seja feito num ato que tem que ser espontâneo. Parecendo imitar um 

ato de amor, um estado de êxtase, algo místico, divinatório, porém... 

meu caro amigo... inexplicavelmente, não conseguindo essa imitação.
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Por que não consegue? Suas palavras são enigmáticas, amigo...

Sou eu que pergunto. Por que, por Deus, por que não consegue? 

Por que não atinge o mistério dos aedos? Por que não alcança o enigma 

dos oráculos? Por que? Mil vezes perguntamos, mas inexplicavelmente 

não temos uma resposta. Ela estaria dentro dos mistérios fechados da 

poesia. E haja exegese, ou hermenêutica, para se chegar ao sentido 

das palavras que jorram desse ato. Tudo inútil. Seria como procurar 

um sentido onde não há sentido. 

Mas, amigo falador... ato espontâneo... êxtase... assim tido num 

repente... isso não seria, por um acaso, uma volta? Quanta ironia! 

Nega-se. Nega-se. Vira-se. E mexe-se. E fica-se igual ao cachorro 

que corre atrás do rabo. No justo mesmo lugar... A pergunta que 

não quer se calar aparece. Essa espontaneidade, tão cultuada, não 

se aproximaria daquilo que os românticos chamavam inspiração? 

Românticos? Como? Ah! Ah! Ah! Ah! Agora quem ri sou eu.

Cale-se! O silêncio lhe fará bem. Falta-lhe a sutil compreensão 

das coisas. É melhor prestar a devida e necessária atenção...

Vamos a um dos poemas de Char usados por Boulez no 
seu libreto: L´Artisanat Furieux.

Ivan Junqueira repete um importante ensinamento de 
Dante Milano. Podemos traduzir o que um poeta quer dizer, 

mas não o que ele diz.30 No caso de Char, nesse poema, nem 
isso podemos. Aliás, talvez possamos fazer o inverso. Ou seja, 
podemos apenas tentar traduzir o que o poeta diz. Tentar, 
frisa-se. E isso literalmente, palavra por palavra, com todas 
as limitações e extensões dos seus significados. Como tentar 
traduzir um poema se nem sequer entendemos-lhe o sentido? 
E pior, nem mesmo compreender o que quer dizer cada verso. 
Então, essa tentativa fica no vazio de uma boa e inocente in-
tenção. Os que quiserem ler o poema poderão ir à obra Marteau 

30 T. S. Eliot. Poesia. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. Editora 
Nova Fronteira, 1981. Essa referência está no final da Introdução – “Eliot 
e a poética do fragmento”.
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sans maître de René Char.31 Cada verso aí é um fragmento, ou 
junção de fragmentos. Cada verso é cada verso. E parece que até 
mesmo o último verso é um composto de fragmentos. E esses, 
estilhaços de um espelho, parecem ser até mesmo superpostos, 
como se juntados pelo acaso, como se propusessem alternati-
vas de sentidos múltiplos ou dúbios. Como são múltiplos os 
reflexos de um espelho que se espatifou no chão. Se pudésse-
mos comparar esse poema a um objeto físico sujeito a forças, 
diríamos que cada força que atua sobre ele tem um sentido e 
uma magnitude indetermináveis e que a resultante ou soma do 
conjunto de forças é desconhecida. Nem caótico chega a ser, 
pois o caos exige movimento. No poema parece que tudo está 
estático, endurecido, empilhado, congelado, como uma escultura 
amorfa. A poesia parece toda montada como um mosaico de 
pedras opacas e quebradas com limites bem delimitados. Nem 
chega a ser um vitral translúcido, montado com pedaços de 
vidros coloridos, pois esse deixa passar a luz. O mosaico de Char 
tem a dureza e a frieza de um diamante negro toldado. Nada 
o permeia. Nada o fura. Nem a luz, nem o aço. Nem mesmo a 
ponta da faca, a broca mais dura. A tarefa de traduzi-lo resta, 
assim, um tanto simplória, para não dizer infantil, talvez inócua, 
pois é indiferente a qualquer língua que tente expressar o que 
está no poema, mesmo em francês. O que não quer dizer que 
outros não consigam entendê-lo e até achá-lo belo. Mas, para 
nós, pobres mortais, nos parecerá um completo absurdo. A 
nosso ver, a poesia é de si mesma, desde antes, impenetrável, 
na sua língua original mesma. Como então um pobre coitado, 
estrangeiro, irá ousar vertê-la para qualquer outra língua? O 
que não quer dizer, repetindo, respeitando o relativismo das 
coisas, que ela, essa poesia de Char, não possa ser compreensível 
para outros, notadamente os de língua francesa.

31 CHAR, René. Le marteau sans maître. Poésie/ Gallimard, 2002.
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Um poema se lê... se lê... e se lê.... e nos resta incompreen-
sível... Será?... Para que, então, a poesia? O que ela quererá dizer 
para nós das sombras que anteveem no futuro se, para nós, a 
sua voz, o seu canto nem mesmo têm o encanto do enigmático, 
do misterioso, do oracular? Indagações que ficam no ar.

Os poetas, acolá, na França, a partir dos surrealistas, e 
alguns outros que lhes sucederam, parecem que postularam o 
nada, o vazio, ou, na melhor das hipóteses, o silêncio. A flor 
poética, ao contrário do que aconselhou Ronsard, não foi co-
lhida. Foi abandonada e, solitária, curvou-se em sua própria 
haste. Murchou-se e estiolou-se, perdendo o brilho de sua 
beleza. Que pena.

Na língua inglesa, não se vê também nada animador. Dos 
três poetas de língua inglesa da lista de Bloom que sobraram, 
e que têm os pés na segunda metade do século XX, os três, 
Frost, Stevens e T. S. Eliot, não deixam igualmente de tê-los no 
século XIX. Sem dúvida de lá trouxeram, para o novo século, 
uma não desprezível carga cultural com todas as indagações, 
angústias, premonições e fantasmagorias sobre esse nosso 
mundo do presente.

Nessa lista, pertencente à segunda metade do século 
passado, no limite da boa vontade, só há um único poeta de 
língua alemã, embora adotado pela França: o austríaco Paul 
Celan. O que poderia parecer um absurdo diante daquela exu-
berância criativa do romantismo germânico que produziu 
obras geniais, imortalizadas nos ciclos de lieder – canções – 
de Schubert, Schumann, Mahler e outros. Onde estariam os 
sucessores de Goethe, Schiller, Hölderlin, Mathinson, Hölty, 
Klopstock, Kosegarten, Mayrhofer, August Schlegel, Jacobi, 
von Lübeck, Mathias Claudius, Rückert, Heine, Eichendorff, 
Chamisso, Koerner, Reinick...? A lista parece interminável. 
A Alemanha de Goethe e Schiller foi, aos poucos, também 
transformando-se num deserto de poetas. Depois do austríaco 
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Rilke, morto em 1926, no horizonte da língua alemã, aparece-
ram somente Paul Celan, adotado pela França, desaparecido 
em 1970, e Hans Magnus Enzensberger, esse, alemão mesmo, 
poeta ainda vivo, pensador multidisciplinar, na tradição de 
Goethe. Depois de toda a exuberante riqueza do romantismo 
e do neoclassicismo goetheano de Weimar, isso é um deserto ou 
uma devastação? Cruel. 

E por aqui, no Brasil, como foi a coisa? Podemos, ten-
tativamente, fazer a nossa sempre polêmica e precária lista, 
como a de Bloom, dado que constantemente haverá alguém 
que queira nela colocar algum nome. O que, como já dissemos, 
em nada modifica a tendência, quando não a magnificaria, 
principalmente aqui, no Brasil.

Aqui no Brasil, creio que saímos de uma, sem dúvida 
nenhuma, expressiva galáxia de grandes poetas, luminosa, rara 
plêiade de bardos, e que foi perdendo as suas estrelas maiores e 
foi se estiolando, aos poucos, imperceptível, como uma chama 
que vai murchando, ao longo do século XX. Ei-la, numa insufi-
ciente lista, ‘algo precária’, que não deixa de ser influenciada por 
uma questão de admiração pessoal, ou por um gosto inexplicável, 
mas que, no entanto, não deixa de ser significativa. Vamos lá! 
Por ordem de antiguidade, ou nascimento: Manuel Bandeira, 
Cora Coralina, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Jorge 
de Lima, Cassiano Ricardo, Cecília Meireles, Murilo Mendes, 
Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Augusto 
Frederico Schmidt, Vinicius de Moraes, Manuel de Barros, 
João Cabral de Melo Neto, Tiago de Melo, Haroldo de Campos, 
Décio Pignatari, Ferreira Gullar, Mário Faustino, Augusto de 
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Campos, Bruno Tolentino, Paulo Leminski e Torquato Neto.32 

Lembramos que manteve-se o critério de listar somente os 
poetas que ultrapassaram a segunda metade do século XX. A 
lista abrange mais de um século de poesia, pois inicia-se com 
Manuel Bandeira, nascido em 1886, e chega até os dias atuais 
do século XXI. Desta relação, ainda estão vivos Tiago de Melo, 
nascido em 1920, e Augusto de Campos, nascido em 1931. Desse 
conjunto de vinte e três poetas, seis deles, ou cerca de 26%, 
nasceram no século XIX, e dezesseis deles, aproximadamente 
74%, vieram à luz no século XX, todos na sua primeira metade. 
Sintomático. A evidência está aí, diante de nossos olhos. Nem 
se precisa gastar muita tinta, ou bits de computador, para se 
reforçar a realidade da coisa.

O Brasil não estaria imitando outros berços da poesia 
no mundo ocidental?

Enfim, procuramos aqui e ali e... cadê os grandes poetas?... 
alguns, que podem frequentar longas listas, nem unanimidade 
têm como poetas... É quase um silêncio. Goethe, ao morrer, 
não pediu Licht, Luz, ao pressentir que ela deixava os seus olhos 
como o dizia Homero?33 Ele compreendeu que chegara a hora 
de calar-se. Mas, antes, pedira a luz. Licht. Licht. Goethe foi 
poeta até o fim. Só depois disso é que iria calar-se. O poeta 

32 Esta lista foi montada com base nas seguintes obras: – Afrânio Coutinho, 
Introdução à Literatura no Brasil. 17. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
“A revolução moderna no Brasil”, “Saldo e legado”, “A poesia”. – Manuel 
Bandeira, Apresentação da poesia brasileira. Rio de Janeiro: Livraria e Edi-
tora da Casa do Estudante do Brasil, 1957. Modernistas, acréscimos de um 
ou outro poeta foram feitos exclusivamente por uma questão de gosto e 
admiração pessoal.

33 Essa história sobre a morte de Goethe pode ser encontrada no livro Conver-

sações com Goethe, de Johann Peter Eckermann, tradução e notas de Marina 
Leivas Bastian Pinto, Editora Itatiaia, 2004. Ver o Apêndice escrito pela 
tradutora. Esta mesma história está também nos Traços biográficos escritos 
por Assis Brasil na tradução do Fausto, feita por David Jardim Junior, a 
partir da sua versão, em francês, de Gérard de Nerval, Ediouro, 1984.
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que cala é um poeta morto. O silêncio dos poetas não seria o 
prenúncio de uma escuridão? Cruel.

A pergunta inevitável teima em aparecer. Até quando 
continuará a rarefação de poetas? Talvez até o ponto em que 
os físicos preveem o estabelecimento da massa crítica a partir 
da qual se daria o Big Crunch. O que literalmente quer dizer O 

grande esmagamento. Quando o grande todo se fecha, ou cai, 
sobre si mesmo. Para que tudo possa começar de novo... Vem-
-nos à lembrança T. S. Eliot. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro 

e o último, o princípio e o fim. “Em meu princípio está meu fim. Em 

meu fim está meu princípio”.34

O ar que respiras, poeta,
É o ar rarefeito da tua alma,
É o ar que exalas pela tua boca,
Sem palavras e nem sons. Nada.

O ar que respiras, poeta,
É o ar rarefeito da tua voz,
É o corpo da tua morte
Que levou de ti a luz dos teus olhos.

Que tu digas Licht, Licht, Luz, Luz!
Como disse o poeta
No seu momento divino.

5. NOS DÉDALOS DA MÚSICA

E a música? O que lhe sobraria em meio a isso tudo? 
Ela seria assintomática ao que se passava com a pintura e com 
a poesia? Como um reflexo abstrato e intangível do mundo, 

34 T. S. Eliot. Poesia. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. Editora 
Nova Fronteira, 1981. Essas duas frases vêm de dois versos de T. S. Eliot, 
no seu poema “East Coker”, versos esses que iniciam e terminam o poema.
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estaria a salvo da confusão? A arte das harmonias das esferas, 
das justas proporções, da busca das consonâncias perfeitas, através 
dos harmônios, também fez das suas. E não foram poucas. Das 
três artes que estão sob o foco do nosso interesse, parece-nos 
embaraçoso dizer qual delas foi a que mais perfeitamente re-
presentou a riqueza da desordem que foi tomando conta da 
alma do homem no decorrer do século XX. Penoso dizer qual 
é, dessas artes, aquela que melhor expressou a destruição dos 
nossos valores e a nossa imersão em um amorfismo que parece 
não somente infindável como também cada vez mais crescente.

Como estaria a questão do querubim cobridor? Essa é uma 
boa pergunta. Na música, não tivemos somente querubins cobri-

dores a enfrentar poetas menores, espantando-os dos caminhos 
da Árvore da Vida. Na música, a coisa foi muito mais radical, 
e muito mais séria e destruidora. Aqui, anjos quebradores, com 
também espadas flamejantes, só que muito afiadas, entraram 
em luta com os seus querubins cobridores para quebrá-los e 
destruí-los, numa insolúvel luta de vida e de morte.

Numa famosíssima e belíssima ária de Xerxes, ópera 
de Handel, o rei da Pérsia diz: Ombra mai fu – Sombra jamais 

fui. É preciso se livrar de ser sombra, ou de estar na sombra 
de alguém. Vamos seguir a trilha de Harold Bloom para fa-
zermos uma imagem, por nossa conta e risco, que pode até 
mesmo ser insuficiente, mas que nós dá muito bem a medida 
da coisa. A única sombra possível, que caminha ao nosso lado, 
tem que ser a nossa. É ela que vamos perseguir até a morte 
– a nossa sombra. A sombra que faz, ou pode fazer sombra 
sobre alguém. Porque é sem a sombra do outro, livre dela, do 
precursor, ou mestre, que estaríamos libertos da morte. E, des-
se modo, alcançamos a nossa imortalidade. A única sombra 
com a qual caminhamos juntos é aquela que produzimos no 
chão, sob a luz, grudada em nossos pés – nossa sombra. Só 
assim se pode dizer, como Xerxes, ombra mai fu. Não somos 
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sombra, nós é que a fazemos. Assim mesmo como o Édipo 
que tínhamos dentro de nós o quis, em relação à autoridade 
do nosso pai, no nosso romance familiar pelo amor de nos-
sa mãe. Dessas três artes citadas, arriscando uma opinião, 
respeitando-se a polêmica, poderíamos dizer que a música 
foi a arte que provavelmente mais produziu não somente 
querubins cobridores, mas, também, anjos quebradores. E como 
os produziu! Ninguém queria ser sombra de ninguém. E o fez 
numa proporção assustadora. Anjos que se colocavam sob a 
sombra de seus querubins cobridores para justamente quebrá-
-los. E que mais tarde, ao se elevarem ao querubinato sagrado, 
seriam, por outros anjos, também quebrados, numa guerra 
cega e suicida. E pior. Isso era consciente. E numa cadeia 
paroxística de rebelião contra a influência que deixaria Freud 
sem palavras a respeito de até que limites extremos o homem 
seria capaz de levar a resolução dos seus romances familiares 
no processo criador da arte, como muito bem o anota Bloom, 
na sua citada obra sobre a influência. Criador ou destruidor da 
arte? Poderia perguntar um Dalí. E em tal ordem de tumulto 
que até mesmo se necessitou de uma teoria sobre o caos para 
que alguma racionalidade pudesse ordenar essa desordem. 
Se é que isso seja possível. Ordenar a desordem. Determinar 
o indeterminado. Tornar determinístico o probabilístico. 
Tornar memoriável o imemoriável. Tornar histórico o que 
é a-histórico. Aristóteles, “que Deus te guarde!”35

Palavras de Harold Bloom em seu O cânone ocidental: “Tudo 

desmoronou, o centro não resistiu, e a pura e simples anarquia se 

desencadeia sobre o que antes se chamava de ‘mundo culto’. [...] Não 

estou interessado em macaquear guerrinhas culturais; o que tenho 

35 DALÍ, Salvador. Libelo contra a arte moderna. Tradução de Paulo Neves. 
Porto Alegre: L&PM, 2008.
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a dizer sobre as nossas misérias atuais...”
36 Pura e simples anarquia. 

Nossas misérias atuais. Harold Bloom, que Deus te proteja!
A música negou a tonalidade. Fez também o seu plasma. 

O plasma de tons. A música atonal. Misturou as suas sementes, 
os seus sêmens. Tornou os tons promíscuos entre si. Chegou 
quase no limite de negar o som. É como se um pianista viesse 
para o palco, em uma sala de concertos, sentasse diante do piano 
e ficasse contemplando o teclado sem tocá-lo, somente abrindo 
a sua tampa, talvez sinalizando os movimentos de uma peça 
invisível, ou inaudível, ou uma peça que fosse... o nada. Ou, que 
o expressasse. Tudo isso possivelmente diante de uma plateia... 
meia... basbaque, assim... ébria, um tanto... em gozo, algo hip-
notizada, em estado não muito definido, quem sabe em transe 
mágico, cercada pelos sons, ou ruídos, que vinham do espaço em 
redor. Seria o Silent Prayer, Prece Silenciosa, de John Cage. Seria 
uma música do silêncio. O consolo que esse compositor nos deu, 
dizendo ele, é que nunca mais ninguém fez semelhante façanha. 
Supomos que ele deveria querer dizer, ironicamente, claro, que 
essa sua obra seria única, irrepetível, e assim... última, que talvez 
expressasse o irrepresentável e indefinível absoluto. Donde, calcu-
lamos, o possível estado de transe da sua plateia.

E então, vem a pergunta que não quer calar... Estaríamos 
diante de um anjo quebrador?

Essa história da música silenciosa está contada por Alex 
Ross em O resto é ruído – escutando o século XX.37

Deve ser por isso que nem ele mesmo, Cage, a repetiu, 
quiçá, para ser coerente como o seu sonho de uma obra única, 

irrepetível, absoluta, última, como uma obra-prima. Ainda bem. Ele 

36 BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Tradução de Marcos Santarrita. Ob-
jetiva. Ver Prefácio e Prelúdio.

37 ROSS, Alex. O resto é ruído – escutando o século XX. Tradução de Cláudio 
Carina e Ivan Weisz Kuck, revisão de Marcos Branda Lacerda. Companhia 
das Letras, 2009. Capítulo: “Admirável mundo novo: a Guerra Fria e a 
vanguarda dos anos 50”.
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teve piedade de nós. Resta saber que espécie de pronunciamento 

filosófico foi esse. Um pronunciamento sem palavras. Um ritual 
de contemplação mística... pode ter sido... o silêncio é convi-
dativo à contemplação e à oração. Vamos ter um pouco de boa 
vontade. Mas... música?... música?...Cage disse “que se inspirou 

nas telas brancas de Rauschenberg no Black Mountain College...”38 
As telas brancas. Ou ele as não viu mais. Ou ele se compadeceu 
de nós. Fundo do poço. Ou abismo. Cruel.

A música, na sua aventura do novo pelo novo, a qualquer 
custo, negou o conceito de beleza, ou a hierarquia do belo, que, 
quem sabe cheios de belas ilusões, concebíamos estar implícito 
em dados intervalos, definidos como as diferenças de alturas 
entre dois sons. Pelo menos culturalmente achávamos isso, 
numa herança de nossos antepassados. Oh! Intervalos. Os velhos 
anjinhos! Aquilo que musicalmente somos capazes de gravar na 
memória. A altura, essa nos é difícil de memorizar. Só os ouvi-
dos absolutos o fazem. Mas... os velhos intervalos... os velhos 
anjinhos, esses sim, esses gravamos com facilidade na memória. 
No entanto, a música, para o nosso desespero, não queria saber 
disso. Memória? Às favas com a memória! A memória traz a 
repetição. Trai a hierarquia! Às favas com a repetição e com a 
hierarquia. Os tempos eram dos hieroclastas. Ou anjos quebradores. 
Então, foram rebaixados os intervalos considerados como belos 
pelos gregos antigos. Eram belos e bons pela sua justa proporção, 
ou pela sua sonoridade, nascida da soma, ou integral, dos seus 
harmônios. Os intervalos que representaram, durante milênios, a 

música das esferas, os intervalos celestiais, nada mais eram do que 
intervalos comuns. Os imortais transmudaram-se em mortais. 
Os velhos anjinhos foram então considerados iguais diante de 

38 ROSS, Alex. O resto é ruído – escutando o século XX, tradução de Cláudio 
Carina e Ivan Weisz Kuck, revisão de Marcos Branda Lacerda, Companhia 
das Letras, 2009. Capítulo: “Admirável mundo novo: a Guerra Fria e a 
vanguarda dos anos 50”.
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outros quaisquer intervalos. Não haveria mais nem anjinhos 
nem diabinhos. Todos eram bons. E, assim, belos. O amorfismo, 
ou o banal, impôs a sua ordem... ou desordem, nivelando tudo 
num mesmo plano, ou... numa mesma monotonia, platitude. 
Rompeu-se, assim, a fronteira entre consonância e dissonância. 
O que era considerado feio passou a ser dado como também 
belo. Quebrou-se a nossa intuição de melodia. Fez-se das alturas 
dos sons um subconjunto dos conjuntos dos timbres, como o 
defendeu Schoenberg.39 Algo palpável, a altura, foi substituída, 
na nova hierarquia sonora, por algo vago, sutil, o timbre, que é a 
soma dos sons harmônios de uma dada nota. Só ouvidos muito 
educados podem ouvir tais harmônios. Ouvir, neste caso, querendo 
dizer separar, distinguir. A mesma nota, na mesma altura, tocada 
por instrumentos diferentes, interpretando, dada a complexi-
dade da coisa, produziria, assim, uma melodia de timbres.40 Não 
importa que houvesse monotonia. Então, interpretando... ou 
fazendo uma imagem... pois caminhamos em areia movediça... 
um acorde, pelo fato de as notas que o compõem terem alturas, 
mas, também, timbres diferentes, supondo estar sendo executado 
por diferentes instrumentos, seria entendido como uma melodia 

de timbres instantânea, se, evidentemente, todas as notas fossem 
tocadas ao mesmo tempo. E que areia movediça!... E por aí iam 
as coisas... A altura, secularmente cravada na nossa consciência, 
e, assim, na nossa cultura, estava rebaixada e dissolvida num 
imenso e indeterminado território chamado timbre. Schoenberg 
tomava a altura por distrito e o timbre por território.41 A nossa 
cultura auditiva teria que ser toda mudada. Teríamos que nos 

39 SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. Prefácio, tradução e notas de Marden 
Maluf. 1ª reimpressão. Editora Unesp, 2001.

40 SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. Prefácio, tradução e notas de Marden 
Maluf. 1ª reimpressão. Ver a “Apresentação” de Flo Menezes e ao final do 
livro o que diz o autor sobre a sua melodia de timbres.

41 SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. Prefácio, tradução e notas de Marden 
Maluf. 1ª reimpressão. Ver a “Apresentação” de Flo Menezes e ao final do 
livro o que diz o autor sobre a sua melodia de timbres.
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esquecer do continuum cultural que trouxemos desde eras ime-
moriais. Teríamos todos que sermos reeducados se quiséssemos 
ter acesso à beleza da música nova. De seres sensíveis passaríamos, 
quase que de repente, a seres insensíveis. Parecia que tudo fora 
multiplicado por menos um. O mundo musical estava coloca-
do de cabeça para baixo. Somente ouvidos dotados de etérea 
sensibilidade, naturais, ou educados, poderiam ouvir timbres, 
poderiam ver diferenças sonoras onde nós, pobres mortais, so-
mente vemos platitude, monotonia, igualdade. Dissolveu-se a cor 
tonal, tal como a percebíamos por séculos e séculos no simples 
e descomprometido ato de ouvir a música, desde os tempos da 
lira de Orfeu e da flauta de Pã. Revolveu-se a alma da música 
tal como nós a vínhamos considerando como sendo música. 
De tal modo ficou virada e revirada que até mesmo perdemos 
a referência sobre de que lado está; se do direito ou do avesso. 
Parecia que a música tomava o aspecto de uma geleia amorfa. E, 
pior, sobre o que seja música. Não se estranhe, portanto, que o 
público musical estreitou-se. E a música nova iria se transformar 
em música de seitas escolhidas dentre os que se consideravam eleitos 
para se ouvir música – a elite da elite... a nata da nata. Estávamos 
expulsos do paraíso. O empíreo musical estava fechado para os 
pobres coitados. “Ele baniu o homem e colocou, diante do jardim do 

Éden, os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o 

caminho da árvore da vida”.42 Cruel.
Palavras de Schoenberg no seu Harmonia: “Não posso 

admitir, de maneira tão incondicional, a diferença entre timbre e 

altura tal e como se expressa habitualmente. Acho que o som se faz 

perceptível através do timbre, do qual a altura é uma dimensão. O 

timbre é, portanto, o grande território, e a altura, um distrito. A altura 

não é senão o timbre medido em uma direção. [...] Isto parece uma 

fantasia futurística, e provavelmente o seja. Mas se há algo em que 

acredito firmemente, é que ela se realizará. E acredito firmemente que 

será capaz de elevar, de forma inaudita, os prazeres dos sentidos, do 

42 Bíblia de Jerusalém, Gênesis 3,24, Paulus, 2002.
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intelecto e da alma que a arte oferece. [...] Melodias de timbres! Que 

finos sentidos os que aqui diferenciem! Que espírito sublimemente 

desenvolvido o que possa encontrar prazer em coisas tão sutis. Quem 

aqui se atreve a reclamar teorias!”43

É claro que Schoenberg estava explorando os limites da 
música. Vamos tentar uma interpretação de palavras tão sutis, 
um tanto enigmáticas. Talvez ele não tivesse melhores palavras 
para nos transmitir o que intuía sobre o futuro da música.

De um som qualquer, vamos supor que seja grave, bem 
audível, somos capazes de ouvir o primeiro harmônico cuja 
frequência é o dobro da sua. É o som ao qual chamamos de 
oitava daquele som fundamental, na chamada escala harmônica. 
O restante dos harmônicos, na medida em que aumentamos a 
sua frequência, dificilmente o ouviremos tão distinto como o 
fundamental. Depois de uma certa frequência, o som ‘desapa-

rece’, em termos, claro. Está fora do espaço de nossa audição. 
E ainda há outro problema. É a distinção dos sons entre si, na 
medida em que vamos atingindo frequências mais altas. Aí 
perdemos a capacidade de perceber a diferença. Quer dizer, o 
intervalo ‘desaparece’, em termos. É um fenômeno físico, auditivo, 
empírico. Diz da capacidade humana de ouvir sons em dadas 
frequências. Ou perceber as suas diferenças, ou... intervalos.

E, então, chegamos à escala dos harmônicos, a série dos 

sons harmônicos de um som que é chamado de fundamental; em 
uma imagem, seriam os sons ‘filhos gêmeos’ de som fundamental, 
‘irmãos gêmeos’ entre si, cujas frequências são os múltiplos in-
teiros do seu gerador.

Vamos explicar a coisa como Esther Scliar fazia para nós, 
e de um modo muito simples.

A série dos harmônios, ou escala harmônica, relativa a qual-
quer som fundamental, que repete, na música, a série dos números 

43 SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. Prefácio, tradução e notas de Marden 
Maluf. 1ª reimpressão. Ver a “Apresentação” de Flo Menezes e ao final do 
livro o que diz o autor sobre a sua melodia de timbres.
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naturais inteiros (1, 2, 3, 4, ... n), é obtida quando multiplicamos 
a frequência do som fundamental respectivamente por cada um 
desses números inteiros. Se, por exemplo, a frequência do som 

fundamental for ‘f ’, a sua correspondente escala harmônica seria 
1f, 2f, 3f, 4f... nf. E assim vamos obter uma série de frequências, ou 
alturas, ordenadas. É muito simples essa ordenação das alturas. 
Na medida em que vamos subindo na escala harmônica, cada 
vez mais os sons se aproximam um do outro, como pode ser 
observado quando se coloca essa escala em uma pauta musical. 
Deslumbramo-nos com um bonito desenho. Na medida em 
que subimos na escala, a relação entre um dado número e o 
anterior vai se aproximando da unidade. Assim, por exemplo, o 
intervalo, que é a diferença das frequências de dois sons, entre 
os harmônios 82 e 81 da série harmônica, que está infinita-
mente longe do infinito, seria dado pela fração 82/81, que é 
igual a ‘1,0125...’. Uma diferença que, em si, é imperceptível aos 
nossos ouvidos; efetivamente, na proporção de que até mesmo 
o som vai se apagando, pois as suas frequências vão ficando 
fora do nosso campo sonoro – o campo da audição humana. 
Numa imagem, se pudéssemos ser transladados para o infinito 
matemático dessa série, e algum compositor eletrônico fosse 
produzindo os seus “sons”, lá iríamos ouvir, se pudéssemos, 
tudo monotonamente, absolutamente igual. Todavia, o que 
escutaríamos seria o nada – um absurdo. Dado que nada seria 
ouvido. Seria um mesmo e infinito silêncio. Apesar do grande 
esforço daquele compositor. Seria como estar em uma geleia 
sonora silenciosa – uma antinomia –, um plasma indefinido 
de um oco sem som, um buraco negro cuja boca está fechada, 
além dos espaços, onde a luz, que os cria, não penetrou, na sua 
grande explosão, ou expansão, que talvez fosse o “som-silêncio” 
da grande unidade, onde a diferença, ou o diabinho do intervalo, 
não pode existir. Arranjaram um meio de dar um fim a esse 

diabinho. Pois, lá, nesse infinito abstrato, o “um” é o “um”, só 
e somente só o “um”. O “um” que não podemos definir o que 
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seja. O diabinho do intervalo virou algo parecido a uma poeira 
cósmica. É claro que isso tudo é uma brincadeira de criança 
imaginativa. Não sem algum ousado jogo de palavras. Que nos 
perdoem os matemáticos. Ou os físicos e linguistas. O infinito 
e os signos das palavras espalham flechas de sentidos para tudo 
quanto é lado. Entretanto, serve para nos fazer chegar ao ponto.

Tendo-se em mente que o temperamento é a divisão da 
oitava em doze partes iguais, Esther Scliar nos dizia que real-
mente o temperamento não somente permitira uma facilidade na 
execução, mas, principalmente, uma mudança de cor musical, 
entre partes de uma mesma peça, através da modulação, que é 
o trânsito de um tom a outro tom, uma modulação que se fazia 
dentro de certas regras. Regras essas que geralmente vinham 
dos mestres clássicos. Desse modo, o que se procurava, com certa 
arte, sensibilidade e criatividade musical, nas transições, era se 
fazerem modulações entre tons próximos, para que o ouvinte 
não se perdesse em meio a uma massa sonora que ia mudando 
de cor. Ou seja, dizendo de um modo simples, para que ele, 
o ouvinte, não perdesse as suas referências. E, mais, dizia ela, 
que o atonalismo, ou a inexistência de qualquer tom, era uma 
consequência disso, na verdade, sendo um rompimento, ou 
uma quebra radical dessas regras. Fazendo imagens sobre o que 
Esther nos dizia, o atonalismo possibilitava a criação de novas 

atmosferas sonoras. O ouvinte, sem referências, iria flutuar em 
um plasma de sons, era como se ele estivesse na superfície de um 
mar sonoro sem margens, portanto, adimensional, e irradiando, 
para o espaço, uma única cor. Vamos dizer, por nossas próprias 
palavras, transplantando a coisa para a pintura, o ouvinte ficaria 
como alguém que contemplasse um quadro somente azul. E 
se sentisse nele imerso. Poderia até mesmo ser um raro azul 
somente alcançável, digamos, por um Van Gogh, como aquele 
seu azul sobre os trigais. Mas, seria somente o azul. Como na 
música há o tempo, o que não é o caso da pintura, esse azul 
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seria o azul de um imenso e eterno presente. Intriga isso? 
Claro que intriga! E muito! Um imenso azul que não escoa. 
Mas, espere aí, meu caro, diria um ingênuo, e completaria, e o 

passado?, e a minha memória?... Calma aí, anjo, atalharia o outro, 
para que passado?, para que memória?, isso tudo é uma tralha que 

temos que jogar no lixo!, arremataria o sabido... e meio enfezado, 
diria mais, tudo é a-história, a-tempo, a-tudo-o-que-foi-feito! Que 

Deus nos guarde!, cantaria obstinadamente, como se fosse uma 
litania, a capela, algum coro escondido. E Esther, então comple-
tando o seu raciocínio, firme em suas concepções musicais, nos 
dizia que o sistema tonal, mesmo com o temperamento, acabava 
por ser mesmo um sistema artificial, pois trabalha aceitando 

a impossibilidade de se dividir a oitava em doze partes iguais. Na 
verdade, dizia-nos ela, o sistema tonal aceita um remendo, um 

ajuste que, ao fim e ao cabo, é algo imperceptível aos ouvidos dos 

mortais. O que, afinal de contas, deveria consolar os adeptos desse 

sistema de ordenação de alturas. Todavia, um sistema, diga-se, que 

foi capaz de nos legar as belezas que criou. A nossa conclusão era 
que Esther acabava por defender o sistema da escala harmônica, 
justo porque era um sistema natural e que punha nas mãos dos 
compositores possibilidades infinitas de criação, como o com-
provava a música eletrônica. Ela estava em outro tempo. Muito 
mais na frente do que nós. Porém, sem negar um passado que 
fora deveras criativo. A ansiedade que víamos nela era uma 
espécie de angústia pelo novo. Ela, seguindo Schoenberg, não 
sem alguma dilaceração, via campos de novas sonoridades que 
eram impossíveis de serem atingidos dentro do sistema tonal 
que, aos olhos dos jovens novos músicos, já teria se esgotado como 
sistema de expressão musical, como se compor dentro de suas 
regras fosse uma eterna repetição do que os mestres já tinham 
feito, correndo-se o risco de não se igualar aos seus gênios.

Chegamos ao ponto. Que seres seriam esses assim tão 
sensíveis que seriam capazes de distinguir intervalos corres-
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pondentes às notas superiores da escala harmônica, como 
aquela entre os harmônios 82 e 81? Naturalmente seriam seres 
com capacidade de ouvirem dimensões sonoras que estaremos 
longe de sentir. As diferenças são tão diminutas, tão tênues 
que nem passamos perto de senti-las. Essas diferenças quiçá 
não sejam possíveis de serem realizadas nem mesmo pelos 
instrumentos de corda como o violino, cuja divisão da corda é 
feita, como o sabemos, em um continuum espacial, diretamente 
pelo violinista. Este, como o violoncelista, ou baixista, com a 
sua apurada audição, tira o som na ponta do dedo, em um justo 
lugar da corda do instrumento cujo braço não é dividido por 
trastos como o violão. Uma série de limitações físicas, ligadas 
às nossas imperfeições e às imperfeições de nossos objetos, 
impede os nossos instrumentos clássicos de produzirem inter-
valos tão ínfimos, ou sutis. Um platônico nos diria que o ideal 
não é realizável. Mas, deixando-se de lado os questionamentos 
filosóficos, sempre polêmicos, podemos dizer que a música 
eletrônica, teoricamente, pode fazê-lo. A música eletrônica, 
em tese, pode produzir quaisquer intervalos. Inclusive esses 
intervalos pequeníssimos, infinitesimais, que são o centro do 
nosso foco. Nós é que não podemos percebê-los. Então, diga-
mos que um compositor de música eletrônica crie uma obra 
utilizando somente as sutilezas das diferenças dos sons mais 
altos da escala harmônica. A sua vontade seria a de produzir 
sons inauditos. Melodias nunca ouvidas. Dimensões sonoras 
jamais palmilhadas. E que somente seriam perceptíveis pela 
sua sutil sensibilidade. E pela penetrante sensibilidade de seu 
público eleito. Ele estaria para além do mundo da tonalidade. 
Ele estaria em um mundo inexplorado. Uma nova Passagem 

Noroeste, um novo Polo Norte, um novo Polo Sul, a exigirem 
exploradores, descobridores. Nós estaríamos fora disso. Não 
ouviríamos senão uma mesma nota. Uma nota só. Não somos 
capazes de notar aqueles intervalos. Para nós, tudo não passa-
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ria de uma única e solitária nota, supondo que a pudéssemos 
ouvir. E se o compositor explorasse as frequências inaudíveis, 
aquelas que estão além até mesmo dos ouvidos caninos, som 
algum ouviríamos. Estamos falando das frequências altíssimas. 
As baixas, demolidoras de muralhas, como as que deviam sair 
das trombetas de Josué, em Jericó, essas, nem pensar... Não 
vamos querer botar abaixo a sala de concertos... Se bem que 
com a música nova tudo seja possível. Nada é proibido aos anjos 

quebradores... Nessas passagens, estaríamos ouvindo o silêncio, 
como naquele concerto da Silent Prayer, Prece Silenciosa, de John 
Cage. E, desse modo, o mundo da música nova deu a volta e se 
encaixou em si mesmo. A música desse compositor eletrônico, 
na hipótese de que pudéssemos ouvi-la, para nós, poderia ser 
um eterno flutuar entre uma mesma nota, ou um mesmo silên-
cio, se o compositor se desse ao luxo de fazer pausas. Um igual 
sucedendo a outro igual. Como um imenso mar impossível e 
sonolentamente oscilando num mesmo plano, a música desse 
compositor nos seria uma mesma inaudível nota... longa... e um 
mesmo muito ‘audível’ silêncio... longo. Uma mesma inaudível 
nota... mais longa ainda... e um mesmo bem ‘audível’ silêncio... 
mais longo ainda... Assim mesmo, repetitivo. Parecendo-nos 
algo sem criatividade. Chato. Obstinadamente seria isso. Uma 
sonolenta monotonia. Um mesmo som e um mesmo silêncio. 
Uma hipnótica e contraditoriamente angustiante monoto-
nia que, para o compositor, e a sua plateia de sensíveis, seria 
uma luxuriante e extasiante massa sonora, uma glória a nós 
interdita. Algo capaz de elevá-los ao empíreo. Alguma coisa só 
possível nos espaços celestiais. E capaz até mesmo de afastar os 
querubins guardiões da porta do Éden e de levá-los, em êxtase, 
o compositor e a sua plateia de escolhidos, à Árvore da Vida. À 
eternidade. Ou, para quem preferir, ao Nirvana.

Alguém poderá protestar e dizer que a música eletrônica 
não é isso. Ou, quando muito, não é somente isso. E pode não ser 
mesmo. Tudo bem. Todavia, no limite, porque aqui se trata dos 
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limites, assim como naqueles ditos de Schoenberg, registrados 
acima, a música eletrônica é isso sim. E é preciso ter coragem 
para dizê-lo. Porque é isso o que lhe dá a essência. Com ela é 
possível atingir espaços sonoros nunca dantes percorridos. Os 
nossos ouvidos não alcançam tais sutilezas. Ou ainda não as 
tocam. Nem, ao menos, ousam fazê-lo. Talvez seja uma pena. 
Ou, talvez, quem sabe, seja uma salvação. Não sabemos dizer. 
A beleza, às vezes, surpreende. De repente, ela aparece, ou a 
notamos. E aí, é aquele espanto. E ficamos com aquele ar de 
quem pergunta a si mesmo: como não a vi, ela estava justo diante 

de mim? É assim mesmo. As coisas são vistas na hora em que 
têm que ser vistas, não em outra hora.

Deixando essa polêmica de lado, então, ficamos a nos 
perguntar. Se é para ficarmos em uma nota só – por Deus! –, 
por que toda aquela parafernália da eletrônica para produzi-la? 
Por que tanta teoria? Por que não pegamos o violão e tocamos 
lá aquele gostoso e belíssimo sambinha, Samba de uma nota só, 
de Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça?

Sugestivo? Dá para vestirmos alguma carapuça?
Quem seriam aqueles outros seres, que não estão nem aí 

para esse sambinha construído dentro das estruturas das escalas 
tonais, que seriam capazes, pela sutileza de sua sensibilidade 
auditiva, de ouvir aqueles outros sons que não têm nada a ver 
com os sons das escalas de Tom e Newton? Escalas essas dos 
comuns mortais e também, porque não, dos mestres imortais 
aos quais Tom e Newton devem a beleza de sua música. Quem 
seriam esses Super-Homens? Em que futuro estariam eles?

Quem ousaria dizê-lo para a Esfinge? Quem? Nós, os 
expulsos do Paraíso? Nós que não estamos nem no conjunto 
dos eleitos, muito menos dos escolhidos? Nós que não temos nas 
mãos senão a mísera lira de Orfeu, ou a despojada flauta de Pã?

Palavras de Otto Maria Carpeaux, na sua Uma nova his-

tória da música. “Apesar de tanta difusão da teoria e apesar de forte 

publicidade propagandística continuam os adeptos de Schoenberg a 
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formar uma seita, com suas revistas especializadas, seus concertos e 

organizações mais ou menos particulares, seus Festivais exclusivos. 

Não conseguiram romper a barreira. Sua arte é esotérica. Mas esse 

fato não pode ser empregado como argumento contra eles. Pois nunca 

se precisava tanto de arte ‘esotérica’, num bom sentido da palavra, 

como nesta época em que o rádio, a televisão e o disco propagam uma 

‘cultura’ barateada para as massas. [...] Seria, nesta situação, desejável 

a aliança de todas as forças contrárias à decadência. Até há pouco, 

essa aliança parecia impossível; pois o mundo musical estava divi-

dido em dois campos: o dos adeptos dododecafonismo de Schoenberg 

e o dos adeptos do néo-classisismo de Stravinsky. [...] O mais rígido 

determinismo histórico não seria capaz de prever o desfecho dessas 

dissensões. Mas o resultado terá, em todo caso, de justificar-se perante 

os valores que já existem, imperecíveis. É, como disse Patrick Henry, 

o passado que julgará o futuro”.44

É impressionante como essas palavras foram proféticas. 
Foram escritas no final dos anos 1950. Em certo sentido Car-
peaux foi um otimista. Ele disse que haveria um futuro. E que o 
passado o julgaria. Já se passou meio século e esse futuro ainda 
é uma quimera. Ou terá desaparecido de vez. Estamos na era 
dos museus. “É o repertório histórico, diz ele, que transforma em 

museus da música erudita criada entre 1700 e 1900 nossas salas de 

concerto e casas de ópera”.45

Quando vamos a um concerto, ou a uma ópera, talvez 
estejamos indo a um museu e não o saibamos. Talvez não o 
notemos por causa da féerie que nos cerca. As pessoas que 
cultuam as mesmas emoções que nós, as fantasias que guar-
damos, as memórias, as luzes e as cores do teatro, tudo isso 
funciona como se tudo conspirasse para um estado de espírito 
que parece nos preparar para receber algo extraordinário. Há 

44 CARPEAUX, Otto Maria. Uma nova história da música. Zahar Editores, 
1958. Capítulo “Schoenberg e o Dodecafonismo”.

45 CARPEAUX, Otto Maria. Uma nova história da música. Zahar Editores, 
1958. Capítulo “Schoenberg e o Dodecafonismo”.
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alguma coisa de devir nesse estado de espírito, diferente de 
quando se entra em um museu, onde tudo parece que está 
imóvel no tempo. Mas, o esquisito é que, quando saímos dele, 
desse museu, o musical, às vezes, saímos para a rua com uma 
vaga sensação de beleza grudada em nós. E o mais estranho 
ainda é o fato de que essa sensação parece que não quer nos 
abandonar. Vamos caminhando pelas ruas. Dirigimos o nosso 
carro. Ou estamos sós em um banco de ônibus, ou de metrô. 
Chegamos em casa, ou em outro lugar, conversamos com os 
amigos, mas a nossa vontade é estarmos a sós com ela – aquela 
sensação de beleza. Porém, sem angústia. Aliás, ao contrário, 
com uma enorme serenidade na alma. Parece com aquela sen-
sação da presença do amor depois de longa ausência. É como se 
fosse uma forma etérea, uma espécie de sombra erótica, cheia 
de um prazer longínquo, um corpo envolto em um véu, que 
vai nos acompanhando, enlaçando, e somente aos poucos vai 
desaparecendo e nos deixando novamente sozinhos. Talvez 
seja porque a nossa intimidade mais profunda, ao tê-la como 
dádiva, se recusa a deixá-la ir, rejeitando assim a mergulhar-se 
na indiferença do mundo. E o precioso é que não ficamos tris-
tes com isso. Com esse ir-se embora da beleza. Sabemos que 
é assim mesmo. É como se guardássemos, em nossa caixinha 
de segredos, uma joia preciosa.
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Eu caminhei pelos astros.
Conheço as vias rutilantes dos sóis,

A cor e o murmúrio do nada,
A embriaguez e a onipotência

De estar suspenso na eternidade,
A sedução e o gozo

De estar algemado às estrelas.
E sei o gosto do amargo e do doce,

Eu conheço a dor e o delírio,
E a paixão e o prazer.

Eu sou dádiva pura
E mais nada.

Fragmentos do poema “O imperador”, do autor.



PARTE III – Os últimos anos de aprendizado

1. O GENIAL ANJO QUEBRADOR

Pierre Boulez era um anjo quebrador? Seria a inquieta 
pergunta que se recusa a ficar presa na garganta.

Vamos seguir a trilha de Alex Ross, no seu citado O res-

to é ruído – escutando o século XX. Olivier Messiaen o recebeu 
muito bem no Conservatório de Paris. “‘Quando entrou na 
classe pela primeira vez, ele foi muito simpático’, relembrou 
Messiaen. ‘Mas logo se mostrou furioso com o mundo todo. 
Ele achava que estava tudo errado na música’. Messiaen disse 
também que Boulez era ‘como um leão que tivesse sido esfolado 
vivo’”. Boulez deixou de ser messiaenista, porém, aplaudiu ao 
lado dos que defendiam o mestre, entre eles os que foram seus 
alunos, a peça para piano Mode de valeurs d’intensités, composta 
por Messiaen. “Lá estava a música diferenciada ao máximo que 
eles vinham procurando”. Depois da experiência messiaenista, 
Boulez foi ter aulas com René Leibowitz com quem também 
se desentendeu, chegando a ser ríspido com o seu professor, 
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quando esse criticou a sua Primeira Sonata para Piano. Num 
ataque de fúria, Boulez “esfaqueou” essa partitura, que seria 
dedicada ao mesmo Leibowitz, e o fez “inúmeras vezes”, usando 
um “abridor de cartas”. “Boulez mostrou animosidade contra 
colegas compositores que se recusaram a segui-lo no caminho 
da modernidade”. No obituário que escreveu por ocasião da 
morte de Schoenberg, em 1951, Boulez registrou que “eu não 
hesito em escrever, não por qualquer desejo de provocar um 
estúpido escândalo, mas igualmente sem nenhuma hipocrisia 
tímida ou melancolia sem sentido: Schoenberg está morto”. 
Boulez o acusava de “demonstrar o mais ostensivo e obsoleto 
romantismo e de ter revolucionado a arte da harmonia deixando 
o ritmo, a estrutura e a forma intocados”.

“Deixar o ritmo, a estrutura e a forma intocados”. Se isso 
não é ser um anjo quebrador, então, o que o seria? Qual seria 
o corajoso querubim cobridor que se habilitaria a ficar em sua 
frente? Existiram outros anjos quebradores, além de Boulez? Por 
certo, nos meados do século XX, havia muitos anjos quebrado-

res. Anjos que se quebravam entre si mesmos. Os caminhos 
que a música lhes oferecia eram múltiplos e transbordavam 
uma enorme riqueza de possibilidades. E quando o campo 
de alternativas se apresenta num quase infinito conjunto de 
escolhas, ou de encruzilhadas, é até humano ficar-se como 
que perdido em meio delas. Na sua visão musical, tudo tinha 
que ser explorado. Nada poderia ser impedido. Certamente, 
eles, esses anjos quebradores, se adiantaram no tempo, e disse-
ram para si próprios uma frase famosa que os muros da Paris 
revoltosa de 1968 iriam escrever: É proibido proibir. Ou, como 
veremos adiante, esse ‘é proibido proibir’ nada mais seria do 
que o ‘tudo seria permitido’, como o diria, na sua voz despojada, 
o Cardeal Carlo Maria Martini, lembrando a frase de Dos-
toievsky: “sem Deus tudo seria permitido”. Mas, por que somente 
Boulez aqui? – alguém poderia perguntar. Em primeiro lugar, 
porque Boulez era o nosso objeto de estudo, dado pela nossa 
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mestra, Esther Scliar. Era sobre ele o nosso foco, com o seu 
Le Marteau sans Maître, essa obra estava muito perto de nós. 
Em segundo lugar, porque Boulez, a nosso ver, foi o que mais 
caracterizou o radicalismo de se passar uma borracha em tudo 
o que o passado falava, ou impunha, ou mais ainda, proibia. Ele 
considerou que Schoenberg, no obituário que escreveu para 
o mestre, não somente estava morto como ser existente, mas, 
também, o estava como guia, ou paradigma, pois a sua música, 
ou a sua proposta de nova música, ainda se ligava ao passado, 
obsoleto e romântico, que tinha que ser destruído. O que não 
o impediu de, mais tarde, quem sabe com o arrefecimento 
da dimensão dionisíaca juvenil, reger obras importantes do 
mestre. E como as regeu! E com que arte consumada o fez! A 
impetuosidade em reverência à beleza! Nada como o tempo, 
esse curador de feridas.

Entretanto, lá no passado, na distância histórica, choca ou 
não choca essa pulsão de tudo negar e quebrar? Assim mesmo, 
dito secamente – negar e quebrar. Estarrece. A arte para um 
aprendiz deveria ser uma construção. É como erguer-se uma 
catedral. Não uma destruição “deliberada”. Uma “anulação”. 
Mas, ao final dos anos 1940, o que não devia estar vendo na 
sua Europa, os jovens nos seus vinte e poucos anos aniquilados, 
mas com um amplo leque de caminhos alternativos para do 
aniquilamento se sair. O que nós, também jovens, naqueles 
anos da segunda metade dos anos 1960, e início dos anos de 
chumbo, depois do histórico 1968, no auge da ditadura militar, 
igualmente não estávamos vendo por aqui, no Brasil? Só que 
aqui as coisas não eram visíveis. Eram metafóricas, sub-rep-
tícias, quando não dúbias, muito a ver com o nosso modus 

vivendi. E mais, eram repetições de histórias antigas, rixas e 
ódios mal resolvidos, ou conciliados pelas metades, disputas 
indeléveis, intra-elites, essas, incapazes de um compromisso, 
ou projeto democrático de convivência no horizonte de um 
projeto maior de nação. As coisas aqui eram assim, ao nosso 
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modo peculiar de ser: eram e não eram. Havia como se colo-
car uma máscara. Lá, na Europa, a realidade era tocável. Nos 
prelúdios do pós-guerra, as coisas eram mais do que visíveis. 
A destruição estava nas coisas, na vida, e em todos os corações 
e mentes. Será que, depois de tanta derrocada seria possível 
se acreditar em alguma coisa? Harmonia, equilíbrio – tudo foi 
para o espaço. O jovem Boulez, prematuramente, podia até 
mesmo ser um anjo quebrador, todavia, revelava-se um homem 
do seu tempo. Aproveitar o que de um meio século que assistiu 
a tantos horrores? Difícil.

Incompreensão ou feiura? Achamos que foi mais o pri-
meiro do que o segundo. Quaisquer comentários que pudésse-
mos fazer sobre feiura seriam uma espécie de abertura intimista 
do coração para dizer coisas que angustiavam o âmago da nossa 
alma, mas que, por mil razões, não dizíamos, não botávamos 
para fora. Talvez por medo. Temor de não estarmos “vendo” o 
que somente um grande mestre “vê”. Medo de a nossa sensibi-
lidade estar nos negando a compreensão, daí o nosso estado de 
inquietude e ansiedade. Mas, o que dizíamos, com o acordar de 
alguma coragem, ia aplainando o caminho. As confissões das 
dúvidas, as suas expressões em nossas vozes, iam devagarzinho 
iluminando o caminho do entendimento. No fundo, uma voz 
oculta nos dizia – confie nos mestres. Porém, tudo parecia 
contraditório a essa voz. E isso nos desesperava. Ocorre que, 
no nosso íntimo, não aceitávamos o nosso estado de flutuação. 
Queríamos um solo firme onde este era impossível, pois nem 
os compositores ou teóricos da nova música demonstravam aos 
nossos olhos firmeza em suas concepções estéticas. Quem sabe 
refletindo um mundo em transformação, mas cujo sentido ainda 
não estava claro em seus prazeres musicais. Para surpresa nossa, 
e para não poucos, no campo da música nova, com a exceção de 
Esther Scliar, esses prazeres refletiram o seu tempo já naqueles 
dias de aprendizado, e depois, cada vez mais, a medida que se 
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aprofundava o século XX. Iriam se situar em novas velhas 
formas musicais que nada tinham a ver com a música nova, 
com os seus complicados e cerebrais modos de composição, e 
nem com a sua ousada proposta de rompimento radical com o 
passado. Se havia rompimento, esse certamente para a tristeza 
dos jovens novos músicos não seria com as tradições. A música, 
aquela que realmente atinge a maioria dos corações, e que é 
capaz de sensibilizar multidões, principalmente os jovens, no 
nosso interconectado e televisivo mundo, a despeito de tanta 
teoria e confusão, fazia uma longa e inesperada volta na espiral 
do tempo histórico.

É claro que, hoje, já no tempo dessa volta, em que o 
mundo da promessa é o mundo da realidade, estamos vendo 
as músicas de Schoenberg e Boulez dentro de uma perspectiva 
de quase meio século. E mais. Dentro de um conjunto de ideias 
que, nesse justo momento, se constituem como passado. E 
dentro da redoma da experiência de vida. Não é a mesma coisa 
do que ouvi-las nos anos quentes em que se faziam ou ainda 
mais para trás, em que se fizeram tão próximos, pois estavam 
no tempo de juventude no qual o turbilhão do presente nos 
tira a visão do sentido das coisas. Um sentido que teve que 
aguardar o devir do tempo e de maturação dos fatos históricos, 
como soe acontecer, para começar a se revelar. E, hoje, está aí, 
sem dúvida. Está aí um mundo que lá atrás não era senão um 
projeto nas sombras. Um mundo que nos mostra a cara. Está 
aí a dizer para que veio. Só não o reconhece ou não o escuta 
quem não quiser.

O que é assustador é que os mestres nos instruíam, mas 
nós é que não os entendíamos. Ou, nem sequer os ouvíamos. 
E não foram poucas as suas insistências. Parece ser verdade o 
fato de que só se escuta aquilo que se quer. A imensidão e a 
exuberância do presente conspiram permanentemente para 
tirar de nós qualquer chance de ouvir a voz de quem perscruta o 
futuro. Essa voz nos parecerá quase sempre muito distante, por 
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vezes misteriosa, complicada, incômoda, maçante, exigindo-nos 
um esforço, primeiro, de escutar, depois, de interpretar, o que, 
na verdade, não estamos dispostos a fazer. Para nós, a ameaça 
nunca está no futuro. Ela será sempre algo ali, na nossa frente. 
Será algo que se mostra. Somente vamos ouvir quem nos fala 
sobre quando alguma coisa em relação a ele nos angustiar. E 
isso não costuma acontecer assim tão de repente. 

Não cabe nesse contexto, nem coube no contexto dos 
anos de aprendizagem, por uma questão de prioridade, fa-
zer-se a análise da música de Schoenberg. Entendida análise 
aí no seu stricto sensu, ou seja, teórico, estrutural e formal. 
Nada disso. Cabe sim, hoje, como coube lá também, naqueles 
anos tumultuados, dizer-se sobre o que é o resultado em nós 
de sua música. Entendido aí “resultado” como aquilo que é 
uma preocupação dos compositores sobre o que eles dizem 
ser o “ver-como-ficou”. Um “ver-como-ficou” que significa 
transformar uma partitura em música. Que, ao fim e ao cabo, 
é o que interessa. Fazendo-se um paralelo com a pintura, não 
adiantaria nada a um pintor ter um quadro somente mental. 
O seu quadro somente se materializa se colocado na tela, com 
as suas cores, com a sua forma, tudo trazendo “para fora” uma 
dada essência. Assim é a música. Sem a sua expressão, ela não 
é música. Será apenas uma partitura. É a expressão que levanta 
em nós aquele estado que Glenn Gould definiu muito bem 
como sendo de um espanto acompanhado de uma serenidade, 
como registra em uma sua sentença que está na contracapa de 
um CD seu, A state of wonder – Um estado de espanto, que traz as 
gravações das Variações Goldberg de Bach, gravações essas feitas 
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em duas fases de sua vida, a primeira em 1955, aos 23 anos, e a 
segunda, em 1981, um ano antes de sua morte, aos 50 anos.46

E assim, queria falar na música de Schoenberg, seguindo 
a trilha de Glenn Gould. Em primeiro lugar, como de “es-
panto”, surpresa, paralisia, admiração, como de indagação, 
anunciadora do torvelinho da dúvida e da procura. Como se 
estivesse naquele estado de quem pergunta: “o que é isso?” 
“Diante do que estou?” Quem não pararia se estivesse diante de 
tais perguntas? Isso, hoje, com a maturidade, ficou-me claro. 
A música de Schoenberg é intrigante. Como o são, aliás, as 
músicas dos mestres quando ouvidas pela primeira vez. E várias 
delas continuam a ser assim. Como é que isso pôde ser criado? 
Essa será sempre a pergunta invariável. E é isso que faz delas 
verdadeiras obras-primas. Apenas fico tomado de curiosidade 
para saber como os outros a veem – a música de Schoenberg. 
Sob que prisma essa música se mostra a esses outros o seu 
“como-é-que-ficou”. E, em segundo lugar, queria falar sobre 
essa música como “serenidade”. Ou seja, como estado de com-
preensão. Como se a distensão seguisse a anterior tensão. Como 
se a calma nascesse da angústia. Como se do turbilhão surgisse 
uma paralisia, anunciadora daquele êxtase que se apodera de 
nós, e nos anula os movimentos da mente e do corpo. Aquela 
paralisia do gozo extático em que ficamos quando julgamos 
que chegamos à essência de dada coisa. Quem também não se 
fascina quando compreende algo? Quem não se paralisa diante 
de uma revelação? Quem, diante dela, não se sente invadido 
por aquele estado de quietude? Construção. É isso o que fala 
Glenn Gould em sua frase. Essa deve ser a tarefa da arte. É claro 
que isso quer dizer que fazer arte não é destruir, nem nos dar 

46 CD Glenn Gould – A state of wonder (Sony, 2002), que contém um folheto com 
textos de Tim Page e do próprio Glenn Gould. Na contracapa desse CD, está 
uma sentença em que Glenn diz que o objetivo da arte não é fazer com que 
sejamos tomados por um efêmero derramamento de adrenalina, mas, antes, 
o de construir, aos poucos, em nós, um estado de espanto e de serenidade.
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uma sensação efêmera. A arte deve atingir a construção desse 
duplo estado de espanto e serenidade. Construção, essa é a 
palavra implícita em alguma coisa que se diz ser... uma obra. 
E que ela seja causa de uma permanente admiração. Nada que 
seja passageiro. Mas, algo que tenha eternidade. Seria uma 
espécie de tocar no que é sagrado. E não será isso que sentimos 
quando ouvimos as gravações dessas Variações Goldberg tocadas 
por ele, Glenn Gould?

É com esse estado de espanto e serenidade que gostaria de 
falar sobre a música de Schoenberg. Um falar que terá que ser 
poético. Pois, somente assim, como poesia, com o seu mistério, 
mesmo que esteja travestida de prosa, dá para falar sobre a sua 
música. Pois, era com esse estado de espanto e serenidade que Es-
ther Scliar e nós, seus alunos, dialogávamos, mesmo que o fosse 
com ansiedade, pois, não eram poucas as nossas dúvidas sobre os 
caminhos da música. E nesses caminhos estando decisivamente 
imersa, umbilicalmente ligada mesmo a música de Schoenberg 
ou o dodecafonismo. Talvez a nossa serenidade viesse de nossa 
humildade em saber que essa música possa restar, para nós, 
sempre incompreensível no seu todo ou em parte, nos termos 
em que, mesmo hoje, ainda colocamos o belo musical, depois de 
mais de meio século. Talvez seja um gesto de sabedoria o ficar-se 
parado diante de uma muralha que nos é dada e que se coloca 
como algo que não está em nossa dimensão atual de humanos 
compreendê-la. Isso não significa uma atitude de afastamento. 
Nada disso. Significa apenas um estar em contemplação diante 
de algo que apenas não compreendemos. E tal, dialeticamente, 
não funcionaria no sentido da compreensão? O espanto original 
dos gregos não gerou a vontade de compreender? A verdade é 
que nós estamos devendo a Schoenberg ouvidos mais sensíveis 
para que possamos alcançar a beleza da sua música e, enfim, 
compreender o alcance de suas concepções artísticas.



115 | João Cezar Pierobon

Uma dívida que temos, quem sabe por causa do barulho 
e da confusão em que se meteram os anjos quebradores, que 
queriam fazer tábua rasa de todo um passado que teima, por 
óbvias razões, permanecer em nós, apesar de todos os pesares, 
que não são poucos.

Dodecafonismo. Vamos nos restringir a ele como um 
subconjunto pertencente ao grande conjunto da música nova. 
É um quadro só branco, ou só verde. Ou... só azul. Aquele azul 
dos trigais de Van Gogh. O só branco – não sinto nada. O só 
verde também não. Mas, o só azul, aquele azul de Van Gogh... 
aquele azul... inexplicável... Aquele azul sobre os trigais. Aquele 
azul revolto. Não o azul de uma cópia ou fotografia do quadro. 
Não mesmo! Mas, o azul ao vivo. O azul no olho. O azul que 
Van Gogh colocou na tela direto, sem intermediação nenhuma, 
na nossa retina. O azul que deixa ver a pincelada viva. O azul 
naquela luz de Amsterdan, justo no Museu Van Gogh. Aquele 
azul. Aí a coisa pega. Por quê? Por que querida mestra? Por 
quê? Por que com o só verde isso não acontece? Por que é que 
com o só verde há monotonia e com o só azul, esse aí de Van 
Gogh, não há? Aí há beleza.

Por quê? Não sei. Paralisia. Êxtase.

Esther, então, adquiria um tom meigo. Não havia mais 
aquele dar de ombros, mover os braços caoticamente. Não havia 
mais aquela gagueira. Aquele mais silêncio do que fala. Ou uma 
voz entrecortada pela angústia de não saber o que falar. Havia 
serenidade nela. A linguagem não é suficiente para explicá-lo.

Por que nos sentimos assim, com certas músicas de Schoenberg, 

como se estivéssemos diante daquele azul de Van Gogh? Só há uma 

nesga de explicação. Insuficiência de linguagem. O que não explica 

nada. Porém isso não nos deve afligir. O fenômeno de não entender 

aquele azul é homólogo ao fenômeno de não se entender certas músicas 

do mestre. Talvez Schoenberg tivesse percebido que a linguagem da 

música, tal como a conhecemos e concebemos, como era a linguagem 
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dela no seu tempo, era insuficiente para expressar o que ele queria. E 

então ele expressou do jeito que podia. Talvez sim. Talvez não. Não 

o sabemos. Não podemos saber tudo. Talvez ele tenha deixado 
de dizer muita coisa. Escondeu-as. Era a música, a sua imortal 
forma de expressar as suas paixões, que devia estar em jogo. 
Deve ter sido por isso que ele tentou por ordem no caos que exis-

tia com o atonalismo – o plasma de todos os tons. Talvez ele visse a 

música na borda de um limite que ele não quis ultrapassar quando 

propôs uma nova forma de expressão. E muitos não o compreende-

ram quando ele vacilou diante desse limite que, para ele, pode ter se 

mostrado um precipício. O que não deixou de ser profético de sua 

parte, face à anarquia de correntes, que se digladiavam, e que tomou 

conta da música depois dele. Mas... Para que falar de insuficiências, 

meus caros? Nossas humanas insuficiências. E de nossos meios de 

expressão. Para que? Caros alunos... para que? Não podemos saber 

tudo. Nunca o vamos saber. Espanto é o estado que nos move pela 

dúvida. Serenidade é o estado que nos move pela impossibilidade. 

Há alguma hora em nosso caminho que topamos com uma muralha 

impenetrável e intransponível. O que é que há de se fazer?

Como Georg Cantor sentiu-se, ao se ver diante de suas 
descobertas no campo do continuum, ou números reais, e dos 
conjuntos infinitos? Iria expressar com uma espécie de incre-
dulidade. Maravilhamento. Espanto. Ver, mas não crer, como 
o anotou Betrand Saint-Sernin em A Razão no Século XX.47 Rup-
tura entre a evidência e a crença. Vamos dizê-lo de um modo 
simples, como às vezes o faz Bertrand Russell. Como aceitar 
que a cada ponto de uma esfera, digamos, com diâmetro AB, 
correspondesse um ponto de um segmento de reta cujo tamanho 
é igualmente AB, e vice-versa? Como aceitar que dois finitos, a 

47 SAINT-SERNIN, Bertrand. A razão no século XX. Tradução de Mário 
Pontes. José Olympio Editora e Editora UnB, 1998. Capítulo “Os novos 
instrumentos da razão nas ciências no início do século XX” – “Introdução: 
a lógica ‘na muda’”.
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esfera e o segmento de reta, contivessem infinitos pontos, que 
parecem “diferentes”, mas... fossem “iguais”? E eles são “iguais” por 
justamente serem “finitos infinitos”. É claro que essa linguagem 
é metafórica. E põe metafórica nisso! Mas querendo se dizer 
ou se simbolizar, o que não se quer dizer. Pois, isso tudo é um 
pântano de tautologias. Onde foi parar a nossa pobre lógica 
aristotélica? Como aceitar que “A” é também “não-A”. Como 
aceitar que o finito pudesse conter o infinito? A esfera com diâ-
metro AB, para nós, é muito maior do que o segmento de reta 
cujo comprimento é também AB. É uma evidência. Evidência? 
É um ver. Um ver? Sim. E pronto. Como aceitar que n = n + 1? 
Que “n” será esse aí que permite isso? A visão dizia uma coisa, 
mas a razão outra. Em que se acreditar? Definições, axiomas, 
conhecimentos consolidados, parece que tudo virara de cabeça 
para baixo. O século XX parece que gostava de multiplicar tudo 
por menos um. Ou invertia as frações. Estar do outro lado da 
soleira da porta. Estar em um espaço desconhecido. Voltar e 
contar o que se viu. Se é que havia palavras. E continuar. Até 
dar com uma muralha. Existiria melhor imagem?

A matemática que fornecera para a música lá nos tempos 
de Pitágoras e de seus discípulos os números fracionários que 
iniciaram a construção do seu arcabouço teórico, a explicação 
racional da sua beleza harmônica, vivia também a sua crise. 
Aquela que unira a razão ao som submetia-se também aos seus 
dilemas. A ciência da razão sofria os males de sua própria razão.

Não era pouco o que Cantor e os grandes matemáticos 
de seu tempo perseguiam. E até hoje devem estar desejando. 
Assim como não é pouco o que os físicos ainda ambicionam 
com a sua teoria final unificadora de toda a física – o seu Santo 
Graal. Como também não era pouco o que Schoenberg preten-
dia. Apesar de todo o fracionamento e de toda a destruição no 
seio da música, nela havia alguém preocupado com a unidade 

superior, com novos instrumentos e com uma nova escritura. To-
davia, quando se trata de limites, quando o que se quer atingir 
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é aquela unidade superior e aquela uma só medida, as coisas não 
são fáceis. Como soa igual tudo isso... Apesar de toda a des-
truição, ou quem sabe por causa dela, o Século XX parece que 
procurava um absoluto que havia sido perdido em alguma de 
suas encruzilhadas.

2. A ANGÚSTIA DA DÚVIDA

Serenidade. Foi o que perdemos. A angústia da dúvida 
voltou. Por todos os lados estávamos cercados pela música 
tonal. Era uma realidade impossível de se ignorar. O espanto 
mostrou de novo a sua cara. A sensação de monotonia, geral-
mente em tudo o que se exprimia como música dodecafônica, 
era quase absoluta. E aqui estamos citando somente ela, a música 
dodecafônica, como se sacássemos uma importante, e muito 
representativa, amostra do grande conjunto da música nova, 
porque ela se presta, a nosso ver, melhor para o que temos a 
dizer sobre essa sensação de... monotonia. O que não quer dizer 
que as outras correntes da música nova não possam resultar 
numa atmosfera com essa sensação pelo menos em algumas 
de suas criações. Como monotonia, no dodecafonismo, se na 

teoria, ressalta-se, na teoria nada poderia ser repetido? Mesmo 
que houvesse rígidas regras para as raras e rejeitadas repetições, 
tudo devia ser feito para não se criar um centro preferencial, 
um sol, um núcleo gravitacional principal no entorno do qual 
tudo gira, alguma memória no ouvinte com a repetição, pois, 
não podia haver hierarquia nos diabinhos dos intervalos, todos 
tinham a mesma importância, todos eram hierarquicamente 
iguais, mesmo aqueles indistinguíveis pelos ouvidos dos pobres 
mortais. O dodecafonismo criava uma prisão da qual queria se 
libertar. Ou seja, saiu da prisão do sistema tonal para a prisão 
rígida de seu modo de compor. Roland de Candé, na sua obra 
citada, explica a sutileza da questão. A monotonia vem justo da 
“perpétua variação”. Uma antinomia, pois, como se proíbe a 
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repetição se se repete a variação? Não seria um eterno repetir? 
E mais, ousando uma interpretação, não seria uma ironia, ou 
uma coincidência, por ser um reflexo, com o que acontece nesses 
tempos pós-modernos da nova hegemonia, com a banalização 
do novo, em nova novidade, em mais outra e nova novidade, 
em mais outra moda... em mais outra... e outra... um sonolento 
continuum que vai... e vai... e todos já esperam... sem surpresas... 
pois, sabe-se que, depois de uma variação, virá outra e mais 
outra... e mais outra... Hipnótico, não? A música, por quais 
caminhos, conscientes ou não, e acasos, inconscientes, não 
estaria sendo uma representação do mundo em que se fazia? O 
ouvinte, como o consumidor em um mundo deslumbrado pelo 
novo, certamente ficará como que desmemoriado, sem qualquer 

referência. Mundo e música sem referências. Como uma estrada 
reta, numa paisagem plana, onde nada se diferencia de nada, sob 
um sol a pino, aquele que não faz sombras, onde está o norte 
e o sul, o leste e o oeste? Depois de um longo quilômetro vem 
outro e mais outro que parece mais longo ainda. Enfadonho. 
Não seria como nadar em uma geleia amorfa? O dodecafonismo, 
com ou sem essa nossa ousada interpretação de representação da 
monotonia do mundo, não teria sido uma vítima de si mesmo? 
É lógico que Schoenberg tinha consciência disso. Ele era um 
homem sensível. E por incrível que pareça, a nosso ver, não 
seria um anjo quebrador. Ele, na verdade, seria mais um refor-

mador do que um revolucionário, alguém preocupado em colocar 
alguma ordem no caos plasmático do atonalismo. Schoenberg se 
recusava a sair do continuum cultural da música que chegou a 
ele como uma construção de mestres que ele, afinal, respeitava 
e admirava. Que se mudasse o modo de se compor, mas, que 
se mudasse dentro de certas regras, como era no passado. E foi 
aí que a coisa pegou. E pegou feio.

Os anjos quebradores queriam mais. A revolução musical 
não era somente para a harmonia. Eles queriam mais. Tinha 
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que se virar tudo de cabeça para baixo, no ritmo, na estrutura e 

na forma, como o queria Boulez e muitos outros.
Com a crise do dodecafonismo, que era um modo serial 

de compor, abriram-se as comportas de energias represadas, 
como se faz em um grande reservatório, liberando um fluxo 
turbulento de várias correntes que se chocavam entre si. Apa-
receram na cena, a música concreta, que é a música que mistura 
os sons dos instrumentos que conhecemos aos sons da natureza 
e aos ruídos do ambiente; a música eletrônica, que é a música 
que se obtém eletricamente; e mais a música eletroacústica, que 
é a fusão, ou melhor, a síntese, concebida a partir de 1956, das 
duas técnicas anteriores, a eletrônica e a concreta.48 Com a música 

eletroacústica, o compositor é, ao mesmo tempo, o criador, o 

regente e o intérprete. E a sua orquestra são os seus instrumentos 

eletrônicos ou elétricos. Perdem os seus empregos, os regentes, os 
instrumentistas, toda uma complexa organização de orquestras, 
e podem ser dispensadas as suas respectivas e sofisticadas salas 
de concerto. E as belíssimas casas de ópera? Para que raros, 
ambicionados e caríssimos violinos, violoncelos, pianos, har-
pas, contrabaixos, flautas, fagotes, trompas, e tudo o mais que 
compõe uma grande orquestra? Para que essas verdadeiras 
obras de arte do artesanato de instrumentos musicais que vem 
de longe, unindo respeitadas tradições? Um homem solitário 
podendo fazer tudo, podendo até mesmo criar no momento 
mesmo da execução? Ah! A música aleatória! Os tempos não se-
riam mesmo daquilo que é aleatório, nas ondas do indeterminado 
que botou abaixo o determinismo? Quanto êxtase não é possível 
de ser alcançado? Criar, reger e ser o intérprete! Todavia... Que 
fragmentação! Que solipsismo musical? O que seria ele, esse... 

48 CANDÉ, Roland de. História universal da música. Em dois volumes, tradução 
de Eduardo Brandão, revisão da tradução de Marina Appenzeller. Martins 
Fontes, 2001. Volume 2, capítulo “Tendências da nova música: aurora ou 
crepúsculo?”
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fazedor de tudo, senão a expressão do Demiurgo criador? Mais 
uma do século XX procurando o seu absoluto que perdeu em 
algum ponto de sua história? Cruel. Muito cruel.

Mais cruel ainda seria o caso dos novos músicos. O que 
faria um jovem que se descobre, ou é tido como, um talento 
musical? Onde iria estudar a sua arte? Em um mundo somente 
habitado por uma música eletroacústica, porque o resto todo foi 
posto no lixo, os Conservatórios, assim chamados porque conser-

vam as tradições, não foram igualmente parar no monturo? Ele, 
o jovem talento, iria estudar eletrônica em vez de música? Os 
seus mestres seriam mestres da ciência eletrônica? Nem saberia 
o que significa a palavra partitura? Para ele, aluno, seria um 
incompreensível pedaço de papel, cheio de linhas horizontais 
paralelas... algo estranho... onde se penduram símbolos que eles, 
os antigos, chamavam de notas. Talvez a mostrem, em possíveis 
aulas de história, como hoje nos mostram um papiro antigo. 
O Conservatório não teria sido substituído pelo Laboratório? E a 
criatividade, diante de tanta preponderância da razão, iria parar 
aonde? A razão não estaria assim encapsulando a fantasia, a 
paixão, a imaginação... a ilusão? Mas, isso tudo não seria muito 
romantismo que tem que ser mesmo posto fora? Nem mesmo o 
racional dodecafonismo suportou a destruição posta em prática 
pelos anjos quebradores.

Assim, nessas ondas, a compreensão que pensamos que 
tínhamos alcançado e com ela uma dada serenidade, esvaiu-se. 
Foi-nos apenas um interlúdio em todos os nossos questio-
namentos. E o impasse estético, que parecia ter terminado, 
estava ali de novo presente. Não dava para ignorar o oceano 
de tonalidade que nos envolvia. Ele fazia parte da nossa vida. 
Ainda mais naqueles anos. Ignorá-lo era aceitar o isolamento 
em sua ilha deserta, afastada e inacessível aos simples mortais 
do mundo. Muitos de nós estávamos ali para continuarmos 
as nossas vidas totalmente entregues à música. Para esses, que 
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não estavam ali apenas por deleite intelectual, as decisões sobre 
os caminhos que deveriam trilhar eram dramáticas. Principal-
mente aqueles que ambicionavam a composição. Dependen-
do do caminho, a perspectiva poderia ser a do isolamento e, 
certamente, da incompreensão e de não pouca aflição em suas 
carreiras artísticas e mesmo em suas vidas materiais. Assim 
mesmo como devia estar acontecendo com muitos jovens mú-
sicos pelo mundo. As materialidades da existência impunham o 
seu tom em nossas escolhas. Ainda mais nas condições em que 
vivíamos no nosso país. Não podíamos fugir disso. Por isso, 
as nossas vacilações. Todos tinham consciência das extremas 
dificuldades que se interpuseram nos caminhos de Schoenberg e 
de seus discípulos e de muitos outros que radicalizaram as suas 
escolhas estéticas. Queríamos avançar. Como todos os jovens, 
não queríamos apenas imitar o passado. Talvez a música nova 
fosse o caminho do futuro. Porém, tínhamos medo sobre se o 
caminho do futuro era aquele mesmo. O que, posteriormente, 
foi aos poucos se mostrando como um caminho que o mundo 
rejeitava e que assim era um caminho do isolamento. A música 

nova, progressivamente, foi se revelando ser uma música de 
seitas fechadas. A dúvida tinha razão de ser.

A coisa ficou tão confusa que tivemos que dar uma pau-
sa. Como aqueles que sobem uma montanha e param para se 
sentarem e descansarem na beira do caminho, sinuoso e cheio 
de precipícios.

Achamos que nos faltava uma base teórica para enfrentar 
o problema. Rodávamos em círculos viciosos. E não chegávamos 
a lugar nenhum. E, depois de conversarmos com uns e outros, 
alunos e não alunos de Esther, chegamos à conclusão de que 
deveríamos estudar algo assim como a estética da música. E con-
versa vai e conversa vem, consultas e opiniões aqui e ali, demos 
com a Estética de Hegel, a qual, além de outras artes abordava 
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a questão da música.49 Logo, fomos aconselhados a montar um 
seminário. Assim, a leitura seria dividida e economizaríamos 
tempo. Também nos recomendaram a começar pelo volume A 

idéia e o ideal. Somente depois de discuti-lo é que deveríamos 
enfrentar a parte da Estética que aborda a questão da música 
que, na edição que escolhemos para os nossos estudos, vem em 
um tomo que divide com a pintura. Logo quem...

O seminário começou. Tudo, como sempre, acontecia 
na casa de Esther, nas tardes de sábado, quando algumas aulas 
cediam parte de seu tempo e quando não havia concertos que 
chamávamos obrigatórios.

O problema é que partimos de dúvidas e que, em meio 
ao caminho, chegamos a uma montanha de mais dúvidas ainda. 
E, então, cedo chegamos à conclusão que precisávamos de um 
orientador. Não dava para continuar dentro daquele nosso modo 
um tanto primário, mesmo infantil, com um viés voluntarista. 
Não íamos chegar a nada. E pior. A confusão iria aumentar. 
Nós precisávamos de alguém capaz de dar um sentido ao nosso 
estudo. Ou seja, alguém capaz de nos demarcar conteúdos con-
cretos e metas, deixando de lado as questões que poderiam ficar 
para depois e que, naquele momento, não eram prioritárias. 
Em suma, alguém que desse objetividade ao seminário e que 
nos impedisse de cair em desvios e dispersões desnecessárias 
e em suas consequentes perdas de tempo.

Cogitamos e logo decidimos convidar Leandro Kon-
der para nos ajudar. O que aconteceu em uma longa tarde de 
sábado que se prolongou por uma boa parte da noite quando 
ele, pacientemente, como é do seu feitio, depois de se colocar 
a par das questões, nos esclareceu inúmeras dúvidas. E nos 
indicou um caminho mais objetivo para chegarmos à Estética 

da Música, ficando à nossa disposição para outras seções em 
que julgássemos necessária a sua presença. Sorte nossa tê-lo 

49 Hegel. Estética. Tradução de Orlando Vitorino e Álvaro Ribeiro. Lisboa: 
Guimarães Editores, 1956 a 1964.
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assim tão próximo e espiritualmente tão generoso em nos 
auxiliar em questionamentos muito além de nossa capacidade 
de entendimento. Afinal, rondávamos limites abusados que 
somente a ambição intelectual desmedida de um grupo de jovens 
poderia ter. E tudo em completa contradição com o ambiente 
cultural de um país então atrasado, subdesenvolvido, pobre e 
analfabeto. E ainda por cima de tudo vivendo a sua ditadura 
de Terceiro Mundo. Certamente devemos debitar às ilusões, 
tão combatidas pelo logos freudiano, esse rondar limites abusados. 
Um rondar necessariamente corajoso, pois, solitário, sem eco, 
talvez fantasmagórico, que ousava perguntar sobre temas que 
até o presente permanecem questionados. Devemos às ilusões 
esse nosso destemor de achar que a muralha do paradoxo da 
música nova pudesse ser posta abaixo.

Mas, infelizmente, quando nos preparávamos para se 
chegar ao núcleo de nossos desejos – a Estética da Música – o 
seminário teve que ser interrompido. Na realidade, primeiro, 
implodiu. Depois, dispersou-se o que restou. Nem imagináva-
mos que a grande diáspora do que restava da intelectualidade 
brasileira, a que pensava em um país diferente do que aquele 
em que vivíamos, estava em seus primeiros atos. A repressão 
desceu dura e implacável, após o 13 de dezembro de 1968, 
quando a mão sinistra do AI-5, o arbítrio institucionalizado, 
pairou sobre nós, como muito bem narra Zuenir Ventura no 
seu 1968 – O ano que não terminou.50 Um livro proustiano, como 
muito propriamente o notou Heloisa Buarque de Hollanda, 
na sua apresentação. Um livro como aquele de Nelson Motta, 
Noites Tropicais,51 pois, nos coloca no encantatório e nas emoções 
de um caminho de volta, em busca de um tempo perdido que 
deixamos congelado na eternidade de nosso imutável passado. 

50 VENTURA, Zuenir. 1968 – o ano que não terminou. Edição Revisada. Editora 
Planeta do Brasil, 2008. Capítulo “Cai o pano”.

51 MOTTA, Nelson. Noites tropicais. Editora Objetiva, 2000.



125 | João Cezar Pierobon

Um passado que ficou lá, para sempre, e que está grudado em 
nossas memórias.

3. A FRUTA DENTRO DA CASCA

Os Anos de Chumbo iriam fazer sentir o seu peso. A es-
curidão logo estendeu o seu espectro, despótico e ameaçador, 
tocando o seu sino nefando, com aquele seu som lúgubre e 
rachado, como a nos lembrar, permanentemente, o seu poder 
de vida e de morte sobre quem quer que pudesse expressar 
ideias que não fossem do agrado do regime. Este, deixando de 
lado os então totalmente esfarrapados pruridos liberais, tirara 
de sua face, de uma vez por todas, a máscara da democracia, 
e vestia aquela mesma da ditadura que, ao fim e ao cabo, teria 
que ser a sua essência, pelas circunstâncias históricas daqueles 
tempos. Hoje, com a enorme distância temporal, com os fatos 
sendo meras e imutáveis camadas geológicas depositadas no 
passado, congelado, o que podemos concluir senão que... o lobo 
teria que ser o lobo mesmo. Hélio Silva, no seu 1964 Golpe ou 

Contragolpe?, disse que “março de 64 é um episódio da guerra 
fria”.52 Por que, então, a sua continuidade, e o seu aprofunda-
mento, com o AI-5, deixaria de sê-lo?

E, então, cercou-nos três absurdos: o absurdo do silêncio, 
um calar-se porque se quer, talvez por perplexidade, incre-
dulidade; o absurdo da mordaça imposta aos nossos meios de 
comunicação e, por consequência, ao livre trânsito de infor-
mações ou ideias que pudessem não interessar ao regime, ao 
seu juízo; e finalmente o absurdo da indiferença, como aquela 
de um Rio de Janeiro, no segundo domingo após o AI-5. Um 
lindo domingo azul, em que uma multidão dourava-se ao sol, 
nos prelúdios do verão. Uma despreocupada e alegre gente, 

52 SILVA, Hélio. 1964, Golpe ou contragolpe? – Civilização Brasileira, 1975. 
“Introdução” – “Os militares no poder, o problema da segurança em escala 
mundial”.
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contemplando um imenso mar, carregando o seu doce zéfiro. 
E que quebrava as suas belas e altas ondas, com as suas alvas 
cabeleiras de Poseidon, o deus Oceano, nas areias de nossas 
brancas praias. Uma gente bonita que não estava nem aí, por-
que ninguém é de ferro, para o que acontecia, ou deixasse de 
acontecer, com quem e onde quer que fosse; que estivesse caído 
nas mãos da violência feita lei, por obra, saber e arte, e ilibada 
competência, de algum jurista a serviço da ditadura. Lei que 
anulou a Constituição. Constituição?... Direitos?... Que Constituição?... 

Que direitos?... Anjo!...

Aqui cabe uma separação, justa e necessária. Rachou-se, 
uma segunda vez, no dia do AI-5, além das calendas de dezembro 
de 1968, numa metáfora, o lado espectral dos tons azuis, anis e 
violetas dos estratos políticos de nossas elites civis. A primeira 
vez foi nos além-idos de março de 1964. E assim, dividiu-se, num 
segundo fracionamento, o estrato político dessas elites que, até 
então, pelo menos nas aparências, mantendo as conveniências, 
praticamente estava coeso, nas preliminares e no ato em si do 
festejado golpe de estado daqueles tumultuados além-idos. Golpe ‘soi-

-disant’ democrático, que se dignou alcunhar-se de revolução. Uma 
comédia de antinomias. Uma pequena parte do estrato político 
dessas elites, em termos, no belo arco da banda dos azuis, como 
soe acontecer, ficaria fora do poder, juntando-se àquela outra 
sua parte, irmã gêmea, a remanescente do racha anterior, a que 
não apoiara o golpe militar. Em termos, pois, tudo era muito 
nebuloso, essa pequena parte formaria, com esses remanescen-

tes, a oposição consentida, o outro lado, a força quase nenhuma 
encarregada de manter as aparências democráticas. Quem sabe 
a chama?... A ponte?... A futura passagem?... O caminho para a retira-

da? Os nossos generais sabiamente tinham consciência de que 
não poderiam queimar essas pontes. Até mesmo concebiam que 
teriam que construí-las. Só não podiam ainda definir quando 
iriam usá-las. Não importa. Usaram uma sabedoria das guerras. 
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A grande maioria dos estratos políticos das elites civis desses 
tons azuis, anis e violetas, inclusive os seus invisíveis ‘ultras’, 
se apegaria ao regime. Como é da natureza das coisas. Porque 

ninguém é de ferro. Ou por outros infindáveis motivos.
Todavia, esses fracionamentos, pelo lado dos espectros 

das cores celestiais, eram nada, quase que desapareciam, insigni-
ficantes, diante das grandezas dos faturamentos, em dimensões 
tectônicas, gigantescas, daqueles outros espectros pelos lados 
dos matizes purpúreos. E rubro era o fluxo incandescente que 
saia de suas falas e fendas retóricas, em vozes desconectas. Uma 
etérea lava, que era ar puro, e que, por isso, depois, por efeito 
de alguma magia, evaporou-se. Sublimou-se no ar. O ar do 
tempo e do século. Oh! Que pena! Justo os lindos tons das cores 
preferidas por Aurora – aquelas das pétalas das rosas, que ela, 
com os seus delicados dedos, faz despontar nos horizontes de 
um novo dia, e abre, ao sol, imponente, as portas dos frescores, 
perfumes e orvalhos das manhãs.

Esse outro belo arco carmesim, que aparecia brilhante, 
parecendo dominar o alto arco-íris, suspenso no empíreo do 
nosso espectro político, dessas mesmas elites civis, esfacelara-se 
havia muito tempo, antes, durante e após o golpe militar. Hoje, 
na distância histórica, qualquer visão neutra e desapaixonada, 
pode ver que a imagem que transparecia, com muita clareza, 
em sua superfície, revelava as profundezas de sua alma. A forma 
respeitava o conteúdo. Nenhum enganava o outro. Não vamos 
ser tolos. Com o passado todo aí narrado. São irrefutáveis as 
evidências de sua paroxística desagregação, anarquia e alienação, 
tanto ao nível das ideias quanto no da prática política. Eles eram 
influentes e influenciavam. Entendiam conciliação não como 
o objetivo da arte da política, mas, como um estar do outro lado. 

Paz e amor. O que é isso? Paz e amor? Deixa para lá! Conciliar, 
pacificar e unir. Era o que, pelas aparências, parecia não lhes 
interessar. E, então, a pergunta cruel aparece. Que governo 
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esses espectros purpúreos poderiam nos prometer? O povo 
pode ser passivo, alienado, como se dizia, conformista, apático, 
em dados momentos, mas, não é imbecil. E, por outro lado, a 
passividade, quando a sobrevivência bate à porta, sempre se 
transforma em tradicionalismo, ou seja, na cultura do conserva-
dorismo. Ancora-se no que está fincado no passado, imóvel no 
fluxo do tempo. É um gesto ancestral. É biológico. Agarrar-se 
ao que se tem. Era mais do que evidente que esses insensatos 
espectros não poderiam nos oferecer governo nenhum. Era 
um fato. Inconteste. E o futuro o iria colocar sob a intensa luz 
do sol e da vida. O temido sol do meio-dia. Aquele que não 
faz sombras. Como governar em meio a uma anarquia de uma 
interminável luta de seitas estreitas, algo fundamentalista, com 
propostas, e mesmo ações, que eram verdadeiros devaneios, 
compostos para outras realidades, que não a nossa, como se 
viu depois; cada seita guerreando por seus dogmas e verdades 

absolutas. Como se essas verdades pudessem existir. Com o 
devido perdão pelo uso plural feminino da palavra absoluto. 
Não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete. O fenô-
meno era mais do que notório. Acontecia à plena luz do dia 
de nossos cotidianos. Como narram algumas obras de vários 
historiadores sobre os seus feitos. Pois, desagregação, anarquia 

e alienação, eram o que não lhes faltavam. Alienação... não seria 

engraçado? Quem eram os alienados nessa coisa toda? Deixa isso 

para lá! Rachar-se, desagregar-se, em si e por si mesmo. Isso 
foi o que fez esse espectro político dos alaranjados e vermelhos, 
incluídos aí os seus indefectíveis e invisíveis ‘infras’. Belíssimo 
arco de colorida e linda luz. Cheio de retórica. Som e alba cor. 
Pois, fracionar é da sua natureza. Está no íntimo do seu ser. É 
parte de sua gênese. Quem tiver dúvida disso, é só consultar 
as não poucas legendas que narram os seus movimentos, não 
somente aqui, mas, também, pelo mundo. A divisão, a falta de 

unidade, a carência de conciliação, tais atributos pertencem ao 
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fundo mais denso e insondável do seu inconsciente. Os que 
vagavam nesses espectros luminosos e sempre vistosos estavam 
definitivamente fora do fluxo da força. Isolaram-se, a cada dia, 
sem influência nenhuma sobre mais nada. Deu no que deu. 
Aquilo que aconteceu. Desculpem a rima.

Um retrato dessa desagregação, mais pelos horizontes dos 
tons dos albores matinais, e de suas, hoje, para nós, surpreen-
dentes propostas, ainda nos prelúdios do golpe estado de 1964, e 
sempre reafirmadas com mais brilho, depois dele, diga-se, pode 
ser admirado, não sem espanto, e não deixando de se dizer ina-

creditável, nas obras de Jorge Ferreira, João Goulart, de Thomas 
Skidmore, Brasil: de Getúlio a Castelo, de Jorge Ferreira e Ângela 
de Castro Gomes, 1964: Um Golpe que Derrubou um Presidente, de 
Daniel Aarão Reis, Ditadura e Democracia no Brasil, e de Marco 
Antônio Villa, Ditadura à Brasileira.53

Enfim, tudo em um infeliz dia de dezembro do trans-
bordante ano de 1968, em que até mesmo houve uma sugestão 

bajulatória de chamar a ditadura, que se inaugurava, de Nova 

República. Nesse dia, a maioria, repita-se, a maioria dos estratos 
políticos de nossas elites civis, aquelas que se agregaram ao po-
der, também mostrava a sua alma, o fundo do seu imperscrutável 
inconsciente, que vinha de longe, lá dos idos de nosso passado.

De um modo ou de outro, as nossas elites, no seu todo, 
elites militares, formando um conjunto praticamente único, coe-
so, apesar de algumas naturais fendas, e elites civis, fracionadas, 

53 Jorge Ferreira, João Goulart. 4. ed. Civilização Brasileira, 2011. Capítulo 
7, “O difícil caminho do meio”. – Thomas Skidmore. Brasil: de Getúlio a 
Castelo. Paz e Terra, 3. ed. 1975; Capítulo VII, “O espectro político e os 
extremistas, um presidente perplexo”; Capítulo VIII, “A esquerda dividida 
e super-confiante. A queda de João Goulart”. – Jorge Ferreira e Ângela 
de Castro Gomes. 1964: o golpe que derrubou um presidente; pôs fim ao 
regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Civilização Brasileira, 
2014. – Daniel Aarão Reis. Ditadura e democracia no Brasil. Zahar, 2014. – 
Marco Antônio Villa. Ditadura à brasileira. LeYa, 2014.
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naqueles dias, daquele ano inaugural de um novo tempo – enfim, 
as nossas elites mostravam os restos da essência que não conse-
guiam apagar de si, os restos que traziam desde os tempos da 

colônia, do império e da República Velha. Assim, pode-se dizer 
porquanto elas, as nossas elites, no seu conjunto, nos roubaram 
o nosso sonho de uma nação democrática e socialmente justa. E 
até mesmo incitaram e aprofundaram o movimento no sentido 
de um regime de arbítrio que não acreditava nas leis, apesar de 
seu belo e racional discurso em contrário. Foi uma consequên-
cia do seu ser. O ser das nossas elites. Estava no seu gene, que 
vinha de muito longe, na formação do nosso povo, na periferia 
do mundo desenvolvido. Pouco importa que, nelas, houvesse 
correntes diversas de pensamentos, e uns fossem civis e outros 
militares, uns vermelhos e outros violetas, uns ‘infras’ e outros 
‘ultras’. O que importa é que o resultado foi o que se viu. E se 
chegar aonde se chegou. A uma ditadura. Com o AI-5 promul-
gado num dia que poderia ser chamado de o dia da vergonha, 
as elites militares submetiam, ao seu poder, no geral, e de uma 
vez por todas, as nossas elites civis, no seu todo, e acabaram por 
enterrar, de vez, por um bom tempo, as suas veleidades quanto 
às suas possibilidades de volta ao poder, através de suas natas 

políticas. A ele, ao seu indiscutível poder militar unido em um 
singular bloco, com as fendas bem soldadas, somente poderiam 
pensarem-se como subalternas, desde que tivessem aceitado o 
arbítrio instalado com o AI-5. E assim foi.

E uma prodigiosa ironia apareceu, como que por mágica, 
no fundo daquele cenário do nosso teatro. Vinha caminhando 
devagarzinho como que envergonhada. Estava sob uma luz 
mortiça. Vestia um manto cinzento que aparentava ser uma 
espécie de memória.

O que se via ali, no teatro do AI-5, em parte, somente 
em parte, porque muitas coisas ali se definiam, e aconteciam; 
em parte, porém uma parte que seria essencial para o que nos 
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pudesse restar de democracia, o que se via ali era a materializa-
ção de uma parte da ‘vontade’ dos que, antes do golpe militar, lá 
pelos lados dos espectros dos alaranjados, vermelhos, amarelos, 
verdes e até mesmo azuis – uma mixórdia de naipes – prega-
vam o fechamento do Congresso, numa cansativa ladainha de se 
fechar o Congresso, fechar o Congresso, por isso e aquilo outro. O 
que se viu ali foi a cena rápida de os militares fecharem-no de 
fato, com o AI-5, decididamente, sem litanias, nem discursos 
e demais cerimônias. E numa canetada. Ah! Que horror! Horror 
naquela hora? Por que não se horrorizava antes? Nos prelúdios 
dos idos de março. O que era apenas um lindo discurso, por 
palavras falsamente vigorosas e sem nenhuma justificativa 
moral e política, se tornou um fato. Ah! Um fato! Sim, um fato 
pela força, de fato. Bem, de qualquer modo, quem queria fechar 
o Congresso devia estar satisfeito com o belo feito. Perdoem 
a rima arrimada. O fechar e o abrir o Congresso passaram a 
depender somente dos caprichos dos donos do poder. E esses 
eram fortes. Eles tinham as armas e os exércitos. E mais faziam 
do que falavam. E pronto! Queixar-se de quem? E para quem?54

É claro que nessa desonrosa submissão militar de nossas 
elites civis, no seu grande conjunto, como deve ter sido notado, 
houve honrosas exceções, que começaram a ficar cada vez mais 
claras, na medida de seus fracionamentos e na medida em que se 
radicalizavam os processos de endurecimento, de estreitamento 
e de violência postos em prática pela ditadura, durante o que 
ficou conhecido como os anos de chumbo. Honrosas, mais pelas 
dimensões das virtudes, talento e coragem, do que pelo lado das 
grandezas, glórias e esplendores. Sempre ligamos honra às virtu-
des e não ao mundo das aparências. Virtudes, talento e coragem 
tardios, diga-se, face ao colapso democrático, para o qual todos, 

54 Sobre essa memória, e no que concerne a essa mixórdia de naipes coloridos 
que pregavam o fechamento do Congresso, antes do golpe militar de 1964, ver, 
em especial, o capítulo 7, “O difícil caminho do meio”, da obra de Jorge 
Ferreira, João Goulart. 4. ed. Civilização Brasileira, 2011.
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todos das nossas elites contribuíram, direta ou indiretamente, 
mas, vá lá, talento e coragem que ainda fizeram as elites civis 
não agregadas, que dispensaram o servilismo, ficarem entre as 
diminutas frestas de liberdades permitidas, nos desdobramentos 
daquele colapso. Assim mesmo, no plural, liberdades permitidas, 
pois, o que é plural é vago. Liberdades permitidas mais para se 
manterem as aparências para o mundo exterior do que para a 
realidade das coisas. Contudo, verdade seja dita, virtudes que 
souberam cuidar da frágil chama democrática em um ambiente 
que começou a ser dominado pela indiferença da população, 
em relação ao que fizessem ou deixassem de fazer os nossos 
generais. Todavia, indiferença que logo se transformaria em 
incontestável apoio ao regime militar. Não poderia ser de outro 
modo. Como haver indiferença face aos indiscutíveis sucessos 
do governo no campo da economia, nos longos anos que se 
seguiram ao AI-5, e que ficaram conhecidos como os anos do 
milagre econômico brasileiro? Até mesmo um cego veria essa 
verdade. Apesar de termos descido na escala da distribuição da 
renda, tornando-nos mais desiguais, conseguimos ultrapassar 
a barreira do subdesenvolvimento. Um feito – sem dúvida, 
contraditório. Algo positivo com um viés negativo de injustiça 
social. Parece que era difícil as nossas elites compreenderem 
o que obstinadamente defendiam inúmeros economistas, até 
mesmo estrangeiros. A má distribuição de renda cria sérios 
obstáculos à formação de um mercado interno numa escala que 
possa induzir um virtuoso ciclo de crescimento. Aliás, como 
acontece nas nações mais desenvolvidas da terra. Mas, vá lá! 
Faz parte da dupla face das coisas. Ultrapassamos aquela barreira 

maldita que nos envergonhava. Não era o que queríamos? Com 
o que sonhávamos? Não existia uma ladainha nossa, que gritá-
vamos, nas ruas, ou reuniões. Subdesenvolvido, subdesenvolvido, 

subdesenvolvido? Até mesmo a musiqueta, bonitinha e fácil, 
estou ouvindo agora. Não era essa litania que esfregávamos na 
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cara das nossas elites? Ironias e mais ironias. Mas a indiferença 
mudou o seu olhar. E tinha que mudar. O país era outro, apesar 
dos pesares. E isso foi muito cruel! A indiferença virou os seus 
olhos iluminados para os contestadores do regime. Esses foram 
deixados, esquecidos e solitários, falando sozinhos, dentro de 
uma cortina de insensibilidade que se sobrepunha àquela ou-
tra do silêncio e da mordaça. Protestar contra aqueles pesares? 
Quem havia de? Cruel, muito cruel. Entre a vontade de clamar 
e fazê-lo, estava a força. Mas até que a lei da impermanência das 
coisas, ou o fogo heraclítico que nelas arde, transformasse e 
mudasse tudo.

E põe tempo e mais tempo nisso...
Em síntese, não se precisa falar muito, nem se gastar 

muita tinta, ou bits de computador, o que o povo quer mesmo, 
em relação à política, é muito simples. Chega a ser simplório. 
Algo tautológico. É ter um governo que governe. O resto é tocar 
a existência com as suas vicissitudes. Na medida em que as elites 

civis falham nessa tarefa, havendo desagregação, os militares se 
apresentam para empreendê-la, como muito bem o anotou Hélio 
Silva no seu livro, 1964, Golpe ou contragolpe?

55 É assim, aqui e 
alhures. É só admirar o mundo debaixo de nossas sagradas bar-
bas. Diz esse historiador, nesta obra, que “se os civis falham como 

mantenedores da ordem social existente e põem em jogo a segurança 

dos grupos de classe média, a intervenção militar ocorrerá mais cedo 

ou mais tarde, dependendo de condições mais ou menos favoráveis ao 

golpe. Para Alfred Stepan ‘o golpe é obviamente precipitado quando a 

sobrevivência das instituições militares é posta em dúvida’”.
“Cinismo, hipocrisia, servilismo, pusilaminidade, lisonja e 

subserviência”, assim Zuenir Ventura, na citada obra, qualificou 
a atmosfera daquele teatro do poder, no qual se rasgou a nossa 
Constituição, naquele dezembro de 1968 – ou seja, todos os 

55 SILVA, Hélio. 1964, Golpe ou contragolpe? Civilização Brasileira,1975. “In-
trodução” – “Os militares no poder, o problema da segurança nacional”.
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valores que o tropicalismo transformara em alegorias. Houve 
vozes que se expressaram estranhas ao que se representava. 
Dignificaram-se perante a história, seja dito. Mas, elas, exceções 
raras, desfocadas da atmosfera, impotentes, compunham, como 
espectros, o fundo escuro do cenário. Sumiram roucas, afásicas, 
e depois silenciosas, entre os longos panos cinzentos que caiam 
do teto. Oh! Que teatro! Oh! Que atores! Um simbolismo do 
que realmente somos, como elites, e que queremos negar, de 
um modo absurdo, e ao modo mesmo de ser... parte da elite.

A aqui é necessário um parêntesis. 
Ponhamos a nossa bonita carapuça. Somos o que somos, 

porque viemos de onde viemos. A coluna de nosso débito para 
com o Brasil jovem, porque ainda em formação, é nossa mesmo. 
Não adianta querer transferi-la para ninguém. E nem varrer 
as contas de tal coluna para debaixo do tapete das evidências.

Fecha-se o parêntesis.
Todavia, os militares, pelo que se viu, não se deixaram 

enganar pelos belos olhos... olhos de ressaca, oblíquos e dissimula-

dos – assim mesmo como o diria Dom Casmurro –, e aparentes 

ideias, muitas delas brilhantes, das nossas elites civis de todos os 
naipes ideológicos que então os cultuavam, envaideciam, eleva-
vam e honravam...Também pudera! A República não era uma 
filha sua? Quem a proclamara? A espada ou a casaca? Parece 
que eles, os nossos militares, estavam, depois de tanta história, 
vacinados contra aqueles que a essas elites pertenciam. Afinal, 
elas vinham de onde, senão dos tempos da República Velha, ou 
ainda mais para trás... herdeiras daquelas oligarquias imperiais, 
coloniais e escravocratas. Será que mudaram? Será que mudaram 
na sua essência? Indagações cruéis. Afinal, essas elites vinham 
de onde senão daquelas lá do passado. Elas mesmas que se 
apresentavam lá, invariavelmente, na República do Voto a Bico 

de Pena, bem vestidas, empertigadas, dentro de suas caras e 
bem talhadas casacas, ou fraques, com os seus conservadores 
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e exuberantes bigodes e barbas, diariamente bem aparados, 
como era da moda, debaixo de suas lindas, vistosas e reluzen-
tes cartolas, a indefectível marca da elite. Casacas e cartolas, 
um binômio de um tempo. Será que mudaram? Ou mudaram 
somente na roupagem? Cruel. Muito cruel. Mudaram, vá lá, 
como regra da impermanência. Mudaram em meio aos fluxos 
que vieram de fora para o nosso Brasil. Mudaram. Vamos ter 
um pouco de boa vontade. Mas, tendo em vista o que foram, 
no geral, não seria uma teimosa e irritante pergunta que, a si 
mesmos, deviam fazer os desconfiados militares? Afinal, que 
país elas estavam nos legando naqueles anos agitados, e algo 
desacreditados quanto ao nosso futuro como nação? E eles 

aí, militares, misturados entre nós, vindos de nós próprios. 
Ressabiados. Seria outro sentimento? Basta se lembrar do que 
aconteceu após os revolucionários anos de 1930. Não era sempre 
um ir e um voltar?

O AI-5 já devia fazer parte de um dito oracular de nossa 
história. Assim já devia estar previsto no livro sagrado do de-

terminismo. Um livro que, hoje, transformou-se em restos de 
um naufrágio. Todavia, restos que ficam por ai... flutuando...

Uma ala dessas elites, ditas, ou proclamando-se, ilumi-

nistas e liberais, pode ter estranhado que o regime militar, que 
ajudaram a se instalar, talvez, primeiro, inconscientemente, 
devido a uma cultura passada, mas depois, com os pés no chão, 
fosse praticando um capitalismo de estado que, historicamente, 
confundimos com nacionalismo, ou que adotamos como um seu 
sinônimo. O certo é que, durante o ciclo militar, não ‘vendemos’ 
sequer um mísero fiapo do que era nosso. Nada nosso foi dado a 
ninguém. Nada que tinha importância fundamental para o nosso 
desenvolvimento, malgrado as previsíveis pressões, ou mesmo 
velhas ilusões de todos os matizes, de que isso iria fatalmente 
acontecer. Ao contrário, ampliou-se o horizonte do nosso ca-

pitalismo de estado, ou estatismo. O que, naquelas circunstâncias, 
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parecia ser uma contra-tendência, uma pretensa modernidade 
que, na cabeça de alguns, aspirávamos. Quiçá estejamos diante 
de um enigma, se é que assim possa ser chamado, um enigma 
sobre o qual não temos, ainda, respostas precisas, embasadas em 
fatos históricos, que venham de uma pesquisa em bases cientí-
ficas, e que tomem tais fatos como dados empíricos. Nem há a 
necessária distância histórica. Nem a liberação de documentos 
probatórios fundamentais que estão, ainda – acreditamos –, nas 
sombras dos segredos de estado. O que interessava, em uma 
época de um mundo bipolar, ideologicamente fracionado, que 
poderia se acabar em um holocausto nuclear, era a nossa opção 
pelo que se chamava de Ocidente. E isso bastava aos poderes 
que comandavam o inquieto, confuso e perigoso mundo que 
continuava uma guerra sem guerra. Pois, qual seria a impor-
tância econômica e militar, ou estratégica, que pudéssemos ter 
nessa então irredutível bipolaridade? Zero! Nenhuma! O resto 
é enfeite de bolo... ou conversa fiada. O máximo que o Brasil 
de então, na periferia das nações avançadas poderia pretender, 
na arena internacional, no teatro da política de enfrentamento 
da Guerra Fria, em que o mundo tinha somente dois lados, seria 
‘ajudar’ nas montagens de algumas outras ditaduras militares 
no nosso continente sul-americano, e com isso conter o que se 
tomava por ser uma inevitável onda ideológica. Uma inevitável 

onda que a história, depois, iria demonstrar que não era inevitável 

coisa nenhuma, e a onda era outra, pois, o sentido do mundo estava 
dado. O nosso papel seria aquele de colaborar, coadjuvar, com 
uma contenção estratégica de retaguarda para a política maior do 
Ocidente no seu objetivo de fazer valer, para o mundo, os seus 
valores. E só. Fizessem o que fizessem, ou deixassem de fazer, 
os nossos generais, ou outros do continente, não importava. 
O que importava era a opção pelo lado, custasse o que custasse. 
Mais nada. O seu preço seria o respeito pelo que escolhessem 
os nossos comandantes e os demais da América do Sul. Nós 
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devíamos ser considerados o resto de uma divisão que não era 
nossa. Houve visitas daqui e dali. Frases de efeito de cá e acolá. 
Meras palavras que devem ter deixado os nossos governantes, 
e nossas elites agregadas, com as suas vistosas natas políticas, 
cheios de orgulho. Mas, tudo não passava de enfeite de bolo.56

No processo mesmo de implantação do seu regime au-
toritário, cujo marco simbólico foi o AI-5, porque, depois, 
vieram outros, os nossos generais devem ter entendido que um 
governo só seria forte, para as condições do Brasil de então, se 
tivesse dentro de um estado forte. O que ironicamente não era 
muito diferente do que defendiam as anárquicas correntes, ditas 
ideológicas, que foram derrubadas, ou postas de lado, por eles, 
em 1964, sob o aplauso do nosso liberalismo iluminista e democrá-

tico. Um estado forte que significaria um estado bem plantado 
na economia. Com efeito, um estado com poder de mando 
econômico, com o controle incontrastável da propriedade de 
empresas que continuariam a deter, ou deteriam, o monopólio 
em setores estratégicos e fundamentais da economia, ou setores 
em que o capital privado, ao seu juízo, estimasse riscos acima 
de sua disposição de assumi-los.

Se lembrarmos bem, muitos das nossas elites civis, ‘soi-di-

sant’ iluministas liberais e democráticas, já no começo do fim do 
ciclo militar, desenterrando os seus velhos temas, começavam a 
bradar contra o nosso estatismo. Um estatismo que, junto com 
outras coisas, somado aos choques do petróleo, em 1973 e 1974, e 
depois em 1979, no rastro de guerras e revoluções no Oriente 
Médio, nos fez submergir em um oceano de dívidas, causa de 
um futuro calote, e que acabou por ir enfraquecendo o que era 
forte: o nosso estado. Um estado que, por uma série de mo-
tivos, começou a ir mal das pernas, com as suas estatais, umas 
necessárias, excepcionais, competentes, eficientes e lucrativas, 

56 SILVA, Hélio. 1964, Golpe ou contragolpe? Civilização Brasileira, 1975. “In-
trodução” – “Os militares no poder, o problema da segurança em escala 
mundial”.
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outras, supérfluas e deficitárias, incapazes de qualquer investi-
mento, o que, de qualquer maneira, acabou por ir debilitando 
o poderoso regime autoritário inaugurado pelo golpe de estado de 

1964, certamente contribuindo para o seu fim. Não há como. 
Classicamente, na esteira de uma crise econômica é difícil não 
vir a sua sucessora: a crise política, ou a alternância no poder. 
Seria uma questão de sobrevivência.

Ah! Elites... dentre as quais nos incluímos e muitos mais 
que, de algum modo, honestamente, reconhecerem e colocarem 
as devidas carapuças ao tomarem consciência disso. Pode ser 
uma carapuça aveludada. É mais confortável. Um mea-culpa 
é sempre bom. Alivia o nosso coração. Como não pensar em 
Machado de Assis ao escrevermos isso?! Não sei por que me 
veio essa correspondência baudelaireana... Ah, Baudelaire! 
Como pode haver mal em uma flor? Dela não exalariam somente 

os perfumes? Ah, Machado! Deixa falar o teu Dom Casmurro.
Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez es-

quecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma 

tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. 

Mas, não é este o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia 

da Glória já estava dentro da de Mata-cavalos, ou se esta foi mudada 

naquela por efeito de algum caso incidente. [...] Mas, eu creio que 

não, e tu concordarás comigo; se te lembras bem da Capitu menina, 

hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta 

dentro da casca.57

Não adianta, somos o que somos. Sejamos humildes, e 
ponhamos a nossa vistosa e aveludada carapuça. Somos o que 
somos, porque viemos de onde viemos. Somos a fruta dentro 
da casca. E não outra coisa.

57 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Obra Completa. Editora Nova Aguillar 
S.A., 1997. Capítulo CXLVIII.
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4. O GLORIOSO ANO DE 1968

Numa atmosfera como essa, naqueles prelúdios dos Anos 
de Chumbo, o que iríamos sentir, assim isolados, senão que o 
fio de nossas vidas passou a depender de uma dinâmica em que 
a força era a verdade e não o contrário. Num ambiente desses, 
em que os erros e os desesperos de todos os lados e matizes, 
não deixaram de operar, não havia separação do joio do trigo. 
Toda a diferença foi tomada como sendo o mal. A unanimidade 
do poder era a regra. Para todos. Ame-o ou deixe-o! Ame-o do 
jeito deles, claro, ou pule fora! A escuridão, como soe acontecer 
nesses períodos, mistura e transmuda tudo. A mistificação torna 
tudo igual. Apaga, segundo a sua vontade, as diferenças. O pós 
1968, ano em que os nossos sonhos e fantasias se reavivaram, 
colocou sobre nós a sua temível mão de ferro. Os sonhos e as 
fantasias se apagaram. O que os muros daquela Paris revoltosa 
falaram, o fizeram para um mundo que veio depois. Não para 
aquele nosso mundo ali, de um país isolado, em um continente 
rodeado por grandes oceanos, no hemisfério sul, que nem é 
visto pelos que olham o globo de cima, pelo lado da cúpula 
do hemisfério norte, vistoso, rico, imponente, dono de uma 
senhora e profunda cultura, de heroica história, mas, também, 
capaz das piores tragédias humanas, como aquelas de que fo-
ram capazes os totalitarismos, que, parece, faziam da matança 
algo banal. Não sacamos, em um mundo que ia ficando vazio 
de teóricos pensadores, que era para esse mundo de hoje que 
estávamos indo. Um mundo que se apresentou, ainda não por 
inteiro, e que aí está. Esse mundo não se mostrava para nós, 
naquele momento: o mundo do LSD já! do É proibido proibir! e 
do Gozai sem limites!

Alguém, aqui e acolá, tem dúvidas de que tais vozes dos 

muros silenciosos não estão flutuando por aqui e alhures?
O glorioso ano de 1968 foi o ano de início da nossa estra-

nheza. Imaginando erradamente que a história fosse a nossa mãe 
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Gea, acolhedora e doadora de nossas energias e da força de nossas 
ideias, vimo-nos, de repente, solitários, desarmados, em um 
campo raso e aberto, perplexos, estranhando tudo, recebendo 
golpes incompreensíveis que vinham de todos os lados. E, o 
que era o pior de tudo, cercados pelos rostos do que julgávamos 
ser uma generalizada insensibilidade. Quem é que queria saber 
de ilusões e sonhos, ou quimeras, que ficavam, a cada dia, mais 
distantes e envelhecidas – sem que nós o soubéssemos –, ainda 
mais com a memória recente de toda aquela anarquia. Quiçá 
soubéssemos desse distanciamento e desse envelhecimento pelo 
que inconsciente nos permeava o espírito. Digamos que nada 

é de graça no mundo. E tudo diante do triunfo da materialidade 
da vida e dos gozos que essa materialidade prometia, como 
estava escrito nos muros, oferecendo-os, na bandeja, a todos 
que nos cercavam? Inclusive a nós mesmos. Éramos como que 
condenados sem apelação. Custou-nos a cair a ficha.

Não nos restou outro caminho senão nos submergirmos 
no isolamento e, depois, no silêncio individual, no silêncio de 
cada um, num reflexo daquele outro grande silêncio, o silêncio 
das multidões caladas, ou em um mergulho em suas tranquilas 
e tépidas águas, na tácita aceitação de sua existência, porque 

ninguém é de ferro. Nada orgânico, planejado. Nada disso. Um 
isolamento e um silêncio que cada um, em si mesmo, e por si 
mesmo, por um único meio possível, a intuição, adotou como 
norma de conduta para simplesmente sobreviver. Sobreviver. 
Isso mesmo: simplesmente sobreviver. E tocar a vida no ritmo 
do relógio que dava o compasso do nascer, viver e morrer. Ca-
lar era sobreviver, como simbolicamente calada estava toda a 
intelectualidade brasileira. Mas, isso, na verdade, era somente 
metade do problema. Mesmo se se pudesse falar, iria se falar 
o que? Com que base teórica? Com que novos pensamentos, 
ou renovados e arejados sistema de ideias? Com quais novas 
ilusões, fantasias, quimeras? Passamos ao largo, e talvez ainda 
estejamos muito longe disso. Quiçá estejamos esperando os 
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novos ventos que venham de fora, como sempre, pelo simples 
fato de que pensar dá trabalho, gera angústia, sofrimento, 
coragem e entrega. Será que virão esses novos zéfiros de fora? 
Ou estaremos esperando Godot? Será que o Velho Mundo terá a 
capacidade, ou a ousadia, de enterrar de vez esse Godot? Onde 
estariam os seus grandes pensadores que se igualariam àqueles 
do passado recente? O Velho Mundo ainda será capaz de parir 
novas ideias? Ou ele, Velho Mundo, já se cansou, não tem mais 

saco, e a sua liderança estaria perdendo, como o diria Arnold 
Toynbee, a sua capacidade criativa, o seu poder de autodeter-
minação, para superar os desafios, que sempre se renovam, cada 
vez mais complexos, e para destarte manter o “élan prometéico 

do desenvolvimento social”.58 Vamos afastar esse pessimismo e 
acreditar que o Velho Mundo dos nossos pais ancestrais ainda 
seja capaz de criatividade, de liderança, de autodeterminação, 
ou de autoarticulação, para superar os não poucos desafios que 
tem pela frente. Mas, permanecem as sombras do que falaram 
os muros de Paris! E é aí que está o problema.

Darcy Ribeiro, no seu O povo brasileiro – a formação e o 

sentido do Brasil, diz que nós, brasileiros, somos um povo novo 
que ainda está em processo de construção. Um processo do qual 
surgirá uma nova civilização. Não somos um povo transplantado, 
como outros povos.59 Então, por que não ousarmos pensa-
mentos independentes sobre o mundo e sobre nós, como um 

58 TOYNBEE, Arnold. Um estudo da história. Edição revisada e condensada 
por Arnold Toynbee e Jane Caplan, tradução de Ilsa Silveira Leal e Miroel 
Silveira. Terceira Parte, “Desenvolvimento das civilizações”, Quarta Parte, 
“O colapso das civilizações”. Martins Fontes e Editora Universidade de 
Brasília, 1987.

59 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil. 1ª 
reimpressão. Companhia das Letras, 1995. Recomendamos ler o item “Os 
brasileiros” do capítulo 2 – “Moinhos de gastar gente”; da Parte II – “Gestação 
étnica”, e o último item do livro, onde Darcy nos dá as conclusões de sua 
obra num texto algo poético: “Confrontos”. Capítulo: “O destino nacional” 
da Parte IV – “Os Brasis na história”.
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reflexo nosso? Erros de julgamentos serão cometidos, nossos 
pensamentos certamente abrigarão contradições, incoerências, 
como muitos sistemas de ideias os tiveram, e nem por isso 
deixaram de ser propostos, e os nossos pensadores – numa 
imagem – poderão ser colocados no patíbulo da contestação de 
Karl Popper, como foi Toynbee, por seus colegas historiadores, 
por ter usado, na sua filosofia da história, “mitos e metáforas” 
ao invés de fatos e por ter defendido a ideia de que a história 
seja o resultado do jogo de forças espirituais, como a religião, 
e não de forças materiais.60 Entretanto, é bom que se diga que 
Toynbee, dono de uma invejável erudição, também se apoiou, 
para formular as suas teses, em textos bíblicos, nos cantos dos 
grandes poetas, na pintura dos mestres, e em outras expressões 
das artes plásticas, até mesmo modernas. Poderia ter agido de 
outra forma ao tomar a civilização como unidade de seu estudo 
histórico? É claro que ele correu riscos, e não foram poucos. E 
teve coragem para isso. Não se chega ao conhecimento sem o 
destemor de encarar aquele patíbulo. Toynbee não é fatalista e 
afasta o determinismo de que as civilizações, como o homem, 
ou os seres vivos, nascem e desaparecem. Ele defende a tese 
de que o mal que faz uma civilização entrar em declínio está 
dentro dela mesma. Mas poderíamos perguntar, em relação 
àquele patíbulo, e daí? Por que não ousar? Será um pecado isso? 
Por que teríamos que aguardar aquele Godot? Se ele aparecer, 
ótimo. Saberemos usufruir de sua presença e ela poderá ser 
importante, e mesmo fundamental, para a nossa compreensão 
desse nosso confuso presente. Se não, o que iríamos perder?

Aquela geração de jovens do interminável ano de 1968 
demorou a se descobrir como joguetes históricos nas mãos de 
nossas elites, incapazes de criar, em nosso país, um projeto de 
convivência na diversidade das ideias, de modo a abrigar ricas 

60 Verbete: TOYNBEE, Arnold. Encyclopedia britrannica. <www.britannica.
com> ou Nova Enciclopédia BARSA, 1999.
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e diversas correntes de pensamentos, longe de unanimidades, 
dentro de um projeto de nação democrática e desenvolvida, 
socialmente justa na distribuição de sua renda, portadora de 
direitos fundamentais, centrados no homem, livre do atraso 
e do analfabetismo, sem imposições de silêncios e de mordaças, 
enfim, uma nação, jovem, educada, atuante e participativa, ca-
paz de afastar de si a apatia, o tédio, a indiferença, o conformismo, 
sintomas de decadência. Sem o saber, a geração dos anos 60, no 
Brasil, estava pagando um injusto preço por ódios, revanchismos 
e vinganças, intra-elites, tudo reprimido e enrustido em ciclos, 
sempre apelando para a força militar – que se descobriu ser a 
força, a verdadeira força –, já que lhes faltava, a elas, elites, no seu 
todo, a força das ideias, a fé em suas convicções, e a coragem 
das decisões fundamentadoras de nações. Contendas essas que 
vinham de muito tempo atrás, no nosso tempo histórico, e às 
quais a incompetência de nossa representação política, a nata 

das elites, não soube dar um fórum democrático autêntico para 
se expressar, resolver e dissipar, mesmo que o fosse de um 
modo não ideal. Ora uns, ora outros, aproveitavam-se dessas 
dilacerações, usando-nos, ora de um lado, ora de outro, na 
consecução de seus objetivos.

Sim, os militares; isso e aquilo outro; fale-se o que se 
quiser. Mas, e as nossas elites civis, ninguém cobra nada delas? 
Não existiria alguma coisa caolha nisso tudo? Pois, essas tais 
elites civis, junto com as elites militares, os militares, sim, sobem. 
Todo o conjunto das elites então ala-se, imponente, para os 
céus da eterna e apaixonante política, em um deslumbrante 
arco-íris que exibe, nas alturas, o lindo espectro da luz. Eleva-
-se com todos os seus naipes, com os seus tons e semitons de 
ricas transições de cores, indo do vermelho, todos, ao violeta, 
todos também. E inevitavelmente carregam os ‘infravermelhos’ 
e ‘ultravioletas’. ‘Infras’ e ‘ultras’ que, por serem invisíveis, 
são ocultos, às vezes, misteriosos, guardadores de segredos... 
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Enigmas que, por vezes, nem eles, esses aí, sabem, ou digamos, 
controlam, ou dominam. E assim são iguais, no seu nada de 
luz. Identificam-se no seu vazio político e espectral. Ou, dizem 
alguns, se tocam, como a bela elipse o faz, fechando-se sobre si 
mesma. Aliás, o ambíguo é indecifrável. Elipse, tudo elíptico. 
Luz elíptica, em meio à luz da essencial política.

E nós, jovens, sendo lançados, como que jogados, flu-
tuando como leves folhas ao vento, como cartas de um jogo 
que estava longe, muito longe de ser nosso. Quantas ilusões, 
perdidas ilusões que, depois, no tempo histórico, teriam que 
ser trocadas por outras novas e rejuvenescedoras ilusões? Ah! 
Até nos apercebermos disso. Ah! Põe tempo, quanto engano e 
sofrimento, põe meses, anos, décadas e dores. Quantos sonhos 
não teriam que substituir velhos sonhos? Oh! Como foi compli-
cado descobrirmos esse processo da esperança. Com que carga 
de incompreensão iríamos atravessar, ano após ano, o tempo 
que se seguiria ao mágico 1968? Mágico, porque a sua mão 
parecia que a tudo ia transformando. E assim nos esquecemos 
dos brilhantes verdes, justo o meio do encantador espectro, 
síntese dos amarelos e azuis. Verdes sintéticos, espremidos aí, 
no meio desse intrigante e luminoso arco de luz. O espectro 
não é a série... vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e 

violeta? Três cores antes e três cores depois. Exatamente no 
meio, no ponto que equilibra tudo. Está ali o verde. Mesmo 
se acrescentarmos aí os ‘infras’ e os ‘ultras’.

Por que se esquecer do verde? Incompreensível. Insensato. 
Cegueira. Arrogância? Pois, tudo o que nos cerca não é floresta e 
bosques, não é campo, às vezes manchados pelas flores amarelas 
dos ipês, sob o azul do céu, em meio aos rios, ribeirões e regatos, 
desde o oceano até os contrafortes da Grande Cordilheira?

Não se estranhe, portanto, que em algumas noites inau-

gurais do AI-5, uns poucos que, mesmo pertencentes ao estrato 
político dessas elites civis, e que deram o seu apoio à insurreição 
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militar de 1964, estivessem pagando o seu alto preço nas suas 
longas noites da cortina do silêncio, da mordaça e da indiferença 

que baixou sobre eles e todos demais que pudessem, doravante, 
mesmo supostamente, se opor aos atos do regime. O silêncio 
sem cor do poder sem lei e a indiferença sem voz do povo. Esses, 
dessas elites, perplexos, certamente não estavam conhecendo a 
sua criatura. Os demais deviam ter algumas ilusões. Entretanto, 
logo as perderam. Por que essa mão de ferro cinzenta que descia 
fria sobre tudo? O arbítrio é o arbítrio como tal, não é outra 
coisa. Será que era a sua criatura mesmo? Será? Não importa. Já 
não importava nada disso! Estranhavam-na. Mas, já era tarde. 
O poder tinha dono. E dele não abriria mão tão cedo. O resto 
é conversa, inútil o falatório.

As alas coloridas das elites, como um todo, que habitavam 
as cores dos extremos, os anis, violetas e os seus indefectíveis 
‘ultras’, os alaranjados, os vermelhos e os seus igualmente in-
falíveis ‘infras’ – todos, inegavelmente, trabalharam para a 
derrocada do nosso frágil estado democrático. Todos. Sem 
desculpas... sem negaças... Esta história está sendo contada e 
deve estar incomodando subliminarmente muita gente. E vai, 
cada vez mais, sendo mais profunda. Ainda bem! Cada um com 
o seu interesse aberto ou velado, sincero ou enigmático – todos 
triunfaram no que queriam. Todos esses aí jogaram num quanto 

pior, melhor. Para uns, o tiro saiu pela culatra. Necessita-se falar 
para quem? Muitos se evolaram magicamente no ar. As suas 
utópicas construções, com os seus jardins suspensos, como 
eram os jardins encantados da Babilônia, desmancharam como 
muralhas de areia sob a chuva. As suas palavras e ameaças eram 
vento puro. Sumiram no espaço. Delas, não restou nem o mais 
fugaz e etéreo perfume. Para outros, o tiro foi certeiro, pois, 
seguiu a trajetória histórica de uma época que o ano de 1968 
começava a escrever nos muros da Paris revoltosa. Palavras que, 
naqueles dias, eram incompreensíveis, mas que, na sequência 
do tempo do mundo, foram ficando cada vez mais claras em 
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seu significado, ainda não de todo acabado, nesse nosso imenso 
agora. Ah! Que pena! O tiro certeiro pode ter sido enganador. 
Saiu meio ziguezagueante. Pois, será que o mundo, que começou 
a ser parido naquele mágico ano, era esse mesmo que aí está, 
dessa natureza, que aí se mostra, ainda um pouco oblíqua? 
LSD já! Gozai sem limites! É proibido proibir! Por que, então, se 
espantar com aquela, para nós, dura e incompreensível, indi-
ferença da imensa população do Rio de Janeiro, capital federal 
de fato, nos dias que se seguiram ao dia do AI-5? Sim, gélida 
indiferença. Por que se surpreender com o seu gesto natural 
de ir à praia, para mergulhar no delicado e carinhoso balanço 
do mar, sob um lindo céu azul? Por que ficarmos indagando, 
por aí, como pobres coitados, sobre se isso seria a sua melhor 
escolha? Justo nos dias que preludiaram um ensolarado verão, 
e que, sob o seu aprazível e festivo calor, se instalou a ditadura 
sem máscara no Brasil.

Essas perguntas são intrigantes. Elas são multifacetadas. 
Espalham reflexos e signos para todos os lados. Por que deixar 
de gozar a vida, para que se proibir disso, de ir-se à praia, num 
domingo de sol e céu azul, para se preocupar com o que esti-
vesse acontecendo com o uso da força pelos que realmente a 
detinham de fato, indiscutível, não por meras leis, ou direitos, 
artigos, caputs e parágrafos, para o seu ato de simplesmente 
governar? E o fazer sem necessitar de ninguém mais. E sem 
intermináveis e inúteis discussões. É proibido proibir de se 
gozar a vida! Será que isso não sinalizaria a mudança do olhar 
dessa... indiferença? Por que nos queixarmos da indiferença se o 
seu olhar, depois, iria nos contemplar, como os olhos da Me-
dusa espreitavam as suas vítimas? Nós não éramos, apesar de 
jovens, um Perseu para encará-la. Nem de longe os nossos atos 
poderiam ser comparáveis aos feitos épicos desse herói. Que 
desse olhar cuidasse o fogo heraclítico que a tudo transforma.

Não vimos que o nosso teatro ficou vazio e a nossa pre-
tendida e encantada plateia tinha caído na rua, no seu nascer, 
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viver e morrer. Nós não tínhamos ninguém para quem falar. E, 
assim, simplesmente, ninguém para nos ouvir.

Vamos repetir. A obra estava feita. O poder tinha dono. 
E dele não abriria mão tão cedo. Abrir por quê? Para quem? 
Santa ingenuidade. Ao fim e ao cabo, todos devem ter sentido 
que eram anjos nessa história. O bom cavaleiro é aquele que não 
cai do cavalo. Os nossos cavalos tinham ido embora, exibindo 
vazios os seus lindos arreios enfeitados com fulgurantes adornos 
de prata. Abandonaram-nos no chapadão raso e silencioso dos 
gerais. Deles, somente víamos a leve nuvem de poeira que iam 
deixando no horizonte ensolarado e verde dos campos. Longe, 
iam, cabeças elevadas, no seu imponente galope, com as suas 
alvas crinas oscilando, elegantes, ao vento de sua irreversível 
disparada. Que reino iríamos trocar por algum cavalo? Não 
havia nem reino e nem cavalo.

Não custa redizê-lo. É claro que houve exceções nesse 
amplíssimo e belo espectro de luz, nos céus de nossa política. 
E que, reiteramos, não serve de desculpa nenhuma diante do 
desastre histórico. Mas, elas, essas exceções, tão debilitadas, 
eram tão poucas, vamos reconhecer, que podem até mesmo 
serem chamadas de valorosos desvios da regra – o servilismo e a 

submissão. Um pouquinho de autopiedade nos faz bem. Um 
mea-culpa igualmente. Bem... Suas vozes, as vozes dessas exceções, 
eram gagas, sua força... um quase nada, apagadas pelo vácuo 
do silêncio imposto pela censura. Elas cantavam uma cavatina 
solitária, inaudível, dado que emoldurada e abafada pelos sons 
da força. O arbítrio é o arbítrio como tal. É o arbítrio mesmo. 
Ninguém deve se enganar quanto à sua essência. E que tudo o 
que aconteceu nos sirva de lição. Vamos nos lembrar de Dom 

Casmurro. Sob a casca, está a fruta. E não outra coisa.

Uma parte de nossa alma jovem foi simplesmente arran-
cada. Quiseram fazer de nós uns desmemoriados. Um fio de 
navalha separa o silêncio da perda de memória. Cala-se porque 
não se lembra? Ou não se lembra porque se calou? Quanta exu-
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berância criadora não terá sido interrompida? Como calcular 
tamanha perda? Impossível. Não há nem metro, nem método, 
para se fazer tal cálculo. Tais perdas são restos que se transfor-
maram em escombros invisíveis no caminho do tempo. Restos 
de um naufrágio que se perderam em profundidades abissais.

O resultado disso tudo está aí mesmo... Assombra-se 
com alguma coisa?

A plateia do nosso teatro ficou vazia. Ninguém para nos 
escutar e aplaudir. E nós, nada para dizer. Não tínhamos o 
script, o roteiro. E depois, falar o que para o vazio? Falar para si 
mesmo como fazem os velhos, ou os alucinados? Porque nin-
guém se interessa por sua fala. O que nos restava senão a queda 
no mundo? A complacência foi a nossa primeira muralha de 
defesa. A conivência foi a segunda. Daí, para pular para dentro 
da coisa, foi só um passo, porque, ninguém é de ferro. Carpe diem, 
aproveitai o dia, e acreditai o mínimo no futuro. De nada nos 
adianta ficarmos aí aflitos tentando ler nas tábuas babilônicas 
o que nos reserva a posteridade. Não era assim que cantava o 
poeta Horácio? E ainda há anjos que ficam como que... perplexos.

Era o fim,
E o não começo.
E não se viu nada.
Era o pano de boca.

Era o fecho de um tempo,
Era o todo que se acabava,
O dardo que voava,
A bomba que caia.

Nenhum consolo, para os desconsolados,
A nuvem escura desceu,
O céu se tornou cinza sem fogo.
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Dentro do palco, a voz se abafou.
Fora, a plateia caiu na rua, e na vida,
E o relógio deu o ritmo do nascer, viver e morrer.61

5. VIVER ERA PRECISO, NAVEGAR NÃO ERA PRECISO

Um átomo de voz aqui. Outro ali. Vozes quebradas. Cacos 
de um vaso de cristal partido. Sem o brilho de sua beleza. Sem 
a frequência de sua música. Tudo misturado à geleia do mundo 
que, qual ameba disforme, agarra e vai dissolvendo e digerindo 
tudo no seu corpo de indiferença e banalização.

Invertemos a célebre frase de Pompeu, general de Roma, 
registrada por Plutarco, que os navegantes portugueses tomaram 
como lema. Navegar é preciso, viver não é preciso. E dissemos para 
nós mesmos: viver era preciso, navegar não era preciso. Viver era 
preciso como um ato de memória. Dado que navegar poderia 
ser um ato de naufrágio. E a perda irreparável daquilo que nos 
animava. Era preciso manter em nós, viva, na nossa alma, a 
chama frágil. Assim como o homem primitivo o fazia com as 
próprias mãos para proteger o fogo que lhe dera Prometeu, 
contra a vontade dos deuses.

Derrota e queda no mundo. A um exército derrotado não 
cabe senão dispersar-se. Os soldados livram-se de seus símbolos 
e armas. Aliviam-se de tudo o que os distinguem. Anulam as 
suas diferenças e mergulham no igual. Caem no mundo. E a 
dinâmica da vida, nos ciclos do sol e da lua, do frio e do quente, 
dos tempos úmidos e estivais, das plantações e das colheitas, 
lhes dá o ritmo de seu viver, amar e morrer. A derrota não 
deixa de ser uma queda. A face da aventura e a face da morte, 

61 A imagem do “pano de boca” nesse poema 1968 devo a Elio Gaspari em As 

ilusões armadas, a ditadura envergonhada, capítulo “Y el cielo se encuentra 
nublado” da Companhia das Letras (2002). É claro que o poema apareceu 
em um dado estado de poesia que tive quando lia esse livro do Gaspari. Estado 

de poesia... que me perdoe o poeta Valéry.
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que os colocava nas alturas, não estão mais presentes. Caídos 
no mundo, os soldados, despidos de suas fardas, esquecem-se 
delas. Nem o abismo, nem a decisão momentânea de viver ou 
morrer, não se apresentam mais. O cuidado faz-lhes esquecer 
de tudo o que não lhes pertence. O passado lhes parece um 
quadro branco, esquecimento, desmemoria.

Pompeu, o preferido de Roma, momentâneo, inverteu 
as próprias palavras de sua bela frase quando, derrotado por 
César, e ao ver o seu próprio acampamento ameaçado, preferiu 
fugir para o Egito onde encontrou um fim trágico ao tentar 
novamente reavivar o mesmo dito. Pompeu era dialético. Para 
Pompeu não tinha como viver era preciso, navegar não era preciso. 
Ele não tinha saída. A única porta que a Senhora Fortuna lhe 
oferecia era aquela da Velha Senhora. Aquela que tem os olhos 
da noite e definitivos.

Porém, para Balian tinha. Balian, hábil defensor de Jeru-
salém, diante do cerco implacável de Saladino, também preferiu 
inverter a frase de Pompeu. Preferiu viver a navegar em um 
mar de impossibilidades. Salvou, mediante acordo, a cidade 
e o povo que, com heroísmo ímpar, a defendia. Entregou-a 
ao vitorioso. Despiu-se, depois, de tudo. Despojou-se de suas 
armas, de títulos e de riqueza e, no silêncio, misturou-se ao 
mundo, como alguém igual a todos. Aparentemente foi um 
derrotado. Será?

Pompeu parece que não aceitou os desígnios da Senho-
ra Fortuna. Talvez tivesse intuído o que ela lhe reservava. 
Hesitou em enfrentar César. Dava a impressão que combateu 
mais pela vontade de seus aliados e conselheiros do que por 
vontade própria. Já era um derrotado. Quiçá soubesse disso. 
Apenas faltava-lhe o fecho. A guerra não perdoa os indecisos. 
Recusou cair no mundo, misturar-se ao igual, ao indiferente. 
Sua alma nobre rejeitava a queda. No Egito, fantasiava reunir 
forças, organizar um novo exército. Ficamos a imaginar até 
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onde nos levam os sonhos, as ilusões! Que poder! Que forças 
incríveis não são capazes de mover! Todavia, também, quando 
tocam nos limites, na contradição insolúvel, aí só existe uma 
saída: a última soleira da existência – a porta. Os grandes ho-
mens sabem perfeitamente quando ela está ali mesmo diante 
de seu passo. E, às vezes, ultrapassam-na com um sorriso de 
desdém para o mundo que lhes está atrás. Levam consigo a 
sua tragédia. Como se dissessem: ficai aí, oh, vós, com essa vossa 

incompletude, pois eu já a superei! Com Pompeu, aquela Bela 
Senhora, ou Fortuna, cujo beijo, ou cujo virar de rosto, tudo 
muda, já sabia o que fazer.

Com Balian foi o inverso. Algo também parecia lhe dizer 
o que o seu destino lhe guardava. Cresceu tanto na defesa de 
Jerusalém que forçou um acordo. Assim, foi derrotado, mas, 
também não o foi. Subiu nas alturas. Mas, soube cair. No fundo, 
como um general competente, dotado de genial e incomum 
senso de oportunidade, salvou da destruição quem queria, 
desde antes, salvar. Alcançara então o seu objetivo. Este estava 
ali, oferecido pelo seu opositor. Posto aos seus pés. Saladino 
também era um sábio. Vamos reconhecer. Entendeu, junto 
com Balian, a consumação da coisa. Então, lutar mais para que? 
Para ganhar mais o que? Mais nada. Era essa a constatação. A 
conquista dos dois generais se fizera presente. E, assim, e tendo 
eles a virtude da humildade, e por terem almas nobres, curva-
ram-se aos desígnios que desde sempre lhes estavam oferecidos. 
Ao fim e ao cabo, souberam entender que tinham recebido o 
beijo de Fortuna. Quantos se perdem por não saberem disso? 
Quantos o mundo então não os terá tido? Mas, onde estará a 
luz que nos livra dessa ignorância?

Qual dos dois seguimos? Pompeu ou Balian? Uns segui-
ram Balian. Outros seguiram Pompeu. Os primeiros parecem 
que intuíram o sentido da história, porém, inconsciente do seu 
desfecho. Guardaram as ilusões e os sonhos no silêncio de si 
mesmos. Mas, isso, somente pôde ser visto agora. Os segundos, 
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primeiro, afrontaram a Bela Senhora, depois, diante de suas 
tragédias, curvaram-se a ela, pois, a alternativa era a porta da 
existência. Era a face daquela que tem os olhos da noite e defi-
nitivos. A Velha Senhora. E, assim, não tiveram outro caminho 
senão também cair no mundo.62

... a plateia caiu na rua, e na vida,

E o relógio deu o ritmo do nascer, viver e morrer.

A nossa cabeça girou embalada pela força descomunal 
de tantas e inexplicáveis contradições. A realidade nos cobrava 
uma pesada dívida. Parece que um torvelinho tomava conta 
de nós. Não tivemos consciência de que uma espécie de estra-
nhamento ia começando a se apossar de nossas concepções de 
mundo. A nova hegemonia ainda não mostrava o seu rosto, dado 
que o mundo ainda estava dramaticamente dividido entre dois 
polos antagônicos que, entre si, e por si mesmos, se ameaçavam. 
O adeus às ilusões ainda não chegara. Muito menos ainda a 
substituição dessas ilusões velhas e vencidas por outras ilusões 
novas e justificadoras de nossa existência. Muito mais tarde, 
não sem inúmeros sofrimentos e renúncias, nós começamos 
a compreender que a questão, antes de ser econômica, era po-
lítica. E que, mais cedo ou mais tarde, ela iria ser posta. Mas, 
naqueles justos tempos, em que os céus eram cinzentos, nem 
de longe isso poderia ser compreendido. Estávamos ofuscados 
e assustados. Não entendemos, naqueles dias, ao final dos Anos 
Dourados, que pareciam eternos, que a dialética entre o real e 
o ideal colocava o seu peso mais sobre o primeiro, o real, do 
que sobre o segundo, o ideal. Os Anos Dourados se foram, 
como se vai a água que se escoa por dentre os dedos de nossas 

62 A história de Pompeu pode ser encontrada em Plutarco, Vidas paralelas, quarto 
volume, tradução direta do grego de Gilson Cesar Cardoso, introdução e 
notas de Paulo Matos Peixoto, Editora Paumape S. A., 1992. A história de 
Balian pode ser encontrada na Wikipedia (<www.wikipedia.com>). Essa 
história de Balian foi contada também no filme de Ridley Scott, Kingdom 

of Heaven (Reino dos céus), denominado Cruzada, no Brasil.
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mãos, quanto mais se tenta retê-la. Era no real que o pêndulo, 
naquele seu instante, estava estacionado. E tal era o seu brilho 
que todo o resto desaparecia sob a sua ofuscante claridade. 
Não tivemos a suficiente tranquilidade para sacar que havia 
um movimento. E que era justamente por ser movimento que 
tudo nele seria efêmero. E mais, que seriam justamente novas 
condições materiais que o fariam voltar. Era uma questão de 
tempo e, portanto, de paciência. O dogmatismo tanto é po-
sitivo quanto negativo. Uma posição natural que sempre vai 
adiar a impermanência das coisas. E assim ocorreu que, naquele 
momento, o lado material da vida, imaginado como eterno, fez 
com que a quase unanimidade da nação apoiasse o regime militar.

Então, alguns questionamentos se impõem. Será a escolha 
de uma nação entre democracia e a ditadura, ou o totalitaris-
mo, uma função da cultura de suas elites? Será a democracia a 
condição necessária e suficiente para o desenvolvimento e o 
alcance da felicidade social? Desenvolvimento esse que se faz 
naquele sentido prometeico de que fala Toynbee.63 Há aí uma 
correspondência bi-unívoca? A Índia é democrática e ainda não 

teria chegado lá? A China não é democrática e teria chegado, ou 

estaria chegando lá? Pelo menos, é o que parece. Dois extremos 
assim tão perto e tão ricos nos milênios de suas histórias. O que 
não é pouco, em contrastes, para não dizermos que é muito. 
Outros exemplos devem estar presentes em outras nações. 
E não deixam de nos causar algum espanto. Há ou não a tal 
correspondência? Essa questão é supérflua, em um mundo 
que necessariamente se complicou demais depois que nele se 
desenvolveu uma nova hegemonia, e se intensificaram, em níveis 
preocupantes, as restrições ambientais ao desenvolvimento? 

63 TOYNBEE, Arnold. Um estudo da história. Edição revisada e condensada 
por Arnold Toynbee e Jane Caplan, tradução de Ilsa Silveira Leal e Miroel 
Silveira. Terceira Parte, “Desenvolvimento das civilizações”; Quarta Parte, 
“O colapso das civilizações”. Martins Fontes e Editora Universidade de 
Brasília, 1987.
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Deixando de lado a questão ambiental, como é que o liberalismo, 
com o seu iluminismo, iria lidar com tais antinomias? Essa nova 

hegemonia, esse sem nome, que se reproduz em todos os lugares 
da terra, seria um limite ao qual tudo tende? O liberalismo, filho 
do iluminismo, cessou a sua contribuição ao desenvolvimento 
humano? Ou ele continua necessário para o nascimento, ou 
a continuidade, do nosso élan prometeico, permitindo-nos 
criatividade e autodeterminação, nas respostas aos ciclos de 
desafios que temos pela frente? Quais sistemas de ideias o 
substituiriam, em um mundo que começa a ficar prisioneiro 
de um conjunto de complexas restrições da natureza que não 
podem mais ser ignoradas? Que respostas poderíamos dar a 
esses questionamentos, nesse início de milênio em que tudo 
pode ser, ao mesmo tempo, não ser? Pobre Aristóteles! O que 
é que fizeram com a tua lógica?

Diante de toda uma sedutora realidade, que não se encaixa-
va na nossa visão do sentido da história, realidade essa, diga-se, 
riquíssima em suas alternativas do nascer, viver e morrer, dados 
pelo relógio da existência – diante de tudo o que se apresentava 
aos nossos olhos, paralisados pelo espanto, porém, fascinados, 
o que nos restaria, como jovens –, os que seguiram Balian, e 
que acreditavam na via democrática das transformações, o que 
nos sobraria, pergunta-se, no cinzento pós 1968, em que não 
divisávamos uma saída, senão uma espécie de contemplação? 
Sentir os fluxos do mundo. Deixá-los permear as nossas mentes 
e corações. Somente sentir. E somente calar, deixando que o 
silêncio, quem sabe, nos contasse a verdade, ao invés de ficar 
por aí apenas balbuciando o linguajar dos perplexos. Era isso o 
que nos cabia, além de um humilde calar-se – um pensamento 
em desordem, descolado da fala, pois, desautorizado pela vida. 
Cruel. Uma palavra que resume tudo. O que, para nós, era 
desolador e inconsolável – a realidade, lá fora, do nosso teatro, 
negando, na concretude das coisas, o que nos diziam os ‘nossos 
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mestres pensadores’ – era motivo de júbilo para a grande maioria 
do nosso povo. Ame-o ou deixe-o. O élan que existia não era o 
nosso. Estávamos deserdados. Tomaram-nos o nosso paraíso 

tropical com a sua alegria, o seu sol, as suas praias e florestas, 
e o leve ondular do seu mar, cheio de uma gente bonita, sob 
um céu azul, assim mesmo como cantavam os novos trovadores, 
com as suas belas músicas cheias de bossa, e outras não menos 
bonitas criações, ampliando e enriquecendo o nosso universo 
musical, obras que iriam explodir em uma riqueza estética 
incomum, em um insólito tempo, dado que, nele, todas as 
inexplicáveis contradições pareciam se juntarem. Essa era uma 
verdade incontornável. Estávamos órfãos, aninhados no seio 
da nossa mãe, como estranhos. Deixá-lo? Nunca! Não há expres-
são para tamanho isolamento no rastro da incompreensão. O 
nosso teatro, antes tão barulhento, como o pátio de um colégio 
juvenil, anárquico, vivo, cheio de vozes, de ilusões, esperanças 
e retóricas, ecoando cantos guerreiros, ficou vazio e escuro. O 
silêncio grudou em suas paredes.

... a plateia caiu na rua, e na vida,

E o relógio deu o ritmo do nascer, viver e morrer.

Para Zuenir Ventura o ano de 1968 é o ano que não termi-

nou. Não terminou mesmo e essa expressão poética resume tudo. 
Seria o ano que fica, um ano como um século que não acaba, 
e assim é, como o fogo heraclítico, que destrói, mas, também, 
transforma, pelo que então fica como refém de si mesmo.

6. AS COLUNAS QUEBRADAS EM UM BOSQUE SOMBRIO

Quando, então, se produziu a distância histórica, ao 
chegar-se a algum cimo, foi possível voltar-se para trás para 
contemplar o horizonte daqueles anos de aprendizado. Aliás, 
como o faz o viandante que cogita sobre o caminho que per-
correra. E assim fica tomado por um descanso, um alento, um 
fluxo rejuvenescedor de força, e de lucidez do espírito, para 
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novamente encarar os espaços que lhe estão à frente. Essa 
parada lhe tem o efeito de um refúgio tanto externo como 
interno. Dado que essa volta para o passado, na materialidade 
daquele horizonte, é uma volta sobre si mesmo. E tenta assim, 
renovado, no corpo e na alma, entrever, mesmo entre névoas, 
que são muitas, divisar o caminho que se lhe apresenta diante 
de seus passos. Entretanto, o faz consciente de que o objeto de 
sua contemplação, a sua via, é algo estreito, sinuoso, impreciso, 
vago, amoldando-se aos vales e precipícios, aos planaltos e 
planícies que lhe estão prometidos.

Nessa altura de nosso tempo, fizemos essa parada. E 
demos com algumas percepções que, por mais amargas e aflitas 
que sejam, precisam ser aqui postas.

Elas trazem, é bem verdade, muitas indagações para as 
quais ainda não temos respostas. Apenas espanto. O bom es-
panto, diga-se. Pois o espanto que começa a nos trazer, quem 
sabe, alguma luz sob esse nosso presente tão alarmante e rico 
em encruzilhadas existenciais, mas, por causa disso, também 
tão confuso e, porque não dizer, tão promíscuo e tão banal em 
quase tudo o que nos tem a propor para que, saindo de nossa 
estação, possamos dar alguns passos, mesmo que tímidos, em 
direção ao caminho que realmente interessa. Ou melhor, ao 
caminho de uma transformação, com início, meio e fim, cuja 
carência se faz sentir há muito tempo.

Falamos do Brasil. Fique isso bem claro. Entretanto, que 
fique bem claro igualmente, que falamos do Brasil no mundo. 
Pois, desde algum tempo, não dá mais para separar um do 
outro. Usando uma linguagem cara a Heidegger, diríamos que 
estamos condenados ao mundo e dele apartarmos não nos é mais 
possível. Com ele navegamos e com ele afundamos. O mundo 
se transformou em uma casa planetária comum. Lembramo-nos 
de Marshall McLuhan. Não há mais como separar os destinos 
de uns e de outros. Tal fato acontece, não por causa das ondas 
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hertzianas que transportam informações à velocidade da luz. 
Acontece fisicamente, como o constataram os ambientalistas, 
que falaram e gritaram até quase a rouquidão para que fossem 
ouvidos. Será que, na prática, foram ouvidos? Eles ainda estão 
reclamando. Não há mais salvação isolada. Ou ela será de todos. 
Ou não será de ninguém. A condenação do mundo globalizou-se, 
usando-se uma expressão que muito apropriadamente dá a 
medida do que é essa condenação.

Vamos às percepções...
O autoritarismo militar tomou o poder, implantou o 

seu regime impessoal, um organizado sistema de poder, e não 
deu satisfação a ninguém. Quando achou que chegou a hora de 
sair, por mil razões, esse sistema o decidiu sozinho, também 
sem dar satisfação a ninguém. Negociou os seus termos de sua 
retirada, o ritmo e o compasso dela, e enfrentou solitário quem 
tinha que enfrentar. Aliás, a única força que efetivamente lhe 
era contrária estava dentro dele mesmo. Não pediu ajuda a 
ninguém. Recuou como o faz um exército organizado, inteiro 
e vivo. Retrocedeu sem precisar esconder-se envergonhado, 
sem despir-se de sua farda, sem abandonar as suas insígnias, 
nem largar as suas armas pelo caminho, como o costuma fazer 
um exército derrotado. Nada disso. Retraiu-se com o controle 
absoluto da situação. E, ainda por cima de tudo, no último ato 
do seu tempo, fez um gesto de desdém, um movimento muito 
bem dissimulado, e que, deste modo, passou despercebido, pois, 
em meio a uma atmosfera que misturava um ar de triunfo e 
de tragédia, e que, assim como tudo nesse nosso Brasil, seria 
um augúrio do que vinha pelas metades, como sempre. O últi-
mo general-presidente abandonou o palácio, deixou-o vazio 
daquilo que representava, não passou o símbolo do poder, a 
faixa presidencial, para o seu sucessor. E ainda saiu dizendo 
que queria que o esquecessem. Esqueçam-me. Um ato cujo sim-
bolismo se perdeu na solidão de si mesmo. Desmemoriou-se. 
Desmanchou-se, sem que ninguém o notasse, no ambiente, 
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primeiro, luminoso de esperança, depois, de sombria frustração 
que tomou conta de nossos corações.

Por mais doloroso que seja, e isso ainda é mais lastimoso 
para as nossas elites civis, tomadas no seu todo, e em sua maio-
ria, claro, é preciso dizer-se que naquele último ato do último 
general-presidente houve uma completude. Poderíamos, após 
esse último ato, então falar em somente elites, e não em elites 

civis e elites militares, apesar de todas as inevitáveis redundâncias, 
ou nebulosidades, que estão implícitas nesses termos, ainda 
mais em se tratando do nosso Brasil. Mas, vá lá! Respeitan-
do-se a polêmica, acreditamos que houve o fecho de um ciclo 
que teve, em si mesmo e por si mesmo, o seu começo e o seu 
fim e que, finalmente, juntaria, num todo maior, as partes de 
nossas elites, então separadas – fracionadas –, primeiro, pelo 
golpe de estado de 1964, e, depois, pela ruptura nascida no feito 
ditatorial do AI-5. Tudo como obra e pela justa definição de 
quem detinha o poder de fato, apesar das aparências em con-
trário. Ou, malgrado os indefectíveis enfeites de bolo, ou meros 
falatórios. Nele, nas rédeas desse ciclo, em seu núcleo, as nossas 
elites civis não botaram a mão. Rondaram, iguais satélites, o 
centro duro daquele poder. Este lhes escapou; foi-lhes uma 
cidadela impermeável e impenetrável. Nas questões de seus 
fundamentos, em nada, ou quase nada, influíram. Serviram-no 
e serviram-se dele, segundo o arbítrio dele próprio. Mais nada. 
Houve as exceções, notáveis competências, e destacados méri-
tos, como é de praxe, necessariamente apenas para confirmar 
e legitimar a regra, dadas as suas compreensíveis fragilidades. 
O autoritarismo militar, com base em uma crítica de erros do 
passado, sempre é bom repetir, compreendeu, desde o início em 
que tomou o poder, em 1964, o que não compreendemos. Ou 
o que somente viemos a compreender depois, não sem dores e 
nem sem eventuais tragédias e holocaustos pessoais. Em certa 
altura de nossa história, o estamento militar, descolado do todo 
das elites, não caiu mais em seus jogos de poder, principalmente 
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naqueles jogos dos seus estratos políticos, o conjunto da nata do 
sistema de mando da nação. Não foi mais o seu instrumento. 
Aliás, ao contrário, tornou-as isso aí mesmo: um meio para os 
seus fins. Foi autônomo. E o fez consciente. E deverá ser por 
isso que o seu ciclo foi uno em si mesmo. Completo e singular. 
Uma singularidade que negava o passado. E por isso virou uma 
página na nossa história.

E então instalamos o que se chamou de Nova República, 
um nome já aventado por uma bajulação cínica aos donos do 
poder, naquela cinzenta reunião que consagrou o AI-5, e a sua 
ditadura. Mas, inocentes, desinformados sobre o que acontecera, 
numa época de censura e silêncio, algo que a história iria nos 
contar depois, aceitamos essa Nova República como uma espe-
rança. Assim, a Nova República estava de volta, sem sabujice, 
nem desfaçatez, e deste modo, em júbilo, legitimamos, pela festa 
cívica, a volta de nossas elites, como tais, ao poder, através de 
seus estratos políticos, não unânimes em seus objetivos, como soe 
acontecer, e tem que ser. O que sinalizava a luz da democracia. E 
o fizemos envoltos em um grau de felicidade social que, talvez, 
em tempo nenhum, o tivéssemos tido, tal era a magnitude e o 
transbordamento de nosso contentamento.

E nesse ínterim, como se construíssemos um templo 
sonhado, começamos a erguer novas e belas colunas, seme-
lhantes mesmo àquelas sublimes colunatas de Gian Lorenzo 
Bernini que parecem abraçar o mundo, no Vaticano, com as 
suas bases e os seus fustes, todos, dentro da mais pura geometria 
euclidiana. Elas não eram apenas a representação. Elas eram 
o ideal ali materializado. Elas eram a beleza. O espírito feito 
realidade. Para a delícia de Platão. Eram o encontro de todos 
com todos, num raro momento. Eram a conciliação. O amplexo 
amigo. Solidário. Mas... Oh! Por que mestre?Por quê? Tudo 
assim escapa? O espírito foge... Colunas que ficaram inacabadas. 
Colunas quebradas, como se estivessem jogadas em um bosque 
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sombrio. Em silêncio. Ali, imóveis. Como órfãos abandonados. 
Como se estivessem esperando os seus capitéis e o arremate da 
arquitrave sobre a qual vem o majestoso frontão com as suas 
figuras em alto relevo representando uma história... Qual his-
tória? Colunas esquecidas... Depois... Colunas caídas... Não há 
história para o esquecimento... Esqueçam-me... Esquecemo-nos...

A lua preta nos céus anilados.
Como será a sua face oculta,
Se a sua face oculta esconde a luz?

Tolo, a face oculta,
Reflete a luz das estrelas,
E volta-se para o infinito.
No seu silêncio, é lá que está
O segredo dessa noite profunda...
O lado escuro guardou a luz para si.

O nosso Brasil é assim mesmo. Imita a lua. Há sempre 
um lado sombrio, voltado para o infinito. E há também um 
lado luminoso, voltado para a nossa finitude, que diminui a 
escuridão de nossas noites, quando o lado sombrio, que guardou 
a luz para si, apieda-se de nós.

Mas... deixemos a lua em paz.
Esqueçam-me... Esquecemo-nos...

Ninguém viu nisso uma profecia. Esquecemo-nos de que 
o último general-presidente governara sem o AI-5, promul-
gara a lei da anistia, conseguida a duras penas, e comandara a 
retirada. Nova República... um nome apenas. Um nome trazendo 
sempre um novo na frente de si. Um novo agourento? Ou um 
novo pelo novo? E assim, um novo esquecido. Quem sabe uma 
novidade que logo é posta de lado, porque é novidade mesmo, 
como costuma ser nesse nosso século. Algo que, sabemos, logo 
sai da moda. E, quiçá, nem vá para o lado sombrio da lua, para 
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voltar como luz. Fica por aqui mesmo, pela rasura do nosso 
chão, grudado nas nossas sombras.

Oh! Elites! O que fizestes? Tudo está em vós mesmas, tudo, 

tudo... Por quê? O que fizestes?

Pergunta uma delicada voz em uma tonalidade lamen-
tosa, num primeiro momento, não de reprovação e, por isso, 
um tanto ingênua. Mesmo assim, captando certamente essa 
humildade dos simples, elas, as elites, não vão conseguir senão 
balbuciar. O que, em princípio, quem sabe, escondesse um 
desejo de se calar. Mas, não havia como fazê-lo. O calar-se era 
uma autodenúncia. Era nítido que um torvelinho tomara conta 
de sua alma. Dizer, ou não dizer nada. Poderiam aproveitar a 
chance dada por essa inocência. Novamente tinham tudo em 
suas mãos. Os poderes lhes foram devolvidos. Ou, caíram como 
dádivas em seu colo. Entretanto, as circunstâncias eram outras. 
Poderiam agir, falar, fazer e desfazer, propagar como sempre o 
fizeram. Mas, talvez sabiamente, tiveram consciência de que os 
tempos eram outros. Não mais aqueles lá, daquelas páginas da 
história que o ciclo militar, ao seu arbítrio, deixou para trás. A 
insolência não cabia mais naquele cenário. Pelo menos isso lhes 
tem que ser creditado. Então, arrogância para que? Estava tudo 
ali. Exposto como se fosse um belo quadro histórico, aberto à 
contemplação de todos. Um quadro sobre o qual o ciclo militar 
tinha colocado todas as suas luzes. E, assim, num gesto de com-
preensão, numa meia voz, elas, as elites, dão a sua versão sobre 
os fatos. Entretanto, como acontece nos momentos em que a 
verdade quer aparecer, mas, as conveniências o impedem de 
fazê-lo, soltam a sua voz, em uníssono, como se escondessem 
alguma coisa que elas, como elites, não poderiam confessar. 
Confessar para que? O que talvez fosse a própria confissão. A 
confissão seria professada no jeito de dizer. Não nos dizeres 
das palavras. Mas... nós... nós... nós? nós?... nós não temos... culpa... 

Respondem gaguejando, entre meio amedrontadas e meio 
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envergonhadas, entre querendo fugir e querendo se esconder. 
Mas, criando coragem, enunciam em um tom solene, porque 
agora cheio de energia, carregado de um acento retórico, pleno 
de emoção, com todas as sílabas das palavras bem pronun-
ciadas, ao modo dos oradores, como se estivessem revelando 
uma verdade. A sua verdade. E, assim, querendo que a palavra 
fosse o dito sobre a coisa. Um dito que queriam que fosse uma 
espécie de bordão, repetido ao infinito, por aí. E, desse modo, 
encerrasse aquele diálogo algo desagradável. A culpa é de nossas 

elites políticas! Entretanto, imediatamente retruca a voz, em um 
segundo momento, agora sem aquele tom da inocência, sem 
nenhum esforço para esconder o característico som gutural da 
ralhação que aflora lá das profundezas da garganta. Nada disso! 
E, sem lhes dar nenhuma chance de voltar a manifestar descul-
pas, emenda, em alto e bom som, num falar cheio de censura 
e reprimenda, cortante feito uma navalha. Por um acaso a nata 

não é o resultado do leite que lhe dá substância? Ora, pois! Tenham 

a santa paciência! E um silêncio de pedra se fez.
As nossas elites vieram de onde? Vieram do nada, de um 

vazio no tempo histórico? Não se precisa muito pensamento 
para se adivinhar, ou sacar, que elas vieram, com as inevitá-
veis mutações, claro, das elites oligárquicas e escravocratas 
dos tempos da Colônia e do Império. Elites que, na transição 
do século, já livres da zona de penumbra entre o Império e a 
República, para não se dizerem atrasadas, exibiam um sem-
blante de liberalismo, iluminismo, positivismo, cobrindo-se com 
o seu véu democrático, etéreo e frágil – o mundo das aparências, 
diria um platônico. Não vieram de elites religiosas cujos valores 
fundamentavam a vida espiritual e material, a educação rígida 
e o continuum cultural, e que acabavam por cultuar um ilumi-

nismo e um liberalismo democrático substantivo que traziam de 
suas origens. O mártir protestante William Tyndale, um dos 
precursores de Shakespeare, segundo Harold Bloom, traduziu 
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a Bíblia para o seu inglês. Ele queria que todos, até mesmo um 
garoto que manejasse um arado, a lessem, e a interpretassem, 
sem ajuda de ninguém. Ler e interpretar. Assim se matavam 

dois coelhos com uma mesma cajadada. Ia-se dando fim ao anal-
fabetismo em si, e ao analfabetismo funcional – aquele em que 
não se compreende nada do que se lê. Veja-se bem do que se 
fala. Ler e interpretar... a Bíblia, um livro que é motivo de tantas 
e tantas hermenêuticas.Como foi dito antes, e sempre é bom 
repetir, Toynbee concebia que a desagregação, a decadência 
e o colapso das civilizações seriam o resultado de um jogo de 
forças espirituais e não de forças materiais. A religião seria um 
elo invisível que liga os homens que a elas pertencem, em sua 
permanente luta para sobreviver aos sucessivos desafios que 
solidariamente enfrentam. Quem deu com a coisa, na visão da 
civilização inglesa? Será que Tyndale intuiu o que Toynbee 
iria muito mais tarde racionalizar? Vai saber... Nas origens das 
nossas elites não há nada parecido. Os seus atos de ir à missa 
eram apenas um... ir à missa. E só. Não seria assim no Dom 

Casmurro de Machado de Assis? Era a superfície, uma rotina, 
um costume, um automatismo, uma obrigação, não a essência, 
a verdade, aquela da rebelde e incontrolável alma profunda. As 
comparações são inevitáveis. Nada no mundo é de graça. Mesmo 
naquele mundo que gestava um mundo diferente. Cuidado, o 

gene é mutável, diriam os darwinistas. Todavia, inevitavelmente 

algo dele fica, talvez por uma questão de defesa da espécie, ou... de 

quem o tem... diriam os mesmos darwinistas. Quando se lê Ana 

Kariênina de Tolstoi, vemos uma elite oligárquica, inegavel-
mente culta, tendo atrás de si um imenso passado, até mesmo 
glorioso, uma elite cheia de sonhos, desejos, paixões, e que nesse 
belo romance envolve uma trágica história de amor. Sonhos, 
desejos e paixões que começavam a entrar enviesados em um 
mundo que se transformava rápido. Uma elite então hipó-
crita, talvez esquecida do seu pretérito élan prometeico, uma 
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elite envolta no luxo e em frivolidades, uma elite que parecia 
desconhecer o horizonte de sua decadência. Cruel. Era o gene 
que estava por aí, naquele mundo? Nada é de graça... Nada é de 

graça... diria e repetiria alguém que tentava achar uma sombra 
ao meio-dia, para esconder-se. Difícil. Estranhar o que? Era a 

fruta dentro da casca, diria um cético Dom Casmurro. Ou era 

outra coisa? – completaria ele, com uma ponta de ironia... Ah! 

Machado!... Ah! Machado!

Quem hoje se lembra da Nova República proposta nas 
ondas da alegria democrática? Esqueçam-me, disse-nos o gene-
ral, o último a sair, antes de atravessar a derradeira ponte da 
retirada. Esqueçam-me! Deu-nos as costas. E foi-se com a sua 
sombra. Esquecemo-nos. Esquecemo-nos dele e de tudo o mais 
que nós prometemos, junto com as nossas elites, simplesmente 
por esquecer mesmo. Nada a ver com presságios! Vaticínios 
em tempos tão racionais? As colunas daquilo que seria a Nova 

República dos tempos democráticos tinham que ficar mesmo 
inacabadas, dentro de uma exuberante e perfumada floresta 
tropical, em meio as suas árvores, e ao lindo caleidoscópio de 
multicoloridas folhas caídas, cada uma delas sendo um pedaço 
da nossa memória, uma colcha de retalhos, cobrindo e atapetando 
as úmidas e amenas sombras do seu chão.

Porque isso, de tudo ficar pelas metades, aqui nesse nosso 
Brasil?

Mestre de palco, pano de boca!

7. AINDA FALTA O RESTO

Mestre de palco, pare! Não desça ainda essa bonita cortina!

O assunto ainda não acabou. Ainda falta o resto – diria 
Dom Casmurro iluminado pelo forte foco no centro do palco.

O resto antes do resto. O resto que tem que ser dito sobre 
o trabalho das duas musas, Clio, a da história, e Euterpe, a da 
música, que foram as nossas inspiradoras – perdoe-me Valéry 
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–, nesse passeio de alguém pelos agitados anos de juventude 
e aprendizado. Sem ter, atrás de si, um Goethe, e nem ser 
um Wilhem... Meister. E longe de ser um Proust. Elas, Clio 
e Euterpe, tentaram substituí-los. Muitas vezes usaram a sua 
mãe, Mnemósina, a deusa da memória. Não posso julgar se o 
conseguiram, não por carência de sua sabedoria, todavia, mais 
por deficiência daquele que se dispôs a ouvi-las. E, assim, cos-
turando a nossa colcha de retalhos, se intrometeram, não poucas 
vezes, no nosso diálogo... ou seja... solilóquio.

Devo a elas, a essas musas, o imensurável. Pois, devo ao 
que falaram, cantaram e costuraram, à minha memória, e aos 
nossos escritores, memorialistas, críticos, jornalistas, histo-
riadores, cientistas políticos e sociais, e pesquisadores, enfim, 
todos os nossos intelectuais, todos incansáveis e corajosos, que 
escreveram, e ainda estão a escrever, sobre um complicado 
tempo do nosso Brasil. Complicado e sedutor. Um passado tão 
rico e próximo que ainda se faz presente, com uma apaixonante 
cultura que certamente fará nascer uma épica que ainda está 
em gestação. Nem um mísero fiapo de dúvida eu tenho disso. 
Um tempo que ainda guarda um punhado de mistérios. Mis-
térios que, aos poucos, como tem que ser, vão tendo os seus 
véus levantados.

Poderia ter deixado essa confissão para as tais notas do 
final do livro. Mas... nas notas? Notas são notas... E texto, no 
corpo do trabalho, é outra coisa. As notas, compreensivelmente, 
nem sempre contam com a paciência do leitor. Realmente é 
uma chatice ir atrás de notas em meio à dinâmica da leitura. 
Entretanto, são elas que revelam as nossas fontes sagradas, sem 
as quais nada seria possível.

Temos que pensar e aceitar que avançamos. E essa cons-
tatação vem de uma lógica consequência de nossas incansá-
veis consultas, às vezes ansiosas, aos trabalhos desses nossos 
intelectuais. Lá, vamos encontrar uma montanha de duplas, 
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ou múltiplas faces, ou uma complexa malha de contradições 
e ironias. Não importa. É assim mesmo. Mas... lá, constata-se 
que avançamos. Sim, do nosso jeito. De um modo que é a 
nossa alma. De uma forma ou de outra, mesmo aos trancos e 
barrancos, avançamos. Faz parte da nossa incompletude. Nisso 
fomos autênticos.

A história é a história. Agora vamos falar dela. Ela aca-
ba pondo tudo no seu devido lugar. A musa Clio acaba por 
inspirar os nossos historiadores, ou a cantar, ajudada por sua 
irmã Euterpe, aos seus ouvidos, a música sobre tudo o que 
aconteceu e que estava velado debaixo mesmo dos sete véus 
dos segredos do poder. A sensata Clio sabe que os homens, no 
futuro, necessitam conhecer sobre o seu passado – necessitam 
da sua história –, para que os mesmos erros por eles cometidos 
possam ser evitados. E assim, a sua humanidade, a sua civiliza-
ção, ou nação, terão mais chances de sobreviver aos perigos que 
a espreitam em seu caminho, às vezes, povoado de sombras, 
névoas e incertezas. 

Essas sombras, névoas e incertezas costumam vir caval-
gando, livres e desimpedidas, transformadas em coisas reais, que 
foram crescendo solertes, pelos campos férteis da indiferença, 
da apatia, do conformismo, e do desânimo. Coisas reais que 
podem aparecer, sob novas metáforas, ou seja, sob disfarces, no 
nosso horizonte de um povo ainda incompleto, como o diria 
Darcy Ribeiro. E assim juvenil e ingênuo. Que não venham 
pela perda de nosso até hoje vivo élan prometeico. Vamos 
torcer para que a música que Clio canta, nos sensíveis ouvidos 
de nossos historiadores, sensibilize os nossos corações, paixões 
e razões, para que não venhamos a dar um passo atrás nessa 
nossa sofrida história. Sofrida ao nosso modo. Um sofrer bem 
diferente daquele de outros povos da terra.

Mestre de palco! Ainda retenha a sua mão.
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8. O ÚLTIMO GENERAL-PRESIDENTE 
E O PRESIDENTE DEPOSTO

O último general-presidente, que saiu, e o último pre-
sidente deposto, que antes dele saíra, fizeram movimentos 
históricos simétricos.

Um saiu cercado pela força. O outro, pela solidão. Um 
atravessou a ponte da retirada para a vida, entre nós, aqui 
mesmo. O outro, para a vida, entre os outros, no exílio.

Mas, eles também foram iguais, talvez por uma ironia 
do destino.

Eles saíram sem confrontos. Sobre o que pensaram, na 
hora do ir-se embora... ninguém perguntou, nem a um, nem ao 
outro... o que pensaram. Para que? Quem se interessa por quem 
sai da luz? E assim, eles juntaram as duas pontas do ciclo. O 
fim com o começo. E o começo com o fim. E o meio-dia deles 
chegou e apagou todas as sombras.

9. EU QUERO OUVIR MÚSICA

Depois, muito tempo depois, seria o seminário da vida 
que nos ensinaria o que o seminário teórico não alcançou. 
O seminário da vida é que iria nos dizer sobre o sentido que 
não compreendíamos. Ou melhor, que então não poderíamos 
compreender. Somente os anos e uma teimosa insistência em 
ouvir é que nos iriam dizer algo sobre o sentido da música 
de Schoenberg. E não se precisa explicar muito que era jus-
to nesse sentido, como que inerente a ele, que estava todo o 
significado da crise da música. Parece incrível que possamos 
descobrir, depois de muito tempo, a obviedade da luz do sol 
cuja presença é tão ofuscante que até mesmo nos esquecemos 
de que, por detrás dela, está o astro que a cria e a espalha pelos 
céus. Parece incrível essa confissão, assim tão ingênua. Como 
se música fosse alguma coisa que não precisasse ser ouvida. 
Algo só analisável em partituras. Frias, lógicas, estruturais, 
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silenciosas, às vezes verdadeiros monumentos de expressão 
gráfica, diga-se. E analisadas como se fossem teoremas. Parece 
inverossímil, ainda mais vindo de quem, quando jovem, num 
arroubo de ultrapassagem de limites, se propunha a descobrir 
os segredos de uma criação musical nova, proposta por um 
de seus mestres. Uma criação alcançada não sem dificuldades. 
Requerendo, ao ouvi-la, verdade se diga, novas sensibilidades 
tanto para o ato físico de escutá-la, quanto na sua imediata 
continuidade, para o ato da alma de entendê-la musicalmente. 
Afinal de contas falava-se de que? Seria de outra coisa que não 
fosse a música?

Um dia, estava diante do afinador que tinha acabado o 
seu resignado, minucioso e preciso trabalho. E então comecei a 
tocar escalas e mais escalas, arpejos e mais arpejos, ascendentes 
e descendentes, em crescendo e em diminuendo, claro que dentro 
de minha superlativa incapacidade de velocidade. Infindáveis 
evoluções e, de certo modo, hipnóticos movimentos, mesmo 
que desajeitados, ora sobrando dedos, ora faltando-os. Mas, 
mesmo assim, sentia-me como que tomado por um vislumbre 
muito longínquo do êxtase de um hábil e verdadeiro presti-
digitador do teclado. E, então, ele depois de um certo tempo, 
tocando-me levemente no braço, de um modo muito simples, 
e até humilde, pediu-me: toque música, eu quero ouvir música. 
Aquilo me deixou paralisado em meio aquela algazarra de 
sons. Fiquei como que estatelado. Surpreso. Envergonhado. 
Era como se tivesse caído do céu. Como se saísse de um estado 
mágico, traído lá pelo encanto do movimento pelo movimento, 
pelo fascínio das ondulações pelas ondulações, das mãos e dos 
dedos, tirando precariamente de um teclado os sons pelos sons 
somente. E a música? Uma voz quase silenciosa me perguntava. 
E a música? Insistia. Como que suplicava. Toque música. Eu quero 

ouvir música. E eu, então, como se caísse em mim mesmo, e de 
certo modo percebesse, assim instantaneamente, como se fosse 
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acordado por um clarão de um relâmpago, que aquilo ali que 
fazia nada tinha a ver com música! Meu Deus! Aquilo podia ser 
tudo, menos música! O que eu tocava era outra coisa. Nada a 
ver com música. Pois, música era o que o afinador queria ouvir. 
Para ele, a música não era aquele ajuntamento de sons. Escalas 
para cá. Escalas para lá. Aquilo, a seu ver, devia ser uma coisa 
importante. Ele estava cansado de saber disso. Mas, não era 
o que ele gostaria de ouvir. O que ali se requeria era música. 
Tratava-se de música.

No caso em questão, a música de Schoenberg. E mais, se 
tratava de uma música em relação à qual, nos anos de aprendiza-
do, um conjunto de jovens tinham tido mais uma preocupação 
teórica do que uma preocupação prática, ou seja, auditiva. Um 
cuidado mais com o que estava escrito na partitura, em função 
de uma teoria, do que com o ver-como-ficou: aquilo que realmente 
se ouvia. Uma inquietação mais estética ativa do que estética 
contemplativa, plena de quietude. Uma ideia fixa, maior no 
justificar do que no deixar-se levar, sem preconceitos, como 
acontece nas preliminares do amor presença. O certo é que me 
esqueci de ouvir, ouvir e ouvir... pacientemente... ouvir, ouvir... 
e ouvir a música de Schoenberg. E assim, devagarzinho, ir en-
tendendo-a. E, desse modo, percebendo a sua beleza. Uma beleza 
que não lhe é entregue de imediato. Mas que vai se desvelando 
aos pouquinhos, e de um modo esquisito, pois, era uma sucessão 
de revelações repentinas, como se fosse uma série de atos de 
revelação, uma série de insights, um após o outro. De súbito 
como que começava a juntar as peças de um quebra-cabeça e, 
desse modo, a entender certas passagens... dadas peças... parte 
de obras... e, depois, obras inteiras. Começava a ver diferenças 
em meio a um todo de indiferença. Começava a ver movimento 
em um todo plano. Colinas sutis em uma planície monótona 
e sonolenta. Tênues cores modulando-se em um quadro todo 
invariavelmente branco. Contraditoriamente, e quem sabe por 
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isso mesmo, ainda mais refletindo um mundo plasmático do 
igual, do banal, do uniforme, do mesmo, com mais força, quiçá, 
do que a música dos radicais da música nova que não aprovavam 
as oscilações de sua, dele, Schoenberg, alma musical.

Os caminhos de Schoenberg que, antes, nos pareciam 
ser incompreensíveis, e que, numa imagem, nos aparentavam 
ser fragmentários, pedaços construídos, aqui e ali, no chão da 
música, com início e fim, e voltas e mais voltas, idas e retornos, 
para nós jovens, inexplicáveis, como se o seu fim não explicasse 
o seu começo, esses caminhos começavam a ser desvendados. 
Eles iam se encaixando e se justificando. Tudo com o simples 
e despojado ato de ouvir. Pouco importa que tenha que ser um 
ato de ouvir obstinado. Isso é apenas uma questão de método. 
O que interessa mesmo é o ouvir a sua música. Esse ouvir talvez 
teria sido o segredo que o afinador teria me ensinado se, lá 
atrás, no tempo, tivesse me encontrado, e me pegasse tentan-
do fazer exercícios de velocidade no teclado de um piano, ao 
invés de tocar uma música com a qual ele verdadeiramente se 
gratificaria, porque sentiria a beleza que também era possível 
com o resultado de seu trabalho. Foi compreendendo a angústia 
do afinador que atinei com o que antes me faltara. Faltara a 
música. Ela escapara de nós. Nós que falávamos somente dela. 
Como pode ter sido isso possível? Quanta ironia!

Parece inexplicável descobrir-se, com o tempo, que a 
verdade de uma música, que a sua beleza, e, assim, todas as suas 
razões, e explicações... ufa! ...estariam na simplicidade do ato de 
ouvir! É como explicar o inexplicável. Mas... tudo bem... Foi o que 
foi, talvez, porque assim tinha que ser. Em um ensaio de desculpa 
podemos lançar essa coisa, essa deformação, a débito do que nos 
reservou a Bela Senhora. A cegueira em que ela, Fortuna, nos 
envolveu. Ao nosso entusiasmo. À nossa imaturidade.

O mestre, com a sua poesia musical, falava em uma lin-
guagem muito distante. Como um aedo, via nas sombras do 
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futuro, como que por elas envolto. Era como alguém em um 
local longínquo que falava. As suas palavras mal chegavam a 
nós. Não porque não tivessem energia. Mas porque iam, aos 
poucos, ficando pelos espaços, tal era a lonjura que nos separava 
dele. Pareciam-se com sussurros quebrados, palavras ligadas por 
vazios de silêncio. Sons descontínuos, incompreensíveis e que 
logo eram levados pelo vento como pétalas soltas no ar. Talvez 
fosse porque ele estivesse longe demais, como que levado pelo 
seu acaso. Como alguém, em uma senda de um bosque, que 
caminhasse ao léu, extasiado com as cores outonais de folhas e 
flores caídas, espalhadas pelo chão, sob os filtrados raios do sol, 
entre as árvores, e que se esquecesse de tudo, e nem imaginasse 
o espaço que andou, pisando sobre aquele tapete, para ele, macio 
e acolhedor, tal o seu encantamento. Ou talvez fôssemos nós, 
inexplicavelmente, igualmente comandados pelo nosso acaso, 
que estivéssemos estacados em nosso lugar, ali naquela entrada 
e não o acompanhamos na vereda que escolhera, para nós algo 
escura em meio a uma mata impenetrável, inextrincável, dei-
xando-o, assim, livre e solitário no seu afastamento e vendo-o 
como uma sombra a mover-se remota. Quiçá pelo medo até 
mesmo compreensível de não querer tomar consciência da 
verdade, como acontece em certas circunstâncias da vida, para 
com ela assumir um compromisso corajoso. Uma obrigação que, 
na certa, iria redundar em mais sofrimentos e incompreensões, 
além daquelas que estávamos a carregar. Algum tempo mais 
tarde iríamos compreender que a nossa carga de rebeldia havia 
chegado a um limite. É ser rebelde, mas... até quando? Quiçá 
Fortuna tenha dado um jeito de nos avisar, apiedando-se de nós. 
Além desse limite, meus caros jovens, estará a porta da existência. 
Quem quiser... que vá! Porém, está avisado. Mais não teria falado. 
Para que? Não estaria tudo ali? Essa teria sido a voz do seu beijo 
sutil... Quanta incompreensão nossa existe para com a rebeldia 
dos jovens! Não atinamos para o fato de que é a própria Mãe 
Natureza que lhes impõe um limite. Senhora Fortuna. Mãe 
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Natureza. Que dupla! Como enfrentá-las? Quem o ousaria? O 
certo é que, por mil razões, não ouvíamos o mestre seduzido 
por suas visões. E nem o compreendíamos quando alguns 
pedaços de sua voz chegavam até nós.

Como iríamos entender, naqueles anos de aprendizado, 
a fragmentação de que éramos também parte? Ele, no seu 
sofrimento, às vezes abandono, deve ter entendido tudo. E 
expressou o que captou. Mas, a sua expressão ficou-nos retida 
na barreira de Mallarmé: a muralha do inapreensível e misterioso.

Somente o tempo e o obstinado ato de ouvir a sua música 
iriam nos dar alguma clareza sobre o significado dela. Algu-
ma clareza. Não a clareza. E não será por outro motivo que o 
que aqui vai não é senão uma interpretação. Ao que se sabe, 
Schoenberg não disse palavra sobre os significados de sua obra. 
O que falou com a exceção daquilo que expôs em suas obras 
teóricas, o fez pela sua música.

E então acreditamos que compreendemos as suas idas e 
vindas. Intuímos que as suas fugas do dodecafonismo não eram 
fugas. Pudemos ser premiados pelo insight acerca do que ele 
divisara, desde algum tempo, lá atrás, lá mesmo no âmago do 
século em que viveu, o século XX, e que lhe mostrava a face. 
Mesmo que o fizesse sem os contornos definidos. Cremos que 
algo visto somente por alguns poetas, que ainda estavam vivos, 
isto é, falando, cantando, antes de sua rarefação, uma coisa que 
poucos viram, pois que estava tomada por um véu de névoas. 
As fugas, então, não eram simples fugas. Eram idas às fontes 
sagradas dos grandes mestres. Eram atos de se beberem águas 
puras, frescas e cristalinas, em meio a um deserto monóto-
no, tedioso e achatado que se mostrava. Eles eram as suas 
referências em um mundo que começava a perdê-las. Sem 
substituí-las por outras, como o indicara Nietzsche. O seu gê-
nio compreendeu que não era possível avançar sem estarmos 
apoiados na experiência do nosso passado. Não dava para, de 
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repente, quebrar-se tudo, cortando-se todos os liames, como 
que querendo negar a história que existe nas coisas. Queixe-se 
quem quiser disso. Chore, ou clame, como uma carpideira, aos 
pés de Hegel quem quiser chorar. Não tem como, somos seres 
históricos. Schoenberg deve ter tido, relativamente à música, 
a mesma intuição que tivera o seu contemporâneo T. S. Eliot 
em relação à poesia. Somos o resultado de toda a cultura da 
humanidade. Uma imensa construção de todos os tempos. 
Muralhas cujas partes vão sendo postas umas sobre as outras. 
Catedrais construídas por tempos e tempos. Cada pedaço novo 
erguido sobre cada pedaço velho, ali posto não se sabe quando, 
como é o caso da Catedral da Sagrada Família, em Barcelona, 
ainda em construção, obra prima de Antoni Gaudí. E tal não 
seria ainda mais válido hoje com a nossa Aldeia Global? Isso 
parece, mas, não é assim tão óbvio. Não estariam aí os anjos 

quebradores para confirmá-lo? Para eles, o passado deveria ser 
esquecido. Schoenberg deve ter compreendido que o avanço 
deveria se dar em um continuum, até possivelmente se chegar 
a um Santo Graal, como o querem os físicos, mesmo que fosse 
uma quimera: a beleza do conceito em si, a negação da fragmen-
tação, pacientemente, pedra sobre pedra. Um continuum entre 
influências e influenciados. Algo carismático, integral, quer 
dizer, soma, assim abrangendo todas as eras. Mesmo que essa 
integral fosse contraditória em si mesma. E, com certeza, não 
o seria pouco contraditória. Não importa! E fosse ela, mesmo 
assim, maximizada, até mesmo ao nível paroxístico, pela inter-
net que torna tudo instantaneamente presente, no espaço e no 
tempo, em nossa Aldeia Planetária, somando o novo e o velho, 
o falso novo e o falso velho, o criativo, e também o banal, o 
igual, o monótono, o chato, o amorfo, somando sempre, cada 
vez mais, e assim, transformando tudo, pois, tudo tem em si o 
fogo heraclítico. Tudo pleno de movimento, como soe acon-
tecer com o que é contraditório e plasmático.
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Devemos supor, em nossa interpretação, que foi isso que 
o gênio de Schoenberg captou de seu tempo e expressou em 
sua música, a princípio distante, mesmo fria. Todavia, depois, 
íntima, acolhedora como o regaço da amada. Uma música que 
demora a ressonar em nós. Mas que, depois, permanece em 
nós, como um raro perfume.

Na realidade, a crise da música não era somente da mú-
sica. O certo é que, antes, e desde um tempo atrás, a crise 
era do homem. Estava em nós, como cantavam os poetas de 
cujos versos íamos nos esquecendo. O gênio do mestre apenas 
expressou o que antecipadamente era parte desse nosso estar 
no mundo. Um mundo cheio de movimentos díspares. E daí? 
Qual o problema de ser assim mesmo? O que, em suma, pro-
curávamos na Estética de Hegel? Só porque o mestre filósofo 
falava em dialética das contradições, e nós, nelas, enredados? 
Não estaríamos indagando, no lugar errado, como costumam 
fazer os jovens, no seu afã de querer compreender as coisas em 
suas antinomias? Por que Hegel que, enfim, antevia um fim da 

história, um fim que não queríamos? Por quê? Santo Deus! Por 
quê? Tudo simplesmente inexplicável. Não estaríamos querendo 
saber sobre a água na qual estávamos mergulhados? E, então 
complicamos tudo? Essa Estética iria responder alguma coisa 
sobre esse nosso tumultuado mundo e a sua mais ainda tumul-
tuada música? Quanta ironia! Quanta distância, quanto veloz 
fluxo de mundo não se passara entre Hegel e nós! Schoenberg 
falava e repetia, sem esteticismos, nem filosofias, entretanto, 
nós não o compreendíamos, ou não o ouvíamos. Ele falava 
pela música. Ele dava sinais. Contraditórios? Sim. E daí? Ele 
não fugia a essa face do seu mundo, da sua realidade; daí a sua 
incompreendida coragem. A sua aguçada sensibilidade, junto 
com o seu gênio, o punha em harmonia com o mundo cheio de 
paradoxos. Ia e voltava às suas fontes, questionava-se, mas, de 
qualquer modo, seguia o seu coração, a sua inspiração. E nós, 
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com tampões nos ouvidos, não percebemos, nesses seus gestos 
sinuosos, uma busca das suas referências. As referências! As 
mágicas referências! As referências para um mundo cheio de 
amorfismos. Como cegos e surdos, apalpávamos as sombras 
que queríamos compreender.

Todavia, tudo bem... coisas da juventude...
A gagueira de nossa mestra, Esther Scliar, diante das nos-

sas “dúvidas”, objeções, era a gagueira humana da compreensão 
que não sabe explicar o que está compreendendo. Como o diria 
Heidegger: sabemos o que seja, mas, não sabemos explicar. Sei o 
que digo quando falo que o céu é azul. Mas, não sei explicá-lo. 
Enrolamo-nos todos na explicação. Alerta-nos o mestre.

Há quem ache que temos que provar que “A” é igual a 
“A”. Haja explicações! Alguns protestariam. Valha-nos Deus! 
Outros mais clamariam. Aristóteles nisso! Ainda mais outros, 
como Sócrates, simplesmente diriam... Pelo Cão!

Mestre de palco! Pano de boca!
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Na ponta da existência
Há sempre uma dúvida

Entre dois abismos.
E o caminho é o fio da navalha.
Quem dará a haste de equilíbrio

Enquanto se caminha
E quem oferecerá a escada

Após a queda
Senão a divindade?

Fragmentos do poema “Metamorfose”, do autor.



PARTE IV – Coda

1. E OS NOVOS TROVADORES TOMARAM CONTA DO CÉU

Mestre de palco! Pano de boca!
Isso poderia valer para os que restaram dentro das salas 

de concerto, teatros, ou casas de ópera. Seria um simbólico fim. 
Simbólico, claro. Nada além disso. Lá fora, os espaços exteriores 
do mundo, estavam tomados pela profusão de jovens, com a 
sua música e a sua poesia, unidas, inseparáveis, não estando nem 

aí, tanto para complicadas teorias, quanto para querubins e anjos, 
árvores da vida, espadas flamejantes e imortalidades. Para eles, o 
que interessava era a vida, se possível, na sua dimensão hedo-
nista. A imortalidade exalava o perfume da morte. E se lá, nesses 
espaços, pudesse haver algum mestre de palco, em atmosferas de 
transbordante e jovial alegria, foram eles mesmos, os jovens, 
que cumpriram o dito papel, ao descerem o pano de boca de 
uma época, no justo ano de 1968. Um ano mágico, pleno de 
simbolismo, a partir do qual o mundo iria mudar. E o incrível 
é que o fazia imperceptível aos nossos olhos, mesmo cheio de 
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contradições e questionamentos. Visto que, nesse ano de 1968, 
os muros de Paris falavam para quem quisesse ouvir, ou deixar 
para lá: LSD já! Gozai sem limites! É proibido proibir!

Um mundo de multidões embaladas pelos que Esther 
Scliar, algo profeticamente, chamava de os novos trovadores, 
os novos poetas goliardos da modernidade. Novos trovadores que, 
então, iriam unir a poesia à música. E milhões de pessoas de 
todos os quadrantes do nosso planeta os seguiriam, invadindo 
e tomando todos os caminhos onde quer que ainda pudessem 
existir querubins cobridores e anjos quebradores. Pois, quem ain-
da iria se lembrar, ou mesmo se importar, com imortalidades, 
nesse extasiante mundo jovem da nossa dita pós-modernidade? 
E, quem mais, nesses tempos de atmosferas tão radiantes de 
contentamento, que se vê em seus fantásticos festivais, seria 
capaz de nos provocar ainda um raro espanto senão esses jo-
vens, quando os vemos, em suas festas, serem embalados por 
ondas e mais ondas de música e de ritmo puro, diante de seus 
ídolos? Que papel os jovens da proclamada pós-modernidade, 
que caíram no carpe diem horaciano, que se reúnem em sincroni-
zadas explosões de alegria, em desmedidos corais, reservariam 
a... anjos quebradores? Que outra coisa poderiam fazer esses... 
anjos... senão escapar para muito longe, ou se encastelar em 
suas fortalezas, diante do que viam somente como um grande 
e incompreensível tumulto, ou caos. Caos que, afinal, não viam 
em si próprios. Dado que é sempre problemático ver o que está 
ou habita em nós, há muito tempo.

E destarte, tendo fugido para o interior de suas mura-
lhas, abandonaram os Jardins do Éden, deixando as suas belas 
e floridas áleas para os milhões de moças e rapazes que, em 
pequenos ou grandes grupos, embalados pela poesia musical 
dos novos trovadores, cantam e dançam numa esplendorosa 
atmosfera de transbordante alegria. Tudo magnificado por 
imensos espetáculos televisivos montados pelo show business, após 
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as ondas dos inocentes festivais, como aqueles que se faziam em 
bucólicos campos de cultivo, sob o sol e a chuva, e em palcos 
não tão grandiosos, sofisticados e luminosos quanto aos que, 
hoje, vemos junto às grandes cidades.

Os jovens, então, fizeram unir o fim e o começo. Juntaram 
as pontas perdidas no tempo. Com as suas lindas, rutilantes 
e sonoras guitarras elétricas, e todo um sofisticado aparato 
eletrônico, talvez sem ter a consciência disso, fizeram o que os 
mestres da música eletroacústica estavam propondo: compor, in-
terpretar e reger, não sem também criar improvisos solos, as suas 
músicas em cujas asas voavam as suas poesias. Num simbólico 
parêntesis, cabe perguntar: mestres da nova música eletroacústica, 
ou profetas? Os jovens, sem nenhuma teoria e sem querer que-
brar nada, pois, continuaram a se alimentar da música tonal dos 
grandes mestres, simplesmente dispensaram os arranjadores, 
os maestros, as orquestras e quase tudo o mais, e espalharam, 
pelo mundo, as suas canções que eles mesmos criavam e inter-
pretavam, com as suas bandas, integrando-se, com muita arte 
e competência, diga-se, ao fantástico jogo de imagens, cores e 
luzes dos poderosos meios de comunicação de massa.

Essa história de os jovens, aqui no Brasil, na esteira do 
que acontecia no mundo, com as suas bandas, criarem e inter-
pretarem as suas próprias canções, juntando-se, assim, ao que 
propunham os mestres da música eletroacústica, dispensando as 
orquestras, com regentes e arranjadores, suas caras e sofisti-
cadas estruturas e tudo o mais, está contada por Nelson Motta 
em seu Noites Tropicais.64 No caso, não era somente uma ques-
tão de estética musical, ou de teoria de evolução da música. Nada 
disso interessava à música jovem. Os novos trovadores, como 
os seus antepassados medievais, eram simples e diretos. Por 
outro lado,razões econômicas, sempre fundamentadoras, e 

64 MOTTA, Nelson. Noites tropicais. Editora Objetiva, 2000. Capítulo “Subindo 
o morro”.
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uma nova realidade do universo da música entraram na cena, 
como muito bem o explica Nelson Motta. Uma realidade que 
mudava e que tinha como esteio o consumo de massas, de-
pois, as multidões televisíveis, e uma rápida dinâmica do novo 

pelo novo. A novidade. A novidade pela novidade. Cada vez mais 
paroxística. Tudo condicionado pelo show business. A música 

jovem se transformou em um grande negócio. Os jovens, novos 

trovadores, não estavam ambicionando serem Demiurgos, ou 
procurando, no horizonte, qualquer absoluto transcendental 

com as suas composições. Nem queriam destruir nada para 
serem os apóstolos de um novo tempo, com uma nova música. 
Nada disso. Como os seus ancestrais trovadores, eles, os novos 

poetas goliardos, centrando-se na simplicidade, unindo poesia 
à música, queriam apenas cantar a vida, os amores, e outros 
temas do seu tempo e, diferentes de seus antepassados, ganhar 
algum dinheiro para sustentar a sua vida material, ou melhor 
ainda, dentro daquele grande negócio, fazer fortuna, no campo 
de um sistema, que unia um conjunto de ideias à sua práxis, e 
que ia se tornando cada vez mais hegemônico. No fundo, eles 
estavam em ressonância com a sua época. Eram harmônicos 
com ela. Mas, mesmo que eles o tenham feito por vias tortas, 
em harmonia com os fluxos de acontecimentos do século, eles, 
os novos trovadores, não deixaram de unir princípio e fim.

A nosso ver, como já registramos, há algo de proustiano 
nesse livro de Nelson Motta, pois, ele nos coloca em um fasci-
nante caminho de busca do nosso tempo perdido, nos submetendo 
àquela mesma sensação que a bolacha madeleine, misturada ao 
chá, deu a Proust. Ao irmos percorrendo as suas trilhas da me-
mória, solta e descomprometida, com muitas e ricas histórias 
sobre os nossos novos trovadores, ou novos poetas goliardos, no 
universo, nos anos, e locais abrangidos pela sua obra, vamos 
como que levantando um véu, o que, para os nossos olhos, e 
para a nossa consciência, talvez por nossa ingenuidade, não 
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qualquer outro motivo, funcionou como algo surpreendente. 
Tal como uma revelação. Vamos desfilando por cenas que pa-
recem, como em sonhos, ou fantasias, que vamos presenciando, 
cenas que dificilmente não nos relembram o que, imperativa e 
categoricamente, clamavam os juvenis muros da Paris revoltosa 
de 1968: LSD já! Gozai sem limites! É proibido proibir!

LSD, ou pharmakon? Para Charles Melman, no seu livro 
O homem sem gravidade – gozar a qualquer preço, em que se 
transcreve um diálogo seu com Jean-Pierre Lebrun, no papel 
de entrevistador, o pharmakon, que ele usa como metáfora para 
as drogas, seria uma poção mágica capaz de curar os males da 
nossa existência, e até mesmo de nos livrar dela. “Os drogados 
são mortos vivos, ou vivos mortos”.65 Cruel. Muito cruel. É um 
tema do livro que, como foi abordado, no nosso julgamento, 
não deixa de nos colocar diante de uma condição humana que 
nos seria inerente, ou inescapável. Numa reminiscência do 
budismo, seria o desejo “esse grande atormentador que não deixa 

descansar, obriga a trabalhar, a correr, a deslocar, a desobedecer e a 

esforçar-se... em suma, a viver... Quanto ao conforto, ele é partidário 

da sedação, da imobilidade e substitui a verticalidade pelo decúbito, 
num silêncio que prefigura a morte no lugar do clamor da existên-

cia”.66 Cruel. Muito cruel.
Gozai sem limites, ou destronamento do desejo pelo gozo? 

Jean-Pierre Lebrun, no prefácio à citada obra de Melman, nos 
diz que, antes, as pessoas vinham ao psicanalista para buscar 
uma saída que fosse diferente daquela que lhes é oferecida pela 

65 MELMAN, Charles. O homem sem gravidade – gozar a qualquer preço, en-
trevistas com Jean-Pierre Lebrun. Tradução de Sandra Regina Felgueiras, 
editor José Nazar. Companhia de Freud Editora, 2003. Ver Parte II, capítulo 
“O duplo uso do pharmakon”.

66 MELMAN, Charles. O homem sem gravidade – gozar a qualquer preço, en-
trevistas com Jean-Pierre Lebrun. Tradução de Sandra Regina Felgueiras, 
editor José Nazar. Companhia de Freud Editora, 2003.Ver Parte II, capítulo 
“O duplo uso do pharmakon”.
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neurose. É como se a neurose lhes dissesse, eu sou a saída para os 

seus problemas. A neurose é uma válvula de escape para os con-
flitos de seus desejos. O desejo estava no substrato da questão. 
Era o centro da cena, o personagem principal, o protagonista. 
Lebrun diz que isso mudou. Hoje, diz ele, os que buscam o 
analista, vêm falar sobre o seu deixar-se prender, como se fosse a 

um visgo, em um gozo excessivo. É o gozo excessivo que ocuparia, 
atualmente, segundo esse analista, o lugar central do drama da 
alma. “O que, então, se passou – indaga o psicanalista – o que se 

passa, então, para que assim, regularmente o gozo triunfe, triunfa, 

sobre o desejo?”67

Antes, Melman, justificando estarmos vivendo, no nos-
so presente, no que ele chama de uma nova economia psíquica, 
debita o seu fundamento “a um progresso considerável, mas, ao 

mesmo tempo, como frequentemente ocorre, portador sem dúvida, de 

pesadas ameaças”. Esse progresso resultou, ao fim e ao cabo, em 
um céu “vazio tanto de Deus quanto de ideologias, de promessas, de 

referências, de prescrições, e que os indivíduos têm que se determinar 

por eles mesmos, singular e coletivamente”. Desse modo, se os 
séculos XIX e XX foram de enorme e indiscutível progresso 
nas ciências, eles também tiveram a virtude, ou a humildade, de 
identificar os seus limites. Mas, para o século que se anuncia, 
nesse em que vivemos, tais limites foram suspensos, “não há 

mais impossível”. E então, o psicanalista nomeia os iniciadores 

desse movimento rumo ao tudo possível: os moralistas Foucault, 

67 MELMAN, Charles. O homem sem gravidade – gozar a qualquer preço, en-
trevistas com Jean-Pierre Lebrun. Tradução de Sandra Regina Felgueiras, 
editor José Nazar. Companhia de Freud Editora, 2003. Ver o “Prefácio” 
escrito por Jean-Pierre Lebrun.
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Althusser, Barthes, Deleuze, “que não mais proclamam o direito 

à felicidade, mas ao gozo. Gozo sob todas as suas formas. Gozo!”
68

Na questão dos moralistas filósofos, como é o caso dos 
citados por Melman, sempre nos assalta a dúvida, que também 
nos aparece quando estamos diante de certos ditos de Nietzsche. 
Eles estão dando preceitos morais, que devemos praticar, estão 
dizendo como as coisas estão, ou estão fazendo profecias sobre 
o futuro? Confessamos que nunca sabemos. No caso desses 
moralistas franceses, a dúvida sobre alguma profecia fica um 
tanto indecisa, diante das palavras bem claras que estavam 
escritas nos muros daquela tumultuada Paris jovem do ano de 
1968: Gozai sem limites! Sem dúvida, parece que esses moralistas 
eram mesmo homens do seu tempo.

É proibido proibir ou tudo é permitido? Esse tudo é permitido 

vem por uma questão de lógica. E lembra-nos as palavras que 
o cardeal Carlo Maria Martini, fazendo referência a um dito 
de Dostoievsky – “sem Deus tudo seria permitido” – disse para 
Umberto Eco em um debate que está no livro Em que crêem 

os que não crêem?
69 Ora, se o céu está vazio de Deus, de ideias, de 

fantasias, de ilusões, de sonhos, e de poesia, então, se tudo é 

permitido, por que não voltar-se para o que clamavam os muros? 
Gozai sem limites! LSD já! E então o ciclo se fecha.

Se o céu ficou vazio de anjos, querubins e serafins, e se tudo 

é permitido, então por que é que os novos trovadores, ou novos 

poetas goliardos, não tomariam conta do céu?

68 MELMAN, Charles. O homem sem gravidade – gozar a qualquer preço, en-
trevistas com Jean-Pierre Lebrun. Tradução de Sandra Regina Felgueiras, 
editor José Nazar. Companhia de Freud Editora, 2003. Parte I, “Um progresso 
considerável”.

69 Em que crêem os que não crêem? Tradução de Eliana Aguiar. 4. ed. Editora 
Record, 2000. Esse livro foi organizado com as cartas trocadas, na revista 
italiana Liberal, entre Umberto Eco e o Cardeal Carlo Maria Martini, com 
as intervenções de Emmanuele Severino, Mamlio Sgalambro, Eugenio 
Scalfari, Indro Montanelli, Vittorio Foa e Cláudio Martelli.
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E eles, então, estavam livres para mudarem as suas for-
mas de expressão.

Poucos, no começo tímido, e depois muitos, na sequência 
das coisas, começaram a cantar poesias sem música, embalados 
somente pelo ritmo. Depois veio somente o ritmo. Revolução 
do ritmo! Um recitativo só de ritmo! E de dança! Ou expressão 
corporal. Às vezes cheia de magia. Prestidigitadores do corpo 
ganharam a cena. A poesia corporal pura. Ou poesia do movimento 

sem palavras... sem a linguagem. Ritmo e mais ritmo. Nada de 
intervalos! Fora com esses diabinhos! Para que intervalos, se até mesmo 

a música foi dispensada? – perguntaria um anjo sabido. Realmente, 
devermos estar ultrapassando os limites do impossível. Ritmo. 
Mestres Boulez e Messiaen, o que teria acontecido? Quem 
seria o corajoso que responderia a essa pergunta da Esfinge?

A volta dos trovadores, numa irônica espiral do tempo 
histórico, estaria aí como que ‘simbolizando’ uma transformação, 
como aquela do passado, ou uma farsa, diante do futuro? A 
pergunta é válida diante do que falavam os muros da Paris revol-

tosa do ano de 1968: LSD já! Gozai sem limites! É proibido proibir!

De qualquer modo, são os jovens é que tem que transfor-

mar o mundo. O mundo que é deles. Devemos ter a esperança 
de que eles saibam trilhar um caminho do meio entre o Apolo 
da razão e o Dioniso da paixão, do coração e do entusiasmo.

Mestre de palco! Pano de boca! Mas...

2. ALGUÉM APARECEU NO PROSCÊNIO

Alguém apareceu no proscênio, que é aquela parte do 
palco que fica entre a grande cortina do pano de boca e o poço 
da orquestra.

Ele estava sob um poderoso foco de luz. E então cantou 
para uma plateia vazia o seu canto à capela...
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Eu não queria
Que tu fosses
Tão dividida.

Eu não queria
Que tu fosses
A espada.
Eu não queria
Que tu fosses
Os olhos tristes.

Eu queria
Que tu fosses
A paixão.

Eu queria
Que tu fosses
Esse ar que respiro.

Eu queria
Que tu fosses
Asas aos ventos.

Eu queria
Que tu fosses
Turbilhão.

Eu queria
Que tu fosses
A flor amarela.

Eu queria
Que tu fosses
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As vozes das crianças.

Eu não queria
Que tu fosses
Esses andrajos.
Eu não queria
Que tu fosses
A fuga.

Eu não queria
Que tu fosses
Meninas e meninos vagando nas noites.

Eu queria
Que tu fosses
Os beijos das bocas.

Eu queria
Que tu fosses
Os corpos se dando.

Eu queria
Que tu fosses
Os amores nas areias do mar.

Eu queria
Que tu fosses
O abraço amado. 

Eu queria
Que tu fosses
As lágrimas na ausência.

Eu queria
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Que tu fosses
A alegria na presença.
Eu não queria 
Que tu fosses
Meninas e meninos em hordas pelas ruas.

Eu não queria
Que tu fosses
Os olhos pueris lambendo o sorvete.

Eu não queria
Que tu fosses
As perninhas finas nas calças curtas.

Eu queria
Que tu fosses
O canto dos pássaros. 

Eu queria
Que tu fosses
Os sons das florestas.

Eu queria
Que tu fosses
A água fria da cascata.

Eu queria
Que tu fosses
O estrondo das ondas no costão.

Eu queria
Que tu fosses
A lua cheia subindo sobre a mata.
Eu queria
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Que tu fosses
A mulher que entra no mar.

Eu não queria
Que tu fosses
Tanto desprezo.

Eu não queria
Que tu fosses
Tão dilacerada.

Eu não queria
Que tu fosses
A ignomínia.

Eu queria
Que tu fosses
A bola que voa atrás do muro.

Eu queria
Que tu fosses
A algazarra dos meninos nos quintais.

Eu queria
Que tu fosses
Os pés infantis brincando na chuva.

Eu queria
Que tu fosses
O barco de papel na enxurrada.

Eu queria
Que tu fosses
A mão dócil da namorada.
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Eu queria
Que tu fosses
Os lábios que aliviam a dor.

Eu não queria 
Que tu fosses
O desespero.

Eu queria
Que tu fosses
A boca pequena suja de chocolate.

Eu queria
Que tu fosses
O coro dominical nas igrejas.

O que é isso
Que está em tudo?
O que é isso
Que é meu
E que é de todos?

O que é isso
Que fica na chuva
E não se apaga?
O que é isso
Que fica no vento
E não se extingue?

O que é isso
Que quero?
O que é isso
Que busco?
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Será a chama da nação?

Será a chama que aquece?
Será a chama que une?
E que tira
Essa dor
Do meu coração?
Eu queria
Que tu fosses,
Pátria minha,
O vento que acaricia a bandeira
Como o ingênuo primeiro amante
No puro primeiro ato de amor
Sob esse nosso lábaro infinito
Das amenas azuis tardes de abril.

Ninguém precisou saber quem era esse cantor desconhe-
cido que, depois do pano de boca fechado, ousou dizer essas 
palavras para uma plateia vazia.

Saber disso para que?
Mas, antes que as luzes se apagassem, e ele saísse, deu-se 

um mistério. Da esférica cúpula daquelas inalcançáveis alturas 
do teto, todo colorido e denso, em lindas figuras mitológicas, 
em meio às luzes que se derramam por dentre as pedrinhas de 
cristais do pesado e luxuriante lustre central, despejaram-se, 
como se flocos de neve fossem, luminescentes pétalas de rosas 
brancas. E toda a plateia se encheu com o seu perfume. E as 
pétalas, soltas e flutuantes, leves, como asas de alvas borboletas 
ao vento, saindo pelas pesadas portas, iriam perambular pelas 
ruas afora, prenhes do frescor da noite, envolvendo-as nas suas 
essências, até o mar que iria se regozijar em acolhê-las, e com 
elas, em sua imensa superfície, iria ondular como se tivesse sido 
tomado por uma profusão de estrelas caídas dos céus.
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