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"Pensar não é sair da caverna nem substituir a incerteza das sombras pelos contornos 

nítidos das próprias coisas, a claridade vacilante de uma chama pela luz do verdadeiro 

Sol. É entrar no labirinto..." (Castoriadis) 

 

 

 

“O que for pouco é muito, se for justo...” (Rubens Rodrigues Torres Filho) 



 

 5   

Resumo 

 

 

A obra poética de Francisco Alvim explicita, repetidas vezes, questões que englobam 

o trabalho em geral e a vida diplomática especificamente. Tal fato não apenas o singulariza 

no cenário da poesia contemporânea, mas promove também uma problematização em torno 

das contradições existentes entre a prática intelectual no Brasil e o exercício de uma função 

pública. Neste panorama, percebe-se o quanto o signo trabalho, é uma questão importante 

em seus textos, tanto pela multiplicidade de sentidos que assume, quanto pelos 

questionamentos que levanta acerca dos limites do fazer poético na contemporaneidade. 

Apresentando, por isso mesmo, uma subjetividade cindida, instável e fragmentada numa 

pluralidade de vozes, sua obra deixa transparecer, desde o primeiro livro, Sol dos Cegos 

(1968), a consciência da perda de uma aura profética da poesia, como se verifica no próprio 

oxímoro presente no título. Com uma estética cheia de ironia e de ceticismo, mais do que se 

contrapor ao estilo retórico, característico do discurso diplomático, sua escrita literária 

mostra interrelações interessantes com esta práxis. Considerando o fato, o presente estudo 

tem por objetivo analisar como esses temas são tratados pelo autor e de que maneira o 

diálogo entre a poesia e a diplomacia apresenta uma convergência de procedimentos tais 

como a escuta, a assunção de outras vozes e a negociação.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia, trabalho, diplomacia, Francisco Alvim. 

 

 

Abstract 

 

Francisco Alvim’s poetical work often shows issues concerning the work in a general sense 

and the diplomatic life specifically. This fact not only distinguishes the contemporary 

poetry scene but also promotes a questioning around the contradictions between intellectual 

practice in Brazil and the exercise of a public function. Then, we can see how the sign work 

is an important issue in his texts, both the multiplicity of meanings that it assumes, as we 

can see in the questions about making poetry limits nowadays. Presenting a split 

subjectivity, unstable, fragmented in a plurality of voices, his work reveals, from the first 

book, O Sol dos Cegos (1968), awareness of the loss of the poetry’s prophetic aura, as in 

the oxymoron shown in the title. With an aesthetic full of irony and skepticism, rather than 

oppose the rhetorical characteristic style of diplomatic discourse, his literary writing 

presents some interesting interrelationships in this context. Considering this, the purpose of 

this investigation is to analyse how those themas have been treated by the author and how 

the dialogue between those activities, poetry and diplomacy, signs a convergence of 

procedures as listening, taking on different voices and negotiation.  

 

KEYWORDS: Poetry, work, diplomacy, Francisco Alvim. 
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INTRODUÇÃO 

 

                                                                                             Poesia  

                                                                                                                                          definição de tu- 

                                                                                                                               do 

                                                                                                                                           a olho nu.   

 

                                                                                                                                   (Cassiano Ricardo) 

 

Francisco Alvim é um poeta de poucos livros, de poucos poemas e de poucas 

palavras. Mas o que, à primeira vista, pareceria algo a facilitar a leitura, é, justamente, o 

contrário. Por certo, já se tornou lugar comum afirmar que sua obra apresenta-se como uma 

das mais complexas no cenário da poesia contemporânea, complexidade esta que salta aos 

olhos do leitor não como um palavreado rebuscado, retórico muito menos, mas emergida, 

inclusive, de expressões que parecem retiradas do dia-a-dia sem qualquer reelaboração. 

Seus poemas evidenciam, por isso mesmo, um autor que diz muito com pouco, o que põe 

para o pesquisador a necessidade de trabalhar não apenas com o que o texto mostra, mas 

também com o que lhe falta. 

A complexa poesia de Alvim chama a atenção, além disso, tanto pela reiteração da 

temática do trabalho em geral quanto pela presença de elementos e procedimentos ligados 

ao ofício de diplomata. E foi devido a esses fatores observados em seus poemas, que se 

optou por examinar, em princípio, as intrincadas relações entre o papel do intelectual e o 

exercício de uma função pública.  

Sérgio Miceli reconhece nesse vínculo uma condição tradicional que, no Brasil, 

esteve ligada às oligarquias rurais, com suas redes de relações sociais e de influências. Ou 

seja, eram os indivíduos oriundos das famílias privilegiadas socialmente que comporiam os 

quadros do funcionalismo público, até porque deles também era a prerrogativa de uma 

formação superior.  

Embora os intelectuais direcionem-se, não raro, para a composição dos quadros de 

funcionários do governo, o que se deu tanto no período monárquico quanto no republicano, 
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a leitura apresentada nesta pesquisa não se restringe à ideia de cooptação, teoria defendida 

pelo próprio Miceli (2001, p.120) e que também está presente nas interpretações de outros 

estudiosos como José Murilo de Carvalho (2012, p.37), Marco Aurélio Nogueira (1984, 

p.57) e Antonio Candido.1  

 Sem dúvida, a perspectiva que se estabelece através do conceito de cooptação visa a 

superar a tão propalada crença romântica num caráter missionário por parte do funcionário 

público, apresentando, dessa maneira, uma interpretação menos ingênua do papel 

desempenhado por esse ator social. Mas ao invés de privilegiar apenas um dos pólos 

envolvidos nesse amplo processo histórico, procurou-se, nesta pesquisa, reconhecer a 

importância das diferentes partes que constituíram uma complexa rede de interfluências, de 

condicionamentos e de embates entre tradição e atualização movida pelo capital. Este foi o 

motivo pelo qual se decidiu trabalhar com uma ótica mais sistêmica.  

 O entendimento de tradição, por sua vez, encontra uma de suas melhores definições 

em Eric Hobsbawm. Para este historiador, não se trata de algo estático, mas de uma espécie 

de moto perpétuo, um arranjo contínuo condizente com os interesses de determinados 

grupos sociais dominantes.2 

 Nessa linha de pensamento, tradição e historiografia tangenciam-se na formulação 

de justificativas, dentro de uma sociosfera específica, para sustentar determinados modelos, 

padrões e sistemas. Não por acaso, a escrita da História evidenciou-se um dos mais 

importantes instrumentos de relações internacionais na fase de fundação da diplomacia 

brasileira, haja vista a obra de Varnhagen e o papel desempenhado pelo IHGB, construindo 

a ideia de nação como metanarrativa historiográfica. 

Mas a tradição vai além da historiografia. Ela conforma uma visão de mundo, uma 

Weltanschauung, o que não quer dizer que o tradicional direcionamento dos intelectuais 

para o quadro de funcionários públicos signifique uma condição acrítica. Pelo contrário, é 

possível perceber uma tensão contínua entre o estar a serviço de um governo e, ao mesmo 

                                                
1 Este autor, no prefácio à obra Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920-45), de Sergio Miceli, faz 

referência aos “critérios de cooptação oficial”. (MICELI, 1979, p.73) 

 
2 Em suas próprias palavras, o que se entende por tradição, “... normally attempt to establish continuity with a 

suitable historic past.” (HOBSBAWM, 2012, p.1)  
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tempo, ter a necessidade de manter uma certa autonomia mental que o próprio exercício da 

intelectualidade exige. Essa situação não se manifesta num contato antitético puramente, 

mas por um movimento que se alterna entre afirmação e negação do político e socialmente 

estabelecido.  

Aliás, o estudo de um tradicional vínculo entre as práxis poética e diplomática, 

especialmente, mostrou que há tensões, mas também afinidades entre elas no que se refere a 

certos procedimentos. De acordo com o poeta e diplomata indiano Abhay (2012),  

 

diplomacy is a complex art that involves the mixing of political acumen, cultural 

finesse, language abilities and conversation skills to wield the power of 

persuasion. Diplomacy is generally conducted in short sentences wich reveal as 

much as much they hide. Poetry is no different.3 

 

A fim de se pensar essa aproximação em seu desmembramento histórico, será 

apresentada uma reflexão, ainda no primeiro capítulo, sobre as interconexões entre os 

procedimentos poéticos e diplomáticos desde o século XIX até o contexto da obra de 

Francisco Alvim. 

No decurso dos oitocentos, período de fundação da diplomacia brasileira, 

destacaram-se os intelectuais polímatas cujo trabalho ajudou na configuração do país como 

um novo ator no campo das relações internacionais. Vale dizer que, nesse processo, a 

poesia transformava-se, em alguns momentos, num instrumento do serviço diplomático 

propriamente dito. Isto porque, através das imagens de país que expunha, colaborava na 

consolidação do caráter independentista do Brasil bem como na propaganda de sua potência 

para o progresso. 

Num segundo momento, i.e., já no decorrer dos novecentos, apresentou-se uma 

nova conjuntura geopolítica e geoestratégica, o que exigiu do Estado uma atuação 

diplomática mais voltada para questões territoriais, econômicas e de segurança. Era o 

período da consolidação da diplomacia brasileira. É possível detectar, nessa fase, a 

                                                
3 “Poetry, a new tool of soft diplomacy”. Disponível em:  <http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-

10-20/books/34305625_1_poetry-exchange-prose-writers-soft-diplomacy>. Acesso em: 20/11/2013. 
 

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-20/books/34305625_1_poetry-exchange-prose-writers-soft-diplomacy
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-20/books/34305625_1_poetry-exchange-prose-writers-soft-diplomacy
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emergência, concomitante, de uma crise entre presente e passado na escrita poética dos 

diplomatas. Entrariam em cena manifestações de preocupação com o tempo desmembrado 

nas questões como a herança e a memória, ao mesmo tempo em que a polimatia deixava de 

ser uma das características evidentes.  

Logo após a segunda guerra mundial, tornou-se premente, no entanto, a necessidade 

de uma formação especializada para o ofício diplomático, levando à fundação do Instituto 

Rio Branco. Era o despontar da terceira fase da diplomacia brasileira, que se defrontava 

com uma nova conformação mundial. É interessante observar na estética dos poetas 

diplomatas desse período uma preocupação maior com questões internas do país, como 

desenvolvimento e subdesenvolvimento, em imagens poéticas do sertão e da metrópole.  

É preciso sublinhar que é nesse instante, inclusive, que se consolida o discurso 

trabalhista na política brasileira assim como a apropriação dessa ideologia pelo Estado.  O 

segundo capítulo inicia-se justamente com uma tentativa de procurar compreender a 

reflexão que Francisco Alvim propõe acerca do trabalho ao incorporar explicitamente esse 

tema em sua obra poética. Sua escrita, como se demonstrará nesta pesquisa, exprime 

ambiências e relações laborais variadas, mas sempre desarticulando as concepções 

automatizadas e antitéticas desses topoi e suas temporalidades.  

A partir dessa interpretação dos sentidos de um signo tão complexo que marca a 

poética de Alvim, englobando a própria ontologia do poema também como trabalho, 

desenvolvem-se, então, análises dos modos como o poeta discute temáticas e 

procedimentos diplomáticos especificamente.  

Um desses assuntos será a poliglossia, pensada na tensão entre nacionalismo e 

cosmopolitismo, assim como nas relações com viagem e exílio. Entendida como uma força 

que desarticula e afronta as concepções dualistas, i.e., que se espacializam entre interno e 

externo, nacional e internacional, a escrita em diferentes idiomas, no contexto desta 

pesquisa, ganha duplo enfoque: de um lado, é vista como aspecto procedimental do ofício 

de diplomata, mas que é problematizada quando assumida no fazer poético; por outro, 

constitui um campo instável em que se pulveriza a identidade poética, uma vez que as 

vozes que se manifestam no poema já nascem como errância.  
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Rompendo com a ideia de unidade linguística centralizadora, ao escrever de 

maneira poliglóssica, promovem-se variações permeadas de transbordamentos e 

delineamentos outros, representados na própria traição do ato de dizer. Esse fato aponta, 

ademais, para uma atitude cética em relação ao projeto romântico e modernista de 

configuração de uma identidade nacional pela assunção, por parte dos intelectuais, da 

língua do povo.  

A escrita poética de Francisco Alvim, nesta linha de pensamento, não exprime uma 

voz nacional tampouco um sujeito lírico centralizado e detentor de um discurso totalizante. 

As vozes que se entrelaçam em seus poemas, como fluxo de relações encenadas, 

experiência-exílio, são a própria condição de um movimento constante de reinvenção do 

real, fenomenologicamente, mas ao mesmo tempo de reconhecimento de seu caráter vão. 

Assim, o poeta, “como as almas errantes que procuram corpo... entra quando lhe apraz, na 

personalidade de cada um” (BAUDELAIRE, 1980, p.39), já que não há mais um 

fundamento ôntico que o identifique, na contemporaneidade. 

Quanto à questão do caráter exilar da poesia, partindo-se do princípio de que se trata 

de um acontecimento que marca a poesia moderna em geral (PEDROSA, 2011, p.23), a 

intenção é refletir sobre o modo como se manifestam sentidos variados de deslocamento e 

de inauguração em seus textos poéticos. Isto é, onde as pistas tornam-se brumas, onde se 

constrói uma subjetividade exterior pela fragmentação de um corpo atravessado por 

temporalidades e vozes variadas. 

Daí ser preciso considerar as falas na poesia de Francisco Alvim, retiradas de 

diferentes ambiências, como performances em um espaço intermediário, o que corresponde 

também à suspensão de um caráter teleológico ou transcendental da linguagem. Maurice 

Blanchot já apontava para essa problemática quando disse que, na contemporaneidade, “o 

escritor pertence a uma linguagem que ninguém fala, que não se dirige a ninguém, que não 

tem centro, que nada revela.” (BLANCHOT, 2011, p.17)  

Esse caráter solitário da escrita, próprio de uma condição pós-moderna, de abalo das 

metanarrativas, irá se configurar em sua linguagem poética pela performance do si mesmo 

como signo da diferença, que reconhece a impossibilidade de transpor-se ao outro quando 

não pela condição de ator. Na obra poética de Alvim, a marca dessa constatação do papel 
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do intelectual contemporâneo evidencia-se pela atitude cética e irônica, dois outros tópicos 

importantes em sua escrita literária. 

E neste âmbito, inclusive, onde se verifica a singularidade poética de Alvim como 

algo constantemente a se reelaborar nas falas contextualizadas em cenários diversos - rua, 

balcão, voo, escritório, sala de espera, ministério e embaixada - encontra-se também a 

desestabilização da ideia de que tais atos da linguagem pressupõem uma relação dialógica. 

O que se observa, em sua poesia, é a consciência de que as falas, contraditoriamente, 

configuram uma condição de incomunicabilidade.  

Como seu poema “Relações”, que diz “Nos falamos mas / não conversamos” (idem, 

ibidem, 119), ao invés de instaurar uma possibilidade de síntese no horizonte das relações 

cotidianas, expressa uma tensão performatizada pela presença da conjunção adversativa, 

ampliando consideravelmente o potencial sugestivo do próprio ato de conversar. Por isso 

mesmo, o poeta chama a atenção para a escuta e a negociação, questões que serão 

trabalhadas no terceiro capítulo.  

Procedimento importante na obra de Francisco Alvim, o colocar-se à escuta marca, 

de início, uma descontinuidade constitutiva da própria subjetividade poética, evidenciando 

que não há um espaço limítrofe de um eu puro que organiza o mundo à sua volta e remete 

infinitamente tudo a si mesmo. A escuta em sua poesia é muito mais um estar atento à 

instabilidade do mundo, marcada por aquilo que Wittgenstein chamou de jogos da 

linguagem entre personas que se mostram ao mesmo tempo em que se escondem nos 

próprios atos de dizer. 

Na poesia de Alvim, além disso, as falas, por si só, já demonstram o caráter 

contraditório e desarticulado dos sentidos e de realidade, o que faz com que ganhem força 

as elipses, as interrupções de pensamento e os espaços lacunares da linguagem. É como se a 

sua poesia fosse um discurso que se autodestrói e se auto-ironiza, ampliando 

consideravelmente seu potencial sugestivo. Por conseguinte, marcando uma relação tensa 

com o outro e com o mundo, as falas anônimas que compõem seus poemas não se 

constituem como representações de uma suposta realidade pré-concebida, mas exprimem 

espaços constituídos por tensões variadas, nos quais a segurança dos sentidos nas próprias 
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palavras, “pronunciadas impronunciadas / grafadas não grafadas / em mil pedaços (de 

desgosto) se apaga”. (idem, ibidem, 259)  

Neste ponto, verifica-se também o tema da negociação, procedimento diplomático 

por excelência, que também é problematizado na poesia de Francisco Alvim, através das 

ideias de fala e de conversa. Sem dúvida, esses atos, assim como o de negociar, pressupõem 

escolhas, espera, choque entre proximidade e distanciamento, convencimento, dúvidas, 

lacunas, adequando-se, ou mesmo impondo-se, interesses. Neste sentido, a negociação é 

sempre algo a se realizar, como no poema “Negócio”: “Depois a gente acerta.” (idem, 

ibidem, 73)  

A capacidade para a negociação talvez seja uma das habilidades mais esperadas de 

um diplomata, o que engloba o domínio de idiomas diversos, boa oratória, predisposição 

argumentativa e atenção para as ambiguidades da fala. Mas o ato de negociar, em 

diplomacia, envolve ainda assumir a fala de outrem, a do Estado, o que estabelece, de 

antemão, uma confluência problemática entre indivíduo e coletividade.  

A análise, por fim, que será apresentada aqui sobre esta questão, passa pelo 

entendimento de que a superfície instável e fluida do poema de Alvim tensiona com a 

concretude das informações direcionadas do e ao real, o que impossibilita a própria ideia de 

acordo, base, inclusive, do ato de negociar. A própria linguagem, neste sentido, atesta, 

paradoxalmente, um abismo no ato de comunicar e que, por extensão, impede que a 

negociação se opere de fato. 

O estudo da obra literária de Francisco Alvim, dado o exposto, confirma o que se 

disse no início desta introdução, i.e., trata-se de um poeta que diz muito através de poucas 

palavras e de poucos poemas, mas que nem por isso deixa de abranger uma série de 

problemáticas e relações. 

Espera-se, por fim, que esta pesquisa alcance os objetivos a que se propõe, mas com 

o reconhecimento prévio de que tal projeto tem dimensões muito amplas e que não se 

esgotarão com a escrita da tese.  

 

 

 



 

 14   

 LITERATURA E FUNÇÃO PÚBLICA NO BRASIL  

 

1.1 A Trajetória do Trabalho Intelectual Brasileiro e a Opção da Carreira    

          Diplomática 

 

A opção de refletir sobre a formação do trabalho intelectual brasileiro a partir do 

século XIX baseia-se no fato de ter sido nessa época que começou a se configurar, por aqui, 

a imagem do escritor como trabalhador, ou seja, alguém que passava a retirar o seu 

sustento, ou parte dele, do labor com a palavra impressa. O espaço onde essa 

profissionalização dava seus primeiros passos ainda claudicantes era o jornalístico, que 

englobava noticiário e, mais comumente, libelos contra o governo dos Bragança. Basta 

lembrar que, no início de 1830, havia cerca de cinquenta jornais “agressivos” no país 

(SEABRA, 2006, p.118) e que veiculavam artesanalmente, em realidade, as posturas 

políticas de diferentes grupos ideológicos.  

Essa atitude panfletária faria com que o jornalismo, apesar de toda censura sofrida 

em seu período de implantação no Brasil, tivesse papel fundamental na configuração de 

uma intelectualidade brasileira relativamente autônoma bem como em fatos históricos 

importantes como a Revolução Pernambucana, a Independência ou a abdicação de D. Pedro 

I, por exemplo.  

Sem dúvida, como destaca Antonio Candido, já havia na colônia, desde o século 

XVIII, o exercício incipiente do que ele mesmo chamou de nossa Aufklärung4, guardadas, 

obviamente, as devidas proporções ao se pensar no mesmo movimento intelectual ocorrido 

na França de D’Alembert. Mas por conta do número ínfimo de letrados, da quase totalidade 

da população analfabeta, da proibição régia de publicações e de circulação de jornais, da 

condição colonial e, além de tudo, do vastíssimo território desconhecido pelos próprios 

habitantes da terra brasilis, era praticamente impossível um fenômeno iluminista em 

sentido estrito por aqui.  

                                                
4 Como afirma esse teórico, “Os letrados tendiam a reunir-se em agrupamentos duradouros ou provisórios, - 

seja para cumprimento a longo prazo de um programa de estudos e debates literários, seja para comemorar 
determinado acontecimento.” (CANDIDO, 2012, p.77) 
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 O amparo a um desenvolvimento cultural mais amplo só viria a ocorrer, de fato, 

com a chegada de D. João VI, em 1808, transferindo-se a administração imperial 

portuguesa para o Brasil. O motivo desse apoio era óbvio: a necessidade de formar um 

pessoal capacitado para assumir funções político-administrativas.  

Importa lembrar, todavia, que até o final da década de 18205, a formação superior 

era um privilégio para os poucos que pudessem trasladar-se para a Europa. Além disso, a 

impressão e a circulação de jornais no Brasil estavam proibidas desde 1747, por decreto de 

D. João V, como forma de conter qualquer diatribe contra a coroa portuguesa. Não se pode 

falar, por isso mesmo, na estruturação de uma inteligência brasileira antes do século XIX, 

até porque ainda não havia nem a ideia de Brasil. 

Essa ambiência cultural e política não impediria, no entanto, que acontecesse um 

verdadeiro boom jornalístico já no segundo decênio dos oitocentos, a começar pela 

imprensa régia e por alguns outros jornais clandestinos, impressos na Inglaterra, que por 

aqui circulavam, como o Correio Braziliense e A Gazeta do Rio de Janeiro, a partir de 

1808. Destacam-se também A Idade D’Ouro do Brazil (1811) e O Patriota (1813), que 

abrangiam os mais variados assuntos e permitiam à Coroa tomar conhecimento deste vasto 

território colonial assim como fazer presente sua voz política junto ao povo. De qualquer 

modo, o afrouxamento na fiscalização dos jornais correspondia, em certo sentido, a um 

interesse do próprio governo, ressabiado, inclusive, com as inúmeras insurreições que já 

havia enfrentado na colônia, como a Inconfidência Mineira (1789).  

 Tal condição, de relativa liberdade, também estava ligada ao fato de que a 

implantação de um aparelho administrativo burocrático no Brasil necessitava de indivíduos 

intelectualmente preparados para a ocupação dos cargos da imprensa e do funcionalismo 

público. Como destaca Antonio Candido, “os letrados formavam grupos equivalentes pelas 

funções sociais, nível de instrução, diretrizes mentais e gostos, separando-se da massa na 

medida em que integravam os quadros dirigentes na política, na administração, na religião.” 

(CANDIDO, 2012, p.84)  

                                                
5 Foi D. Pedro I quem fundou, através da Lei de 11 de agosto de 1827, dois cursos de Ciências Jurídicas e 

Sociais no país, um em São Paulo, o outro em Olinda. (WOLKMER, 2012, p.109) 
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 Contrastavam-se na sociedade de então, por conseguinte, não apenas o trabalho 

braçal e o intelectual6 como também, neste último caso, já se demonstrava um forte 

idealismo quanto ao papel político e social do escritor. Este aspecto é interessante, pois se 

delineava um modelo de intelectual como alguém consciente e capaz de conscientizar pela 

palavra poética e jornalística.7 

Nas condições em que se organizava a sociedade, naquele contexto histórico 

específico, já com o surgimento, ainda que incipiente, de uma burguesia brasileira, o 

trabalho braçal, menos valorizado, cabia mesmo aos escravos e às classes mais pobres da 

população. Por outro lado, o de comandar e o intelectual ficavam para as elites letradas, 

cujos privilégios englobavam também o acesso à formação no exterior ou, como já vinha se 

tornando mais comum na época, a consecução da mesma em sua própria pátria. Lançando 

mão de um conceito de Luciano Gallino, esses indivíduos compunham o que se poderia 

chamar de uma “comunità di destino”.8 

E naquele contexto de profissionalização do intelectual no labor da palavra escrita, 

quando o trabalho jornalístico entrava em sua fase industrial, logo se estabeleceu também 

uma distinção hierárquica dentro do próprio jornalismo, ou seja, entre o cargo de redator e 

o de repórter. Este último era exercido por indivíduos recrutados nas camadas médias da 

sociedade, sem formação superior, ao passo que o primeiro ficava reservado para os 

bacharéis. (MELO, 2012, p.113) 

                                                
6 A naturalização desse sistema social pode ser verificada, por exemplo, na poesia de um dos nossos 

intelectuais ilustrados do século XVIII. Na Lira III, Tomás Antônio Gonzaga declara: “Tu não verás, Marília, 

cem cativos / Tirarem o cascalho e a rica terra, / Ou dos cercos dos rios caudalosos, / Ou da minada serra./ 

Não verás separar ao hábil negro / Do pesado esmeril a grossa areia, / E já brilharem os granetes de oiro / No 
fundo da bateia. / Não verás derrubar os virgens matos, / Queimar as capoeiras inda novas, / Servir de adubo à 

terra a fértil cinza, / Lançar os grãos nas covas. / Não verás enrolar negros pacotes / Das secas folhas do 

cheiroso fumo; / Nem espremer entre as dentadas rodas / Da doce cana o sumo./ Verás em cima da espaçosa 

mesa / Altos volumes de enredados feitos; / Ver-me-ás folhear os grandes livros, / E decidir os pleitos. / 

Enquanto revolver os meus consultos, / Tu me farás gostosa companhia, / Lendo os fastos da sábia, mestra 

História, / E os cantos da poesia. / Lerás em alta voz, a imagem bela; / Eu, vendo que lhe dás o justo apreço, / 

Gostoso tornarei a ler de novo / O cansado processo.” (In: FARIA, Antônio Augusto Moreira de; Rosalvo 

Gonçalves Pinto (orgs.) Poemas Brasileiros sobre Trabalhadores: uma antologia de domínio público. Belo 
Horizonte: FALE/UFMG, 2011. p. 32 

 
7 Essa ideia está presente, por exemplo, em uma missiva de 28 de setembro de 1843, enviada a Alexandre 

Teófilo, Gonçalves Dias afirma: “... não impunemente nos metemos nesta vida de Literatura – para que me 

chama – não gênio, que nenhum tenho mas vocação – mas amor – mas consciência!” (idem, ibidem, p.1039) 
 
8 Conceito apresentado em sua obra La Lotta di Classe dopo la Lotta di Classe. (GALLINO, 2012, p.4) 
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O bacharelismo, por conseguinte, era a própria manifestação de um sistema elitista 

no Brasil. Como destacam Sérgio Miceli e Carlos Guilherme Mota, o curso de Direito, 

naquele cenário excludente dos oitocentos, tinha um papel fundamental na formação 

intelectual da classe oligárquica. Ou seja, não apenas oferecia profissionalização, 

permitindo aos jovens bacharéis a assunção de funções mais rentáveis e valorizadas 

socialmente, mas também funcionava como divulgador das novas ideias filosóficas, 

políticas e artísticas que surgiam na Europa. Inclusive, já no final dos oitocentos, delinear-

se-ia, por influência das escolas de Direito, principalmente do Rio de Janeiro e de Recife9, 

cuja fundação está diretamente relacionada ao processo de Independência do Brasil, uma 

mentalidade marcadamente positivista, suporte ideológico da proclamação da República. 

Por certo, o 

 

progresso decisivo é a fundação de cursos técnicos e superiores – o naval, o 

militar, o de comércio, o de medicina e, já no reinado de D. Pedro I, os de 

direito – que permitiam afinal a formação completa no próprio país, fora da 

carreira eclesiástica. (CANDIDO, 2012, p.242) 

 

 Num quadro de favoritismo elitista, em que o próprio sistema liberal, que dava seus 

primeiros passos na colônia, constituía-se como uma condição promotora de privilégios, os 

bacharéis oriundos das classes oligárquicas eram os indicados para as funções jornalísticas 

e de servidor público.  

Não há como negar que,  

 

na monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram os filhos dos 

fazendeiros, educados nas profissões liberais, quem monopolizava a política, 

elegendo-se ou fazendo eleger seus candidatos, dominando os parlamentos, 

os ministérios, em geral todas as posições de mando e fundando a 

estabilidade das instituições nesse contestado domínio. (HOLANDA, 1995, 

p.73) 

                                                
9 Da Escola de Direito de Recife saíram intelectuais como Tobias Barreto e Silvio Romero, representantes do 

pensamento positivista e evolucionista no Brasil.  
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 Embora já circulassem por aqui, entre a intelectualidade oitocentista, as ideias 

liberais que ecoavam das revoluções americana e francesa bem como dos pensamentos de 

Tocqueville, Henry Thoureau10 e John Stuart Mill, mantinha-se o forte padrão oligárquico 

tradicional. A questão é que o desenvolvimento do capitalismo e o avanço concomitante do 

liberalismo no Brasil era diferente do que ocorria na Europa.  

 Verificava-se, no Velho Continente, uma reação ao Ancien Régime. No contexto 

brasileiro, as ideias de “libertar o país das restrições impostas pelo Estatuto Colonial, 

assegurar a liberdade de comércio e garantir a autonomia administrativa” (COSTA, 2010, 

p.60) não iam de encontro à tradição agrária, oligárquica e escravocrata, antes a 

reafirmavam. Por isso mesmo, os intelectuais da época, “formados na ideologia da 

Ilustração, expurgaram o pensamento liberal das suas feições mais radicais, talhando para 

uso próprio uma ideologia essencialmente conservadora e antidemocrática.” (idem, p.11)11   

 Desse modo, o sistema apenas permitia que se arregimentassem para os quadros 

jornalísticos e de funcionalismo público esses poucos intelectuais privilegiados por sua 

condição social. Esse fato continha dois significados básicos: por um lado, tratava-se de 

uma forma de garantir uma produção escrita dentro dos padrões considerados próprios ao 

consumo elitista da época, com seus excessos beletristas12; por outro, um modo de se 

evitarem posições conflitantes por parte desses indivíduos em relação ao poder instituído.  

                                                
10 É célebre e digna de destaque, neste contexto, a frase de Thoreau, publicada em 1849, no jornal Aesthetic 

Papers: “That government is best wich governs last”. (1993, p.4) Além disso, é preciso lembrar que algumas 

traduções realizadas por intelectuais oitocentistas foram, sem dúvida, importantes instrumentos de divulgação 

das ideias liberais no Brasil. Destaque-se, por exemplo, a tradução, feita pelo diplomata brasileiro Sérgio 

Teixeira de Macedo, em 1830, da obra de Pierre Daunou, Essai sur les garanties individuelles que réclame 

l'état actuel de la société.  

 
11 Para uma discussão mais ampla, convém destacar a explicação de Amado Luiz Cervo, segundo o qual, o 

liberalismo defendido no Brasil, na primeira metade do século XIX, significava tão somente a procura pela 

liberdade para o comércio e as manufaturas. (2008, p.16) Cervo ainda vai falar em um paradigma liberal-

conservador que dominaria o cenário brasileiro. (idem, p.17) Isabel Lustosa, por sua vez, reconhece naquele 

momento histórico brasileiro um “liberalismo político institucional hobbesiano”. (2000, p.420) 

 
12 Termo utilizado por Cláudia Nina em Literatura nos Jornais: a crítica literária dos rodapés às resenhas. 

(2007, p.19). 
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 Alfredo Bosi, em “Um testemunho do Presente”13, lembra que esses homens, saídos 

das pouquíssimas faculdades de Direito existentes no país, precisavam unir, para um 

sucesso econômico e social, sua condição de “cidadão prestigiado pela oligarquia e a de 

intelectual eficiente”.  

 Nesta linha de pensamento, a intelectualidade brasileira que conseguia, ainda na 

primeira metade do século XIX, um espaço para o debate de ideias políticas e culturais, não 

se colocava de fato contra o sistema oligárquico. Construir uma identidade nacional, para 

os representantes de uma intelligentsia que se afirmava no país, não significava 

revolucionar a ordem político-social que vigorava. Parece que o governo percebeu esse fato 

e não impôs limitações a esse projeto, antes o incentivo dado a esses intelectuais serviu 

como estratégia política de unificação do país com proveitos à melhor governabilidade e 

manutenção do status quo.  

É conveniente sublinhar aqui, um caso curioso acontecido com Hipólito José da 

Costa, formado em Direito pela Universidade de Coimbra e fundador do Correio 

Braziliense, editado por quatorze anos na Inglaterra. Ainda que apresentasse, muitas vezes, 

um discurso opositor ao poder real, ao mesmo tempo exercia uma “função fiscalizadora e 

saneadora” (MARTINS, 1977, v.II, p.32), permitindo ao monarca informar-se do que 

acontecia na colônia brasileira. A “função”, diga-se de passagem, parece ter agradado tanto 

a D. João VI, que ele institui o ilustre redator, inclusive, como diplomata na Europa14.  

 No entanto, é interessante pensar essa relação entre intelectuais e Estado, no 

contexto de desenvolvimento burocrático que se instaurava no Brasil, como um fenômeno 

de bases liberais que brotou da relação tensa entre o desenvolvimento das crenças 

democráticas e a economia de mercado (DAHL, 2000, p.158). E foi naquela ambiência 

histórica em que a escrita como trabalho, através do jornal, despontava como mais uma 

mercadoria no impulso da expansão capitalista.  

                                                
13 Citado por Carlos Guilherme Mota na obra Ideologia da Cultura Brasileira (1933-1974). (1977. p.iii) 
 
14 Hipólito da Costa definia seu trabalho como um “gosto pelo conhecimento útil” e, à maneira dos jornais 

ingleses da época, que apresentavam uma temática bem diversificada, estruturou o Correio Braziliense em 

variadas seções, a saber: política, comércio e artes, literatura, ciências e miscelânea. (COUTINHO, 1986, 

p.278) 
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De acordo com Nelson Werneck Sodré, aliás, “a história da imprensa é a própria 

história do desenvolvimento capitalista” (SODRÉ, 1999, p.1), desenvolvimento este que 

viria a impor suas regulamentações, com uma lógica que correspondia, obviamente, aos 

próprios interesses elitistas. 

Permitida, então, a imprensa no Brasil por D. Pedro I em 1821, num contexto de 

acentuado movimento pela independência da colônia, o jornalismo proliferava rapidamente, 

como se pode verificar nos muitos títulos que passaram a circular por aqui: O Revérbero 

Constitucional Fluminense (1821), O Marimbondo (1822)15, Diário do Governo do Ceará 

(1824), Diário de Pernambuco (1825), O Farol Paulistano (1827), O Jornal do Commercio 

(1827), Diário de Porto Alegre (1827), O Natalense (1832), a Gazeta de Notícias (1875), a 

Gazeta da Tarde (1880), O Paiz (1884), A Notícia (1884), o Diário de Notícias (1885), 

Cidade do Rio (1888) e até mesmo um semanário voltado para os “interesses da mulher”, 

intitulado O Sexo Feminino (1873).   

Foram as reformas joaninas e de D. Pedro I, no início do século XIX, por 

conseguinte, a base do desenvolvimento de uma moderna produção cultural no Brasil e que 

iria possibilitar politicamente, inclusive, a divulgação do movimento romântico no Brasil. 

De acordo com Antonio Candido,  

 

muitas das aspirações mais caras aos intelectuais brasileiros da segunda 

metade do século XVIII foram aqui realizadas nos primeiros anos do século 

XIX com o apoio do próprio governo que as combatera... Imprensa, 

periódicos, escolas superiores, debate intelectual, grandes obras públicas, 

contato livre com o mundo... (CANDIDO, 2012, p.239) 

 

É importante, por outro lado, pensar criticamente esse processo. Conquanto 

assinale, à primeira vista, um sentido de ruptura ou de revolução, em contraste a um 

passado arcaico e aparentemente estável (LATOUR, 1994, p.15), dadas as condições em 

que se operou toda a sequência de acontecimentos, é possível reconhecer o fenômeno como 

                                                
15 Neste jornal, inclusive, apareceu pela primeira vez uma caricatura na mídia jornalística nacional como uma 

forma de interpretação crítica humorada e derrisória da realidade político-social. (MAGNO, 2012. p.20) 
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uma “modernização conservadora”, segundo Marco Napolitano (2014, p.42), uma vez que 

se mantiveram praticamente as mesmas bases do sistema colonial16. Em certo sentido, a 

própria ideia de progresso, tão necessariamente propalada no decurso das primeiras décadas 

dos oitocentos, tornou-se uma espécie de discurso hegemônico das elites brasileiras aliada à 

propagação das crenças liberais17. 

O trabalho jornalístico aumentava consideravelmente naquele período, de forma 

que, na década de 1840, já no Segundo Reinado, o número de jornais que circulavam por 

aqui chegou a oitenta e seis (MELO, 2012, p.22). A imprensa, estruturando-se nos moldes 

ingleses, i.e., compreendendo grande variedade de temas nos campos político, artístico, 

científico e funcionando, inclusive, como suporte à publicação de poemas e romances 

(ANDRADE, 2009, 418), já alcançava mais ampla liberdade e inserção social. Tornava-se, 

a partir de então, um objeto de consumo próprio da ambiência conciliatória das elites (idem, 

p.40), conciliação esta que se dava em torno da expansão cafeeira e da manutenção do 

escravismo18. Em outros termos, o jornalismo, enquanto trabalho intelectual recente no 

país, divulgava um ideário político-econômico das oligarquias, assumindo, para si, o papel 

de formador-legitimador de opinião pública.  

No que tange à aproximação entre jornalismo e literatura, é importante salientar que 

foi a partir desse momento, justamente quando a imprensa começava a adquirir uma 

dimensão mais industrial, que esse fato aconteceu. Não existia ainda um locus na sociedade 

para o escritor de literatura profissional19, i.e., que vivesse unicamente dos direitos autorais 

                                                
16 Segundo Luiz Werneck Vianna, inclusive, “o liberalismo devia consistir em uma teoria confinada nas elites 

políticas, que saberiam administrá-lo com conta-gotas sob o registro de um tempo de longa duração, a uma 
sociedade que ainda não estava preparada para ele, sob pena da balcanização do território, da exposição ao 

caudilhismo e à barbárie.” (1997, p.45) 

 
17 Para esta questão, destaca-se a análise de Gilberto Dupas, na obra O Mito do Progresso. (2006)   
 
18 Para entender melhor essa “conciliação”, é importante destacar que, no contexto da abdicação de D. Pedro 

I, figurava “um período de revoltas e agitações promovidas pelo liberalismo radical empurrado para as 

províncias.” (NOGUEIRA, 1984, p.26)  

 
19 Segundo Clara Miguel Asperti, “A clara interdependência entre homem de letras e jornalismo é imposta 

basicamente pelo fato de que, com a consolidação da imprensa no Brasil, o trabalho jornalístico dos literatos 

representava sua principal fonte de renda, já que a publicação de seus livros em volume não alcançava o 

grande público e consequentemente não gerava proventos dignos aos escritores.” (2006, p.45-55). Esse 
contexto de interrelações entre o ofício de jornalista e a escrita literária, como destaca Muniz Sodré, também 
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de suas obras, até porque a maioria da população era analfabeta. Além disso, praticamente 

não havia meios para a difusão de livros, como editoras e bibliotecas, sem contar com a 

debilidade e a dispersão do pequeníssimo público consumidor disponível para o texto 

literário.20  

Vejam-se os exemplos de intelectuais como Joaquim Manuel de Macedo e José de 

Alencar, que exerceram a literatura enquanto ofício remunerado, embora esta não 

representasse sua única forma de sustento financeiro. Macedo foi médico e político; 

Alencar, jurista, chegando a exercer o cargo de ministro do império. O ofício de escritor, no 

entanto, exigia dos autores uma produção específica e em série: capítulos semanais de 

romances, além das crônicas que faziam parte dos folhetins da época.  

Um outro caso foi o de Machado de Assis, cujos direitos autorais recebidos com a 

publicação de Ressurreição (1872), seu primeiro romance, mal davam para pagar alguns 

meses de aluguel na rua dos Andradas, no centro do Rio. Contudo, a literatura não deixou 

de ser uma de suas atuações profissionais. Para complementar sua renda, teve de assumir a 

função de redator da Semana Ilustrada e do Diário do Rio de Janeiro, além de colaborar 

com outras publicações como o Jornal das Famílias e com o Diário Oficial. A estabilidade 

financeira seria alcançada apenas quando ele foi nomeado para o cargo de primeiro oficial 

da 2ª Seção da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas, em 1873.21 

                                                                                                                                               
fica evidente nas palavras de Sílvio Romero, para quem “a literatura conduz ao jornalismo... o literato é 

jornalista.” (SODRÉ, 1999, p.184) 

      Outro texto de interesse para uma discussão neste sentido é “La Littérature Industrielle”, de Sainte-Beuve, 

publicado na Revue des Deux Mondes (1839). Disponível em: 

<http://fr.wikisource.org/wiki/La_Litt%C3%A9rature_industrielle> Acesso em: 10 de outubro de 2014. 

 
20 Gonçalves Dias, em uma carta de 06 de abril de 1847, endereçada a Alexandre Teófilo, expressou essa crise 

quando afirmou “Tenho-me convencido, meu Teófilo, que a vida de literato no Brasil, é por ora para quem 

tem dinheiro, quem não o tiver, faz bem em vender-se a um jornalista... Poesias, entre nós não rendem.” 

(DIAS, 1998, p.1067) 

 
21 “É duro viver de letras” In: Revista de História. Disponível em 

<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/e-duro-viver-de-letras>.  Acesso em 18/04/2013. 
 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/e-duro-viver-de-letras
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Naquela ambiência social, ainda que o trabalho jornalístico incrementasse a renda 

do escritor, era a assunção de funções públicas, dentre elas a diplomacia, que iria trazer, 

efetivamente, a segurança almejada.22   

Essa também foi a situação de Aluísio Azevedo. Embora tenha sido um escritor que 

conseguiu viver, por um período breve, da literatura23, não lhe foi possível manter essa 

situação profissional por mais tempo, tanto que, para dar prosseguimento a sua arte, o 

mesmo Aluísio optou, em 1895, por concorrer a uma vaga de diplomata, como também o 

fez seu ídolo, Eça de Queirós. Segundo Massaud Moisés, inclusive, o fato de o escritor 

português ter produzido a maior parte de sua obra literária enquanto exercia essa função, 

teria sido o maior incentivo a Aluísio na decisão pela carreira diplomática.24  

Sobre esta questão, é fundamental destacar do mesmo modo que, embora ele não 

tivesse uma formação superior, tal fato não o tornava um caso sui generis de intelectual, 

naquele momento. Basta lembrar que o sucesso literário com O Mulato não apenas lhe 

permitiu deixar o Maranhão e se estabelecer na Corte como também o integrou numa rede 

de interrelações sociais que o levaria à assunção de um cargo público, em 1891, na 

Diretoria dos Negócios do Estado do Rio de Janeiro, e a ter aulas de Direito Internacional 

com o então diplomata Graça Aranha, a fim de prestar, mais tarde, os exames para o 

Itamaraty.25  

Em carta escrita ao deputado Afonso Celso em novembro de 1884, Aluísio Azevedo 

evidencia sua percepção crítica, como um desabafo, de toda aquela conjuntura elitista: 

 

Há certos lugares, certos cargos, certos empregos, dos quais só os próprios  

políticos têm notícias, quando eles ainda se acham vagos, e que, ao 

transpirarem cá fora, ao caírem no conhecimento do público, vêm logo com 

                                                
22 É interessante destacar o desabafo de Domício da Gama que, depois de ingressar na carreira diplomática, 

escreveu uma carta a Graça Aranha (1903), nos seguintes termos: “escrevo em todo caso com a certeza de ser 

lido, agora enfim”. Citado por FILHO, Alberto Venâncio. “Domício da Gama”. (SILVA, 2002, p.230) 

 
23 Após a publicação de O Mulato, em 1881.   

 
24 Conforme o ensaio “Aluísio Azevedo: a literatura como destino”, de Massaud Moisés. In: SILVA, Alberto 

da Costa e. op.cit., p.177-207. 

 
25 Idem, p.195. 
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uma mulher bonita, escoltada por um enxame de cobiçosos e guardados à 

vista pelo feliz mortal que mereceu a preferência e já traz a nomeação no 

bolso. (AZEVEDO, 2010, p.12) 

 

Mas era justamente nesse quadro excludente, que convinha a uma pequena parcela 

da população, que o escritor buscava inserir-se, mesmo demonstrando uma visão crítica 

sobre o mesmo.  

Diferentemente do que ocorreu no Brasil, a literatura como trabalho intelectual, na 

Europa, foi um fato próprio da modernidade, i.e., algo que havia se processado no final do 

século XVIII, quando, inclusive, se efetivou o termo “romance”. (WATT, 2010, p.10) 

Naquele momento também se estabelecia o primeiro mercado de consumidores de livros 

(idem, p.38) destacando-se o estrondoso sucesso de Os Sofrimentos do Jovem Wether 

(1774), de Goethe, e de Razão e Sensibilidade (1813), de Jane Austen, só para citar os mais 

famosos.  

No contexto europeu, com um mercado consumidor de livros obviamente bem 

melhor que o brasileiro, a figura do escritor como trabalhador, ou seja, produtor de bens 

consumíveis dentro de padrões e valores capitalistas, era fruto do desenvolvimento 

vertiginoso da industrialização que já se operava desde o início da segunda metade dos 

setecentos. Segundo o pensamento de Lukács, a formação e a própria consolidação do 

romance enquanto gênero específico foi, por isso mesmo, a personificação ideológica do 

capitalismo.26  

Como suporte factual a essa discussão sobre a profissionalização do escritor de 

literatura, convém lembrar do que Diderot já falava, inclusive, em “l'indigence de l'homme 

de lettres”27, sobre a questão dos direitos autorais que ficavam, praticamente, para os 

editores e não para os autores.  

                                                
26 Para esta discussão, destaca-se a obra Teoria do Romance, de 1916, do mesmo autor. 

 
27 Disponível em: 

<http://classiques.uqac.ca/classiques/Diderot_denis_/lettre_commerce_livre/lettre_com_livres.pdf > Acesso 

em 23 de maio de 2014.  p.13 
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O trabalho do escritor, na segunda metade dos oitocentos, passaria, então, a ser 

difundido em escala industrial, guardada a devida proporcionalidade da época no que tangia 

às diferenças entre Brasil e Europa. Por aqui, essa divulgação, fosse através de folhetins e, 

em seguida, de livros, a um número crescente de pessoas, representava o surgimento de 

uma parcela da população que se instituía também como potência consumidora, ainda que 

em número bem reduzido. Neste sentido, é possível pensar que “os intelectuais tornaram-se 

também operários, rodelas do mecanismo de produção de massa...” (AJELLO, 1992, p.103) 

 Embora, como obra, a literatura já não pudesse mais ser entendida, no decurso do 

oitocentos, fora do processo de divisão do trabalho das sociedades modernas (BASTOS, 

2008, p.157-172), a questão é que o mercado consumidor de livros depende de uma 

população letrada, fato que se apresentou profundamente contrastante no Brasil. A 

condição de ficcionista profissional só se daria no contexto nacional, praticamente, com 

autores como Érico Veríssimo e Jorge Amado, a partir dos anos 1930. 

 Reconhecendo a estrutura social brasileira excludente e profundamente contrastante, 

assim como o processo de formação do Estado no decurso do século XIX, com todo o seu 

aparato administrativo e burocrático, torna-se claro que essa “opção” do serviço 

diplomático é algo bem mais complexo. Aproveitando as palavras de Alfred Schütz, num 

sentido social mais amplo, “os interesses têm como característica o fato de serem inter-

relacionados com outros em um sistema”. (SCHÜTZ, 2012, p.164) 

Por conseguinte, fruto de prerrogativas outras, e aquém de um simples desejo 

pessoal de realizar um serviço no exterior em prol de seu país, de um talento para aprender 

vários idiomas ou de uma capacidade especial para a negociação, optar por uma profissão 

glamurosa e de difícil acesso como a diplomacia poderia ser interpretada, tradicionalmente, 

como uma coincidência com as decisões do sistema. (RUIZ, 2003, p.59)    

O ingresso desses intelectuais no corpo diplomático brasileiro conformava, sem 

dúvida, também uma necessidade do governo. Era preciso ter junto aos seus quadros de 

funcionários públicos indivíduos com formação suficiente para o funcionamento da 

administração do Estado e de suas relações exteriores. 

Naquela ambiência, não apenas a formação bacharelesca era importante, como 

também a produção intelectual desses indivíduos contava muito para a assunção de cargos 
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diplomáticos. No contexto da diplomacia de fundação, i.e., de José Bonifácio a Barão do 

Rio Branco, no comando da Secretaria de Negócios Estrangeiros, o trabalho dos diplomatas 

brasileiros com a literatura e a história, por exemplo, era uma estratégia fundamentada no 

projeto político de modernização do país. E pode-se dizer ainda que as próprias áreas 

econômica e política da jovem nação necessitavam da diplomacia cultural, uma vez que da 

imagem de um Brasil capaz de produzir ciência e obras artísticas de qualidade dependia o 

grau de confiança e aceitação como ator político na arena das relações internacionais.  

Gonçalves de Magalhães, Torres Homem e Gonçalves Dias, só para lembrar os de 

maior relevo no contexto oitocentista de formação da diplomacia nacional brasileira, 

implementaram ambas as práxis, poesia e diplomacia, de forma que configuraram um 

enorme esforço pela construção de uma identidade nacional e consequente impulso à 

cultura do país. Importa, por isso mesmo, pensar o exercício da diplomacia cultural28 como 

um locus de análise que vai além do estritamente artístico, mas que inclui modos 

específicos de vida e também institucionais pelo que se engendram e articulam a produção 

e recepção de bens simbólicos. 

Em parte, esse esforço intelectual servia ao projeto imperial de compensar, no 

Brasil, as perdas sofridas na Europa pela monarquia portuguesa. Daí o seu caráter artificial, 

exclusório e de confronto assimétrico, de que fala Enrique Dussel (2011, p.17). Ademais, a 

relação desses intelectuais que se direcionaram para a carreira diplomática não se 

conformou numa totalidade ideológica harmoniosa com o governo. Suas práxis artísticas 

acabariam por evidenciar, no contraste com as exigências da diplomacia, de um modo 

geral, um fluxo que consistiu em correspondência e embate, atração e rejeição.  

Esse “projeto imperial”, com suas características sociais e políticas, apoiou ainda a 

fundação de espaços privilegiados de produção intelectual, como o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Fundado em 1838, o IHGB foi, indubitavelmente, um elemento 

                                                
28 Ao se pensar, no entanto, a chamada diplomacia cultural, ou soft diplomacy, para utilizar aqui um termo de 

Joseph Nye, e que a define como “hability to achieve its goals without resorting to coercion or payment” 

(2009, p.8), o que está em jogo é, em si, um modo indireto de exercício do poder em que, segundo esse autor, 

se troca a coação, ou hard power, pela cooptação (2002, p.36). Esse conceito adquire ainda maior realce 

quando se pensa o fator cultural como elemento fundamental para se entender o agir político. (MARTINS, 

2007, p.29) 
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fundamental para a manutenção do poder monárquico e das oligarquias no processo de 

independência brasileira. Conseguiu assegurar a reconstrução do passado brasileiro e a 

origem comum de seu povo, a partir de uma perspectiva européia, estabelecendo liames 

históricos e étnicos que fundamentassem a construção de uma nacionalidade. 

Vale observar que o próprio surgimento dessa instituição se deu num momento em 

que o governo começava a enviar estudiosos aos arquivos europeus em busca de 

documentação sobre a história do Brasil, sendo Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, 

Araújo Porto-Alegre e Varnhagen seus maiores expoentes. Este último, inclusive, já havia 

realizado esse tipo de pesquisa por conta própria no Acervo da Torre do Tombo, em 

Portugal, fato este que o tornou um forte candidato a ingressar na carreira diplomática. Não 

por acaso, suas narrativas históricas funcionaram, naquele contexto, como peças-chave na 

consolidação de uma ordem centralizadora e monárquica pela defesa de que Portugal teve 

uma ação civilizadora nas terras brasileiras.  

O conceito de civilização desses intelectuais da primeira fase da diplomacia 

brasileira herdara do projeto iluminista francês e do liberalismo inglês suas bases 

ideológicas. Daí terem sido os escritores românticos, daquele período, os responsáveis pelo 

início de um verdadeiro combate intelectual para se libertar a mentalidade brasileira do 

dogmatismo jesuítico e realizar uma transformação cultural no país, inclusive pela 

laicização das narrativas sobre o Brasil.  

Gonçalves de Magalhães, por exemplo, foi um intelectual compromissado com o 

projeto de fundar, no país, uma verdadeira elite intelectual, embora seu nome seja, 

comumente, relacionado somente ao início do Romantismo por aqui. Além da revista 

Nitheroy (1836), que divulgou entre nós as novidades estéticas que circulavam pela Europa, 

destaca-se o livro Fatos do Espírito Humano (1858), uma obra de investigação filosófica, 

onde o autor já exigia a liberdade de pensamento no uso teórico da razão. (CERQUEIRA, 

2002, p.105)  

Dessa forma, é possível reconhecer que, de ambos os lados, i.e., Estado e 

intelectuais, existia um conveniente nexo político, social e econômico. Por isso, utilizou-se, 

aqui, uma interpretação mais sistêmica de todo esse quadro. Em outros termos, para o 

governo havia a necessidade de recrutar pessoal qualificado para o funcionamento 
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burocrático estatal e, no caso dos escritores, existia o anseio de alcançarem uma condição 

financeira e status que lhes permitisse produzir literatura, promovendo-se, 

consequentemente, a recepção positiva de suas obras.  

Esse status artístico ainda ajudava a propagar pela Europa notícias da transformação 

cultural porque passava o país, que se constituía como novo ator no cenário das relações 

internacionais. Ilustra bem esse fato uma carta endereçada a D. Pedro II, datada de 2 de 

março de 1858, em que o poeta informava ao monarca sobre a imagem do Brasil na 

Alemanha: 

 

Quanto a notícias da Alemanha que podem interessar a Vossa Majestade, 

nada há de novo a não ser a recrudescência da mania de se dizer mal do 

Brasil. Ainda isso é vantagem; porque, quando eles acabarem de dizer o que 

podem fantasiar, começarão a se informar melhor do que por lá se passa... 

Depende que não há na Alemanha jornais a nosso favor, apesar de quanto 

com isso se despende... A Europa pode conservar-se em paz durante estes 

cinquenta anos próximos, ou achar-se em guerra amanhã: para este caso é 

que convém que o Brasil esteja preparado, que seja conhecido na Europa... 

Estou em véspera de partir para a Bélgica e daí para Londres, onde vou 

esperar as ordens do Governo de Vossa Majestade, para poder liquidar as 

contas de encomendas já feitas, e fazer as compras que ainda faltam para a 

Comissão de exploração. (DIAS, 1998, p.1099) 

 

Sem dúvida, quando Gonçalves Dias afirmou que os europeus logo “começarão a se 

informar melhor do que por lá se passa...”, i.e., no Brasil, referia-se, subliminarmente, à 

carga de responsabilidade dos intelectuais brasileiros em produzir cultura nos moldes 

equiparáveis às nações mais adiantadas. Por outro lado, tratava-se de uma forma de cobrar 

do governo monárquico o incentivo a essa produção e os meios de divulgação das obras no 

contexto europeu. 

Mas foi a iniciativa de estrangeiros interessados em publicar, em maior escala e 

diversidade, a literatura brasileira que traria não apenas consagração para diversos autores 

da época como ajudaria a expor internacionalmente a imagem do Brasil como um país 
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civilizado. Foram os irmãos Laemmert e Baptiste-Louis Garnier, por exemplo, os primeiros 

a editar escritores como Olavo Bilac, José Veríssimo, Artur Azevedo, Silvio Romero, 

Bernardo Guimarães, Joaquim Nabuco e João do Rio.29 

Aliava-se a essa produção artística crescente e a sua divulgação para além das 

fronteiras nacionais aquilo que foi um dos benefícios concedidos pelos governos dos 

Bragança aos intelectuais de então: uma boa dose de tolerância no que se refere às 

divergências de pensamento em relação ao próprio poder imperial.  

O artigo do poeta e diplomata Francisco de Sales Torres Homem, publicado em 

Paris, em 1836, na Revista Brasiliense, é bem significativo neste sentido, dada a crítica 

irônica com que se refere à condução governista do país:  

 

Os homens que dirigem os destinos do Brasil, sem compreender as condições 

de sua missão, parecem ter dado as mãos a todas as influências do mal, para 

agravar o estado da triste época em que vivemos. Cada dia que corre, 

receamos seriamente ler nas gazetas que, por mandado da sábia e liberal 

administração, o fogo fora lançado aos estabelecimentos consagrados aos 

progressos da inteligência e da civilização. (MAGALHÃES, 1987, p.37) 

 

Mas a questão é que não havia um ideário crítico estruturado e direcionado, pelos 

intelectuais da época, durante o primeiro quinquênio do século XIX, à luta pela 

transformação da condição de injustiça social. Os embates abolicionistas, por exemplo, em 

que despontaram, dentre outros, Luís Gama, ex-escravo que conseguiu tornar-se jornalista e 

advogado, aconteceram a partir da segunda metade do século XIX, depois da Lei Eusébio 

de Queirós (1850). Na perspectiva de Antonio Candido (2004, p.145), seria apenas entre 

1880 e 1920, especificamente, que se daria o desenvolvimento, de fato, de uma reflexão 

                                                
29 Regina Zilberman lembra que, “ao final do século XIX, a indústria editorial brasileira era representada 

sobretudo por três nomes: Guarnier, que começara em 1844 e publicara expoentes da literatura nacional como 

José de Alencar e Machado de Assis; Laemmert, que iniciara em 1840 os negócios no ramo da tipografia e, 

em 1902, fora responsável pelo best-seller Os sertões, de Euclides da Cunha; e Francisco Alves, que, desde 

1872, privilegiava o livro didático.” (1994, p. 113). 
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mais sistemática sobre o Brasil, com Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Eduardo Prado e 

Oliveira Lima.  

 A sobrevivência do escritor, com a manutenção de sua liberdade intelectual para 

criticar o sistema do qual também fazia parte, dependia, em grande medida, naquele 

contexto, da assunção de uma função pública inegavelmente. E a diplomacia, por todo o 

prestígio e glamour que a envolve tradicionalmente, tornou-se, evidentemente, um objetivo 

de vida para muitos desses indivíduos. As formas de ingressos, no entanto, é que sofreriam 

mudanças ao longo do tempo. 

É interessante, nesse caso, destacar a explicação de Gilberto Freyre sobre o modo 

como o Barão do Rio Branco, no período em que esteve na direção do Itamaraty (1902-

1912), elegia seus futuros diplomatas, ou seja, procurando 

 

cercar-se de homens não só inteligentes, cultos, e políticos como altos, belos 

e eugênicos: homens que, completados por esposas formosas, elegantes e 

bem-vestidas, dessem ao estrangeiro a ideia de ser o Brasil – pelo menos sua 

elite – país de gente sã e bem conformada.” (FREYRE, 2000, p.164) 

 

Em realidade, havia um claro projeto de se construir uma imagem do país que o 

livrasse da ideia, em voga no exterior, de atraso e de incivilidade da América Latina. Por 

isso mesmo, também havia colégios elegantes para moças, sob a direção de religiosas 

francesas ou belgas, de onde “sairiam preparadas para a vida de sociedade e falando 

fluentemente seu francês, senhorinhas capazes de se tornarem esposas e colaboradoras de 

homens públicos: sobretudo de diplomatas.” (idem, p.163)30 

À guisa de discussão, convém lembrar a ironia com que Lima Barreto, em 

Recordações do Escrivão Isaías Caminha, trata o modo como os candidatos à carreira 

diplomática eram selecionados no Brasil do século XIX e do início do XX:  

 

                                                
30 É interessante ressaltar também o conto de Machado de Assis, intitulado “O Diplomático”, que traz à tona 

a figuração simbólica desse profissional. 
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... só admitia, além dele, com sua obra subjacente, que se poetassem e 

fizessem versos, certos rapazes de sua amizade, bem nascidos, limpinhos e 

candidatos à diplomacia.” (BARRETO, 1961, p.162) 

  

A estrutura excludente a que se refere Lima Barreto, no tocante ao ingresso na 

carreira, passaria por uma primeira transformação com a exigência do concurso público, 

instituído em 1931, já no governo de Getúlio Vargas. Todavia, como a maioria da 

população ainda não tivesse acesso à educação, muito menos de qualidade e tão 

diversificada como exige a práxis diplomática, o quadro profundamente elitista permanecia. 

Além disso, a condição social bem como a produção intelectual e rede de relações do 

indivíduo ainda eram elementos fortes para a assunção de uma função tão privilegiada 

como essa.  

 Raul Bopp, nos relatos de viagem transcritos em Memórias de um Embaixador 

(1968), por exemplo, conta sua forma de ingresso na carreira de diplomata, naquele 

período: 

 

Eu tinha feito uma viagem, de dois anos, por diferentes países da Ásia, 

Europa e América Latina. Cheguei ao Brasil, descendo as Yungas bolivianas, 

para entrar por Guajará-Mirim. Logo após a minha chegada ao Rio, fui visitar 

o Doutor Getúlio, em palácio... Depois de seis meses nessas lides, resolvi dar 

uma nova chegada até o Catete. O Presidente, ao me ver, fez referências às 

monografias que eu lhe havia enviado... Quando, em uma oportunidade da 

conversa, toquei, de leve, no oferecimento que ele me havia feito em visita 

anterior, disse-me, sem vacilações, que eu fosse ao Itamarati, falar com o dr. 

Afrânio de Melo Franco. Alguns dias mais tarde (25/05/1932), eu estava 

designado, como auxiliar contratado, no Consulado do Brasil, em Kobe. 

(BOPP, 1968, p.266-267) 

 

 É importante sublinhar que Bopp escreveu Cobra Norato, sua obra de maior 

destaque no contexto literário nacional, um ano antes de ingressar no Itamaraty, i.e., em 

1931.  
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A exigência da prova tornou-se efetiva, no entanto, a partir do início da década de 

1930. Inclusive, encontra-se na crônica intitulada “Minha Terra tem Palmeiras”, um dos 

textos que compõem Para uma Menina com uma Flor, de Vinícius de Moraes, um breve 

relato sobre o tempo em que este poeta preparava-se para o concurso à carreira diplomática: 

“lá estava a ladeira subindo para o verde úmido do morro, ali à esquerda ficava um antigo 

apartamento onde eu morei. Naquele tempo eu ganhava 900 mil-réis por mês e estudava 

para o concurso do Itamaraty. Dava apertado, mas dava.” (MORAES, 1986, p.614)  

A declaração de Guimarães Rosa, em uma carta endereçada à mãe, é um outro 

exemplo que convém salientar: “posso garantir que esse Concurso é o mais difícil que se 

processa no Brasil... Assim estou satisfeitíssimo, adquiri mais confiança em mim mesmo. E 

espanei os brasões.”31  

Em outros termos, tornar-se um diplomata funcionava, para o escritor, sob duas 

vertentes: por um lado representava a possibilidade de alcançar segurança financeira para 

que, inclusive, pudesse dedicar-se à atividade de escritor32; por outro, aproveitando-se o 

pensamento de Alfred Schütz (1998, p.36), comprova a coerência de um sistema regido por 

relações típicas, não racional, e que repousa na base de uma estrutura político-social 

específica.  

 Essa condição pode ser observado também nas palavras de João Cabral de Melo 

Neto, citadas por Roniere Menezes: 

 

nunca acreditei que pudesse viver de literatura. Eu via o Lêdo Ivo e o 

Benedito Coutinho se matarem em jornal, e dizia: vou ser funcionário 

público, procurar uma carreira que me dê um certo bem-estar para que eu 

possa ler e escrever. (MENEZES, 2011, p.108) 

 

                                                
31 FORTUNA, Felipe. “Guimarães Rosa, viajante”.  In: op.cit. p.359-382. 

 
32 Para uma discussão nesse sentido, há o ensaio de Ricardo Cravo Albin, intitulado “Vinícius, poeta e 

diplomata, na música popular”. In: FORTUNA, Felipe et al. Embaixador do Brasil. Brasília: FUNAG, 2010. 

p.41 
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Pensando na tradicional herança oligárquica brasileira, a questão não é tanto definir 

o que seja esse “bem-estar”, mas reconhecer o que seja o seu oposto. De fato, mesmo 

depois de ter sido instituído o concurso público para o ingresso na carreira diplomática, ao 

invés de representar uma democratização de fato, não se alijou um sentido voluntarista, de 

self made man. Neste âmbito, a “opção” traduz-se pelo processo em que  

 

la décision retransforme ce qui a été rendu quesionnable en une certitude, 

mais en une certitude empirique qui est encore un élément non-questionné de 

notre connaissance, un élément pris pour allant de soi jusqu’à nouvel ordre. 

(SCHÜTZ, 1998, p.86) 

 

Não se quer aqui, obviamente, negar a necessidade de uma alta qualificação para o 

exercício de um cargo diplomático, porém, problematizar essa opção, demonstrando que, 

em certo sentido, ela corresponde a um tradicional arranjo social que acabou sendo aceito 

com muita naturalidade pelos intelectuais.  

Por certo, essa relação entre o intelectual e o exercício de uma função pública, 

inclusive, não é uma característica de países latinoamericanos. É mister lembrar que no 

contexto europeu, tradicionalmente, “os embaixadores provinham quase que 

exclusivamente de ambientes próximos ao soberano e, portanto, da aristocracia.” 

(BIANCHERI, 2005, p.7), tendo destaque a indicação de Richelieu, em 1626, na França, 

para chefiar o primeiro Ministério do Exterior que se tem notícia.  

Mas o fato é que se trata de um fenômeno social que evidencia, segundo Pierre 

Bourdieu (2012, p.11), um ethos naturalizado por determinados discursos e valores 

próprios de uma elite, legitimando as distinções. Para Bourdieu, aliás, o papel social de uma 

instituição política é justamente naturalizar o que é, em realidade, resultado de uma 

configuração histórica e social. Instituir é, especificamente, conferir identidade, impor 

limites, fundar diferenças objetivas. Por tudo isso, “a instituição é um ato de magia social, 

um golpe de força simbólica mas cum fundamento in re.” (BOURDIEU, 2008, p.100) 

Pensar a tradicional opção da carreira diplomática, por isso mesmo, é levar em 

consideração como “... os herdeiros da fração intelectual da classe dominante orientam-se 
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para as modalidades de trabalho intelectual mais rentáveis e gratificantes no campo do 

poder...” (MICELI, 2001, p.81). O dilema enfrentado pelo poeta diplomata acontece 

justamente pelo fato de que a inserção numa rede de confluências tradicionais que o 

direcionam na escolha profissional traz consigo a tomada de consciência das tensões 

existentes entre a postura intelectual e o serviço público, com todos os seus meandros, sutis 

ou não, de poder. É o que destaca também Roniere Menezes, para quem 

 

os escritores diplomatas ligados ao poder público revelam natureza ambígua. 

Trabalham para o Estado, cumprem normas, regras; estabelecem relações 

econômicas e políticas internacionais; demarcam fronteiras. Mesmo 

investidos de consciência política, seguem ordens com as quais nem sempre 

concordam. Por outro lado, rompem fronteiras, dobram e rasgam mapas 

convencionais, optando pelo apuro estético, pelo questionamento social. 

Essas tendências, às vezes, aproximam-se, às vezes chocam-se, gerando 

tensões e angústias. (MENEZES, 2008, p.94) 

 

Daí a práxis literária configurar-se, para os poetas diplomatas, como algo muito 

além de um simples exercício de fruição estética, uma vez que, conectados ao aparato 

burocrático estatal, têm a necessidade de afirmar, através de um exercício crítico da 

palavra, sua liberdade de pensamento.  

Embora não seja o exemplo de um poeta diplomata, especificamente, é bem 

conhecido o exemplo de Carlos Drummond de Andrade, que exerceu funções públicas 

junto ao governo autoritário de Getúlio, a quem foi apresentado pelas mãos de Gustavo 

Capanema.  

O poeta de Itabira trabalhou primeiramente no Ministério da Educação e Saúde, 

assumindo, em seguida, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan). 

Nas palavras de Antonio Candido, trata-se, sem dúvida, de “um capítulo curioso da relação 

entre o cargo que um escritor exerce e a sua liberdade de pensar e escrever” até porque foi 

nessa época que ele experimentou “a fase mais ativa de sua militância intelectual de poeta 

comprometido com ideais de esquerda.” (CANDIDO, 2004, p.23).  
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E por que o poeta de Itabira não sofreu censura? De acordo com o próprio Antonio 

Candido, “os governos são mais ou menos elásticos quanto à liberdade de pensamento dos 

funcionários, de acordo com uma equação instável na qual se equilibram os seus interesses 

de segurança e a necessidade de recrutar quadros burocráticos capazes.” (idem, p.24) Em 

outros termos, a experiência de Drummond traduz-se como uma tradição política e 

administrativa do Brasil, algo historicamente configurado e que pode facilmente ser 

reconhecido em Hipólito José da Costa, Gonçalves Dias, José de Alencar, Torres Homem, 

dentre tantos outros. 

Drummond, por sua vez, quando questionado sobre essa situação, respondia ser 

apenas um exercício burocrático, a sua função pública, o que, de fato, não cerceou sua 

liberdade de criação literária. Em realidade, isto significava um resquício do modelo 

clássico da administração pública, de acordo com o qual, nem o Estado era visto como 

empregador tampouco o trabalhador, como empregado. Este se via, por outro lado, como 

servidor do interesse público33, o que lhe colocava como um indivíduo empenhado em um 

serviço prestado à sociedade. Neste sentido, o burocrático seria aquele locus em que não 

seria cobrado do escritor posicionamento político, uma espécie de zona neutra. 

 Após essas reflexões sobre a formação da intelectualidade brasileira e a opção 

profissional da diplomacia, por parte de tantos intelectuais, convém pensar, na próxima 

parte, então, as relações entre as atividades culturais e diplomáticas dos principais autores 

da história brasileira, desde a reestruturação da Secretaria de Negócios Estrangeiros, num 

contexto já de Brasil independente.  

A intenção não é, obviamente, historiografar essas práxis, contudo mostrar como 

Francisco Alvim insere-se numa tradição intelectual brasileira - inclusive, destacando esse 

exercício da “liberdade de pensar e escrever”, de que fala Antonio Candido -, e sob quais 

aspectos sua obra diferencia-se na relação com os outros escritores diplomatas. Esse 

percurso analítico mostra, outrossim, de que modo as operações diplomática e poética 

constituem, ao longo da história, uma determinada ideia de país, de intelectual e de 

literatura. 

                                                
33 VIANA, Cláudia. O conceito de funcionário público: tempos de mudança? Revista de Estudos 

Politécnicos, vol.V, n. 8, p.7-34, 2007. 
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1.2 Poesia e Diplomacia no século XIX  

 

 Depois de enfocar a formação do trabalho intelectual no Brasil dos oitocentos, 

problematizando o direcionamento dos homens de letras para o exercício profissional de 

uma função pública, importa refletir, nesta parte da pesquisa, sobre as relações entre 

literatura e diplomacia mais estreitamente. Para tanto, serão apresentados os indivíduos que 

desenvolveram ambas as práxis em momentos históricos distintos.  

Seguramente, alguns intelectuais poderão não ser lembrados aqui, da mesma forma 

que não será possível aprofundar as performances de cada um dos que serão apresentados à 

frente até mesmo para não se perder o foco das análises. É fundamental destacar ainda que 

a interpretação conferida a essa relação - entre poesia e diplomacia - está baseada na ideia 

de que os exemplos desta pesquisa são, em realidade, a evidência das transformações 

porque passou a intelectualidade nacional ao longo do tempo. Essas mudanças, por sua vez, 

ocorreram em meio a vínculos tensos entre o intelectual e o Estado, na alternância 

verificada em momentos de afirmação conveniente e de afastamento crítico.  

 Ora, no campo das relações internacionais, dada a instabilidade dos cenários sociais, 

políticos e econômicos, uma das principais necessidades do Estado é a legitimação de seu 

poder através da divulgação de certa ideologia cujos porta-vozes, mesmo apresentando um 

discurso crítico em certos momentos, são justamente os intelectuais. Como lembra José 

Murilo de Carvalho, “a elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de 

qualquer regime político”. (2011, p.10) Este, inclusive, é o conceito gramsciniano de 

“intelectual orgânico”, i.e., aquele que, detendo um saber técnico específico, torna-se 

elemento de uma engrenagem complexa de desenvolvimento do país.  

Não se quer, com isso, defender uma concepção positivista de desenvolvimento, ou 

seja, uniformizante, unidirecional, voltado para um equilíbrio funcional e de manutenção de 

determinado sistema. Antes, o conceito de desenvolvimento sobre o qual se tem falado aqui 

está mais próximo da ideia de ações transformadoras do real a partir de certos valores e 

projetos que se constroem e se assimilam socialmente numa complexa configuração 

desigual e descontínua.   
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Importa iniciar esse caminho analítico, por conseguinte, a partir da reorganização da 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, em 1822, por José Bonifácio de Andrada e 

Silva. Aliás, foi naquele momento que o Brasil, na condição agora de nação independente, 

iria tornar reconhecível, obviamente, uma carência quanto ao apoio das potências europeias 

para a sua estruturação político-econômica, como novo ator no cenário internacional. 

Investir, dessa forma, na divulgação do “caráter civilizacional do Império, afeito às novas 

tecnologias e ideias de progresso” (SCHWARCZ, 2013, p.18) tornou-se a meta capital do 

governo. 

Quando se estuda o comportamento da intelligentsia brasileira que atuou junto a 

essa Secretaria, durante o período da chamada diplomacia de fundação, sobressai um 

aspecto que, embora pouco estudado, constituiu um modo de atuação intelectual integrado 

ao projeto de modernização do país: a polimatia.  

De José Bonifácio de Andrade e Silva até Múcio Teixeira34, constata-se uma 

atuação profícua desses funcionários públicos em diferentes áreas do saber justamente num 

contexto em que o Brasil precisava constituir-se como nação independente.  

A polimatia, para aqueles indivíduos eruditos, donos de uma rica bagagem cultural 

construída no Velho Continente, não deixava de ser, por isso mesmo, uma práxis cujo 

escopo era retirar o país do atraso econômico e cultural em relação à Europa e aos Estados 

Unidos. Este país, aliás, já representava um exemplo instigante para esses intelectuais 

oriundos de classes oligárquicas, até porque, no início do século XIX, havia chegado ao 

nível de desbancar, ao lado da França e da Alemanha, o monopólio industrial inglês. 

(GOUVÊA, 2010, p.75) 

Não por acaso, uma das primeiras medidas estratégicas de José Bonifácio, ao 

assumir sua nova função, foi estabelecer um vínculo com nações que haviam optado, 

política e economicamente, pelo liberalismo. Com esse objetivo, nomeou, prontamente, 

representantes brasileiros junto aos governos de Londres, Paris, Washington e Buenos 

Aires. (COSTA, 2010, p.55) 

                                                
34 Em termos cronológicos, refere-se ao período que compreende a reorganização da Secretaria de Negócios 

Estrangeiros (1822) até a República Velha, em que ressalta a figura do Barão do Rio Branco (1902-1912) 
como mentor da consolidação da diplomacia brasileira. 
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Compreende-se que a opção desse direcionamento político, de cunho liberal, 

apresentava estreitos liames com o apoio dado pelo governo à performance polímata dos 

intelectuais servidores públicos. Ora, o Brasil, como novo ator, necessitava avançar 

rapidamente no aspecto econômico e, por isso mesmo, havia uma urgência em se 

configurar uma elite afeita aos avanços científicos e culturais que permitiriam maior 

produtividade. Surgiam, assim, importantes instituições que congregavam esses indivíduos 

ilustrados, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Secretaria Auxiliadora da 

Indústria Nacional, a Academia Imperial de Medicina, sem contar com as faculdades de 

Direito que já haviam despontado por aqui desde 1827.  

Naquele momento de fundação, a diplomacia cultural era o carro-chefe das relações 

internacionais brasileiras. Nesta perspectiva, não se pode pensar a escrita poética do 

polímata Antônio Peregrino Maciel Monteiro ou qualquer outro de sua geração, 

conformando, segundo Massaud Moisés, uma “concepção de mundo em que a arte, no caso 

literária, apenas serve como mediação... para a conquista da mulher”. (1984, p.53)35 

Em realidade, a sua práxis literária, assim como a de seus coetâneos, engendrava-se 

num processo político bem maior, que passava pela tentativa de se realizar nos trópicos um 

determinado conceito de civilização. Tanto que, em seu famoso discurso de 1851, como 

senador, deixou bem clara sua visão quanto ao padrão cultural francês, mas reconhecendo 

que não se tratava de uma imitação que se traduziria por uma relação servil. Significava, 

antes de tudo, uma aproximação construtiva em que a intelectualidade brasileira mostraria 

para si mesma e para o mundo a capacidade de realizar algo no mesmo nível de qualidade. 

Segundo suas próprias palavras,  

 

a literatura no Brasil, a literatura em toda a América, tem sido um processo 

de adaptação de ideias europeias às sociedades do continente. Esta adaptação 

                                                
35 Como exemplo, veja-se o poema: “Formosa, qual pincel em tela fina / debuxar jamais pôde ou nunca 

ousara; / formosa, qual jamais desabrochara / na primavera rosa purpurina; / formosa, qual se a própria mão 

divina / lhe alinhara o contorno e a firma rara; / formosa, qual jamais no céu brilhara / astro gentil, estrela 

peregrina; / formosa, qual se a natureza e a arte, / dando as mãos em seus dons, em seus lavores / jamais soube 

imitar no todo ou parte; / mulher celeste, oh! anjo de primores! / Quem pode ver-te, sem querer amar-te? / 

Quem pode amar-te, sem morrer de amores?!” In: LIMA, Israel Souza. Biobibliografia dos Patronos: Maciel 

Monteiro e Manuel Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2012. 378 p. 
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nos tempos coloniais foi mais ou menos inconsciente; hoje tende a tornar-se 

compreensiva e deliberadamente feita. Da imitação tumultuaria, do antigo 

servilismo mental, queremos passar à escolha, à seleção literária e cientifica. 

(Cf.: ROMERO, 1888, p.15) 

 

 Essa tensão, entre uma carência nacional e a valorização da cultura do outro acabava 

por evidenciar, subliminarmente, um discurso nacionalista, i.e., que se auto-estima pelo que 

o país ainda poderia vir a ser.36 Mas essa tensão, antes de significar um impedimento, 

exprimia-se como um afã, um vigor esperançoso direcionado para um futuro promissor 

econômica e politicamente. 

  Nessa direção, é coerente pensar que até a sua experiência como diplomata nas 

discussões em torno do litígio do Oiapoque, com a França37, ganha também um outro 

importante contorno simbólico. Ou seja, a vizinhança com a extensão de um país 

considerado o berço da cultura moderna e o modelo ideal de refinamento, era algo, em 

certo sentido, profético para uma intelectualidade que não escondia o sonho de tornar o Rio 

de Janeiro uma segunda Paris. De um modo geral, a ligação com a cidade das luzes 

representava na época a “ilusão de que compartilhavam um mundo mais civilizado”38. 

 Maciel Monteiro defendia um desenvolvimento à la France da indústria brasileira 

como a solução, inclusive, para se resolver a questão da pobreza no país. Para ele, 

 

a grande massa da população, espoliada por dois lados, arredada do comércio 

e da lavoura, neste país essencialmente agrícola, como se costuma dizer, 

moureja por aí abatida e faminta, não tendo outra indústria em que trabalhe; 

                                                
36 Destaque-se, para uma reflexão crítica sobre este assunto, o ensaio “Nacional por subtração”, de Roberto 

Schwartz (1987) Disponível em:  

<http://afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Schwarz,%20Roberto/Roberto%20Schwarz%20-

%20Nacional%20por%20Subtra%E2%80%A1%C3%86o.pdf.> Acesso em: 22/04/2014 

 
37 SILVA, Gutemberg de V. e RÜCKERT, Aldomar A. A fronteira Brasil-França: Mudança de usos político-

territoriais na fronteira entre Amapá (BR) e Guiana Francesa (FR). In: COFINS: Révue Franco-Brésilienne de 

Géographie, nº 7, 2009. Disponível em: < http://confins.revues.org/6040 >. Acesso em: 04/12/2013. 

 
38 SILVA, Maurício. O Éden Feérico dos Desejos: cultura francesa no Brasil Pré-modernista. Revista Letras, 

Santa Maria, v.19, n. 2, p.83-106, jul.dez., 2009.  
 

http://confins.revues.org/6040
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pois que até os palitos e os paus de vassoura mandam-se vir da Europa. (Cf.: 

ROMERO, 1888, p.115)   

 

 Essa conformidade ideológica encontra outro exemplo interessante na linguagem de 

José Maria do Amaral que, na solenidade de Fundação da Academia Imperial de Medicina, 

no Brasil, em 1841, referiu-se ao brasileiro como “povo amante do trabalho, da indústria e 

da liberdade”. (idem, ibidem) 

 Como destaca Antonio Candido (2012, p.235), os escritores desse período 

compartilhavam de uma espécie de crença no papel social de despertar as consciências. A 

configuração da performance polímata durante o romantismo não se desassocia, assim, de 

um caráter missionário por parte do intelectual39, como se evidencia nos versos do poema 

“Improviso”, de Borges de Barros: “Deixei o Pai, Irmãos, deixei Amigos, / As árvores, os 

sítios indeléveis... / Ó cara pátria! para dar-te em mimo / Luzes fui mendigar... Minerva me 

apontou a pátria ilustre / Do imortal Lavoisier, sábio Oliviére...” (1825, p.111).    

A confluência de pensamento entre esses homens das letras correspondia a um 

processo de ilustração da intelectualidade brasileira, cujas bases ideológicas encontravam-

se visivelmente na Secretaria de Estado de Negócios Estrangeiros. Aliás, o convite que foi 

dado por D. Pedro I a José Bonifácio de Andrade e Silva para chefiar o corpo diplomático 

brasileiro não foi casual.   

Bonifácio, que já contava com quase sessenta anos, carregava uma larga experiência 

de estudos e profissional construída na Europa nos mais de quarenta anos que por lá viveu. 

Tendo sido professor, desembargador, mineralogista, diplomata, além de outros altos 

cargos assumidos como funcionário do governo português, era um tipo ideal para a 

organização do serviço diplomático brasileiro naquele contexto.  

Defensor do liberalismo e da monarquia constitucional, tinha um projeto abrangente 

de modernização para o Brasil, que passava pelo apoio à industrialização - e, 

consequentemente, à classe burguesa emergente no país -, pela construção de uma rede de 

                                                
39 Antonio Candido destaca esse caráter missionário presente na literatura romântica quando diz que “a 

contribuição típica do Romantismo para a caracterização literária do escritor é o conceito de missão. Os 

poetas... regidos por uma vocação superior, é o bardo, o profeta, o guia”. (2012, p.344)  
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ensino público, pela luta contra o tráfico negreiro40 e também pela produção artístico-

científica a fim de elevar a condição cultural do país em relação à Europa.  

Por sua condição de mineralogista, e pelo fato de já ter realizado um importante 

serviço para o governo de D. João VI, que foi a descoberta, no Brasil, de diversas minas de 

chumbo, de ferro, de carvão, de ouro e de diamante41, estava certo do potencial brasileiro 

para o desenvolvimento econômico.  

É possível observar, deste modo, que os indivíduos que serviriam o país no exterior 

já traziam na bagagem uma experiência de formação na Europa bem como uma obra 

intelectual de relevo na época. Basta dizer, por exemplo, que José Bonifácio foi um 

cientista de renome por lá, sendo membro de diversas Academias de Ciências, a saber: 

Lisboa, Estocolmo, Turim, Londres, Edimburgo, dentre outras. (MAIA, 1838, p.13)  

Além disso, poetas diplomatas como Gonçalves de Magalhães, Torres Homem e 

Araújo Porto Alegre não apenas editaram a revista Nitheroy em 1836, na França, atuando 

na construção de uma identidade brasileira, como também foram colaboradores de 

periódicos, como a Révue des Deux Mondes, fundada em 1829, e de institutos franceses. De 

qualquer modo, fosse o trabalho científico ou artístico, para esses intelectuais não havia 

separação entre essas atividades e o projeto de modernização brasileiro. Dessa forma, as 

escolhas de José Bonifácio para compor o quadro de diplomatas iam ao encontro dos 

anseios de uma elite social e intelectual, conformando uma coesão ideológica própria 

daquele momento. 

Quanto à obra literária de Bonifácio, embora pequena, constituindo-se de apenas um 

livro, Poesias de Américo Elysio, publicado na França em 1825, bastou para que Machado 

                                                
40 José Bonifácio foi praticamente o primeiro intelectual brasileiro do pós-independência a discursar, no 

plenário, contra  o tráfico negreiro, contrariando os representantes do partido conservador ao afirmar que: “... 

a introdução de novos Africanos no Brasil não aumenta a nossa população, e só serve de obstar a nossa 

indústria”. (SILVA, 1884, p.19) 
 
41 MAIA, Emílio Joaquim da Silva. Elogio Histórico do Ilustre José Bonifácio de Andrade e Silva. 

Proferido na sessão publica da Academia Imperial de Medicina. Rio de Janeiro: Typographia Imparcial de F. 

de P. Brito, 1838. p.3 
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de Assis, em seu artigo de 1858, intitulado “O Passado, o presente e o futuro da literatura” 

elogiasse a elevação do estilo, que “tudo encanta e arrebata”42.  

Com uma linguagem bastante influenciada pelo arcadismo, José Bonifácio foi quem 

antecipou, ainda que brandamente, o nacionalismo, no poema “Brasil”; e um certo 

erotismo, no poema “Cantata I”, nos versos “Lábios da minha Eulina, / Lábios, favos de 

mel, mas venenosos” (1861, p.46), que iriam caracterizar, em certo aspecto, o estilo 

romântico no país. Antonio Candido, inclusive, vai falar em um “desejo quase fescenino”, 

referindo-se a este poema de Bonifácio (CANDIDO, 2012, p.217). Em realidade, seus 

poemas já traziam um diálogo com outros autores renovadores da literatura europeia como 

Byron, na Inglaterra, e Garret, em Portugal. 

Como em nenhum outro momento da História do Brasil, no contexto da diplomacia 

de fundação, onde se insere o projeto de construção da nacionalidade, o que se verificava 

era o par ciência-arte como projeto político e a política como arte (da negociação). Neste 

processo, outrossim, os intelectuais não estabeleciam limites precisos às suas diversas 

práxis nos variados campos do saber erudito e da política.   

Domingos Borges de Barros é outro importante exemplo de intelectual polímata, 

visto que congregou essas mesmas características de que se tem tratado. Sua presença na 

Secretaria correspondia a uma espécie de simbiose de interesses e de perfil. Vale lembrar 

que, assim como Bonifácio, ele também era formado em Direito e em História Natural na 

Europa. Erudito, poliglota, amante da literatura e da ciência, estava, por isso mesmo, 

antenado em relação às novidades culturais que despontavam no Velho Mundo.  

Embora sua obra poética seja considerada pouco expressiva no cenário brasileiro, 

chegando algumas vezes ao “banal e ao medíocre”, segundo Alfredo Bosi (2006, p.83), 

Borges de Barros foi, todavia, um intelectual renovador da cultura nacional, bastante 

empenhado no projeto de modernização do país. Devido à sua formação diversificada e sua 

experiência política, conseguiu ser influente no império, o que se evidencia pelos cargos 

que ocupou bem como pelas missões diplomáticas que assumiu. Dentre elas, e de maior 

                                                
42 Disponível em:  <http://machado.mec.gov.br/index.php?Itemid=123&catid=34:obra-

completa&id=170:critica&option=com_content&view=article>. Acesso em: 20/11/2013.  

 

http://machado.mec.gov.br/index.php?Itemid=123&catid=34:obra-completa&id=170:critica&option=com_content&view=article
http://machado.mec.gov.br/index.php?Itemid=123&catid=34:obra-completa&id=170:critica&option=com_content&view=article


 

 43   

importância, destaca-se a de buscar o reconhecimento da independência do Brasil na França 

de Carlos X.  

Sua obra, como a de tantos outros de sua geração, foi esquecida pela historiografia 

literária tradicional, no entanto mostrou-se de suma importância para a formação de uma 

identidade nacional que conferiu suporte ideológico ao processo de independência do país.  

Essa ideia de processo, inclusive, merece ser destacada uma vez que o Brasil, 

enquanto nação, não é o resultado do grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, mas 

fruto de ações políticas de cunho liberal, adaptadas ao sistema oligárquico que vigorava, e 

de um trabalho intelectual intenso de indivíduos que se dedicaram a variadas áreas do 

saber, em consonância com um projeto governista específico.  

Reconhecendo que essa transformação dependia de uma ação conjunta e sistêmica, 

i.e., na aliança entre o poder monárquico e a nova classe burguesa, Borges de Barros 

realizou uma larga produção literária e científica com o intuito de “conscientizar”, assim 

como fizeram todos os polímatas de sua geração, os tradicionais grupos oligárquicos quanto 

às vantagens econômicas da modernização.  

Desse modo, ao mesmo tempo em que se ocupou da divulgação do ideário literário 

romântico no Brasil uma década antes de Gonçalves de Magalhães, também publicou, em 

jornais da época, textos em que analisou, numa perspectiva industrial, a plantação de 

urucum e de café, por exemplo, bem como planos de engenharia sobre drenagem de terras 

inundadas.43 

Tratava-se, claramente, da disseminação, motivada pelas idéias de David Ricardo44, 

do entendimento de que os lucros obtidos junto à produção agrícola dependiam de outros 

fatores bem mais do que somente de aspectos geográficos, como a fertilidade do solo e do 

clima. A novidade, que parece óbvia, aliás, é que a lucratividade estaria associada 

diretamente ao avanço tecnológico e a uma certa expertise na performance produtiva.  

                                                
43 Para um aprofundamento desta temática, destaca-se a obra A Luta pela Industrialização do Brasil, de 

Nícia Vilela Luz. São Paulo: Editora Alfa Ômega, 1978.  

 
44 Segundo o próprio David Ricardo afirmou no prefácio de sua obra mais famosa, The Principles of 

Political Economy and Taxation (1817): “... rent, profit, and wages... depending mainly on the actual 

fertility of the soil, on the accumulation of capital and population, ando n the skill, ingenuity, and instruments 
employed in agriculture.” New York: Dover Publication, 2004. 
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Mas, sem dúvida, o processo como um todo era bem contraditório, incluindo-se a 

condição do próprio Brasil e da sobrevivência social desses eruditos por aqui. Ora, se por 

um lado havia todo esse esforço intelectual de publicação literário-científica e até mesmo 

de fundação de uma Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (1827), seguindo os 

mesmos moldes da Sociedade Fomentadora da Indústria, de Paris45, Borges de Barros era 

escravocrata.  

Destacam-se, neste sentido, aqueles seus versos contraditórios em que chegou a 

cobrar, indiretamente, gratidão por parte do próprio escravo ao seu senhor: 

 

Do mesquinho cativo a sorte iludo, 

E de cuidados, de atenções em prêmio, 

Do cativeiro disfarçando o tédio, 

O homem que comprei, há de querer-me: 

Dele amado hei de ser, se há, qual nos nossos, 

A gratidão no coração do escravo. 

Tenho a afeição do pai, se o filho afago, 

Tenho a do enfermo, cuja dor minoro; 

A justiça, o respeito me granjeia, 

E já como em família vivo entre eles.46  

 

Mas o fato é que essa afeição familiar de que fala o poeta não condizia com a 

concretude das relações sociais, em que os benefícios ficavam mesmo para a elite, formada 

na Europa, dona de terras e de escravos, e que, no final das contas, iria compor a 

engrenagem político-administrativa do império. Essa condição paradoxal poderia ser vista, 

então, em todos os escritores diplomatas daquele período, paladinos de um discurso 

modernizador.  

Ou seja, a emergência de uma postura liberal não pôs fim à influência do 

pensamento fisiocrata das classes oligárquicas tradicionais, que primavam pelos interesses 

                                                
45 Apud: Periódico Mensal da Sociedade da Indústria Nacional, n.1, 15 de janeiro de 1833, p.4. 
 
46 O poema encontra-se em: PARANHOS, Haroldo. História do Romantismo no Brasil. São Paulo: Edições 

Cultura Brasileira, 1937, p.362 



 

 45   

agrícolas. A situação do país permanecia, como, aliás, em toda a América Latina, ligada à 

exportação de matérias-primas, herança do passado colonial. A realidade é que, no Brasil, 

como destaca José Murilo de Carvalho as novidades políticas “eram ideias mal absorvidas 

ou absorvidas de modo parcial e seletivo, resultando em grande confusão ideológica.” 

(2012, p.42) 

 Não obstante, a SAIN evidenciou-se como a maior divulgadora das inovações 

tecnológicas naquele contexto, além de se tornar, ao lado do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) um núcleo formador e agremiador da inteligência da 

primeira metade dos oitocentos. A questão era que os sérios problemas estruturais do país – 

analfabetismo, falta de centralização política, dependência do capital estrangeiro e 

economia baseada na escravidão embarreiravam a implementação prática dessas novidades 

provenientes do continente europeu e dos EUA, fontes ideológicas dos intelectuais 

românticos daquela fase.  

Naquele contexto, era necessário, então, que se realizasse uma transformação do 

ensino no país, não apenas para formar mão-de-obra minimamente especializada para atuar 

nas fábricas nascentes, mas também divulgar uma crença que fundamentasse a 

centralização política, ameaçada pelas inúmeras insurreições federalistas que vinham 

acontecendo.  

A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, já havia tratado, pela primeira 

vez, no Brasil, da questão da educação pública, necessária àquele projeto de modernização 

estrutural do país.47 Mas a questão é que não se tratava de uma democratização mais ampla 

do ensino, uma vez que o texto constitucional dispunha somente sobre a instrução 

primária.48    

Além disso, havia o problema da escravidão. De fato, embora a primeira fase do 

romantismo brasileiro seja comumente pensada como uma estética que se configurou em 

                                                
47 Destaca-se, sobre esta questão, o seguinte ensaio: COAN, Marival. Formação e Desenvolvimento da Nação 

e do Pensamento Científico e Social no Brasil e o Papel da Educação. Revista HISTEDBR On-line, 

Campinas, n.42, p. 39-53, junho de 2011. 
 
48 “A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos.” (Constituição de 1824, art. 179, § 32) 
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torno do indianismo, ganhou relevo, por outro lado, a questão do negro na sociedade 

brasileira como discussão acalorada nos meios político e intelectual. O índio idealizado, 

simplesmente não entrava nas pautas das discussões políticas, econômicas ou sociais do 

momento. Sua figura era meramente simbólica para a construção da nacionalidade. Mas a 

questão dos negros era diferente, ou seja, relacionava-se ao problema da mão-de-obra e, 

praticamente, todos os intelectuais envolvidos com o projeto liberal de reformulação da 

sociedade brasileira eram a favor do fim da escravidão. 

Destaque-se, ad esempli gratia, o ensaio intitulado “Considerações Econômicas 

sobre a Escravatura”, de Torres Homem, publicado no primeiro volume da Revista 

Nitheroy. (p.35-82) Influenciado por Tocqueville, autor bastante divulgado entre os 

intelectuais da época, fundamentava-se no entendimento de que a escravidão provocava, 

nos donos de escravos, o desprezo pelo trabalho, por isso era contrária ao projeto de 

civilização. Em outras palavras, a divulgação da perspectiva liberal, que passava pelo 

desenvolvimento da indústria e dos direitos civis, não se coadunava com o sistema 

escravocrata.  

A valorização da liberdade, e ação, individual pode ser verificada em poemas como 

o de Francisco Otaviano de Almeida Rosa, do livro Cantos de Selma (1872), intitulada 

“Ilusões de Vida”49:  

 

            Quem passou pela vida em branca nuvem 

            E em plácido repouso adormeceu; 

            Quem não sentiu o frio da desgraça, 

            Quem passou pela vida e não sofreu, 

            Foi espectro de homem - não foi homem, 

            Só passou pela vida - não viveu   

 

Exprimindo uma crítica à elite escravista brasileira, que cultivava o ócio e a 

ostentação como características próprias de sua classe, este poema divulga a valorização da 

ação intencional e do trabalho, ou seja, de uma práxis autônoma, baseada no entendimento 

                                                
49 Disponível em: <http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=3226>. Acesso em: 16/01/2014. 
 

http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=3226
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da existência como construção do próprio indivíduo e não o resultado das circunstâncias à 

sua volta.50 

Vinicius de Moraes, mais tarde, traria à baila o texto de Almeida Rosa, quando fez a 

letra “como dizia o poeta...”: “Quem já passou / Por esta vida e não viveu / Pode ser mais, 

mas sabe menos do que eu / Porque a vida só se dá / Pra quem se deu”. Embora 

relacionando a imagem do sofrimento ao relacionamento amoroso, não deixou de 

evidenciar também a valorização da práxis individual, i.e., de um saber mais prático 

fomentado na relação com a concretude da existência, em detrimento da condição de ócio 

com foram identificadas as elites coloniais e monárquicas no Brasil.   

Contudo, as defesas pelo fim da escravidão, feitas com grande retórica, na 

assembléia dos deputados, em periódicos nacionais e em poemas avulsos, no fundo, não 

exprimiam uma preocupação com a inserção democrática do negro no arranjo social. Para 

esses intelectuais, voltados para o processo de modernização do Brasil, o fim do tráfico 

negreiro era visto, em certo sentido, como uma forma de se pôr fim à escravidão aos poucos 

no país. Em outros termos, esse “aos poucos” correspondia ao tempo que as antigas classes 

oligárquicas teriam para se reajustarem, contando, inclusive, com a chegada de imigrantes 

subvencionada pelo próprio governo. 

Esse apoio à imigração, aliás, já existia desde D. João VI, com a assinatura do 

Tratado de Nova Friburgo (1818).51 Ocorre que, no decurso da segunda metade dos 

oitocentos, a diplomacia brasileira também teria como uma de suas principais missões 

“facilitar o recrutamento da mão de obra estrangeira”, tendo de enfrentar, para isso, 

diversos obstáculos: “a imagem nociva de um país escravagista, o gênero de atividade ao 

qual se destinava o imigrante... ” (JOFFILY, 2012, p.74) 

A nacionalidade, ideologicamente direcionada, construía-se, por isso mesmo, 

através de um processo de incentivo à imigração europeia. Para tanto, não poderia faltar a 

propaganda desse jovem país. Neste quesito, ressalta a figura de Araújo Porto-Alegre, cujo 

                                                
50 Havia naquele momento da história brasileira, a implantação de um modelo liberal europeu. Sobre este, 

Eric Hobsbawm destaca: “In a word the society of post-revolutionary France was burgeois in its structure and 

values. It was the society of parvenu, i.e., the self-made man…” (HOBSBAWM, 1996, p.183) 

  
51 Revista USP, São Paulo, n.53, p. 117-149, março/maio 2002. 
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nacionalismo constituía também uma forma de promoção, no exterior, de um Estado recém 

fundado e que teria muito a oferecer, em recursos naturais (matéria-prima) para a 

industrialização, como no verso: “levanta-se o gigante do áureo solo”. (1863, p.38) 

A imagem do despertar, motivado pela ação de intelectuais dedicados a uma práxis 

cujo propósito era literalmente inaugurar a cultura brasileira, pelo menos do modo que 

acreditavam os primeiros românticos, era, em realidade, uma crítica indireta ao padrão 

colonial que mantinha adormecido o “gigante”. 

Seu discurso poético deixava transparecer, neste contexto, um nacionalismo-

propaganda realizado por alguém que acreditava no que estava oferecendo. Seu canto 

mostra-se, assim, como “hinos da vitória” (1866, vol.1, p.4). A vitória de um sistema liberal 

coordenado por uma monarquia constitucionalista e que manteria, por fim, a mesma 

hierarquização social em que preponderavam as benesses da elite. 

Profundamente ligado ao poder monárquico, Porto-Alegre dedicou seu livro de 

poemas, Brasilianas (1863), a D. Pedro II, a quem reconhecia como sábio dirigente e 

visionário, alguém que conduziria o país a um período de prosperidade e de grandeza no 

cenário das relações internacionais. Seus versos mostravam-se, dessa maneira, como uma 

voz que profetizava: “Brasil, Brasil, Brasil, alça-te, impera!”. (1863, p.10) E pelo teor de 

sua obra artística, pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que Araújo Porto-Alegre foi o 

mais nacionalista, e otimista, de todos os poetas diplomatas de sua geração, como se pode 

verificar nos excertos: “Desdobra, águia Brasília, as amplas asas.” (1959, p.7); “No centro 

destas virgens serranias, / A natureza adorar, inda inocente, / E o mundo primitivo 

perlustrando, / Ouvir da criação a voz intacta (...) / Aqui em sonho Elísio (...) A vida se 

desliza entre venturas.” (idem, p.8) 

O mais famoso polímata dessa época, no entanto, foi Gonçalves de Magalhães. Sua 

importante práxis intelectual revelou-se, aliás, não apenas na construção de uma 

nacionalidade brasileira, fundamental no processo de consolidação da independência do 

país, mas na formulação de um ator internacional com nome próprio, chamado Brasil. E 

para que o país alcançasse esse nível, era necessário mostrar ao mundo que por aqui 

também se produzia cultura de qualidade, nos diversos ramos do saber: artístico, científico 

e filosófico.  
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Com um claro projeto de modernização cultural do país, além de ter introduzido 

efetivamente o Romantismo no Brasil, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e 

Saudades e a revista Nitheroy, ambos de 1836, Magalhães também foi, ao lado de Tobias 

Barreto, o “núcleo essencial da filosofia brasileira no século XIX” (CERQUEIRA, 2002, 

p.17), que procurava desvencilhar-se do dogmatismo jesuítico que vigorava 

tradicionalmente por aqui. Este, basicamente, constituía-se no chamado Ratio Estudiorum, 

que primava por um currículo centrado na teologia cristã, na filosofia, nas artes sacras e nas 

línguas.  

A superação deste dogmatismo pela laicização do conhecimento constituía-se, a 

rigor, não num afastamento da perspectiva religiosa, ou moralizante da arte, mas 

especificamente numa luta contra aquilo que representava o passado colonial brasileiro. 

Suas críticas a esse passado são bem evidentes, inclusive, na revista Nitheroy:  

 

o Brasil descoberto em 1500, jazeu três séculos esmagado debaixo da cadeira 

de ferro, em que se recostava um governador colonial com todo o peso de sua 

insuficiência, e de sua imbecilidade. Mesquinhas intenções políticas, por não 

avançar outra coisa, leis absurdas, e iníquas ditavam, que o progresso da 

civilização e da indústria entorpeciam. (1836, p.138) 

 

 Em Opúsculos Históricos, analisando a Cabanagem (1838), Magalhães critica não 

apenas a falta de unidade ideológica entre os partidos, que poderiam ter evitado a revolta, 

mas também a falta de religião de um povo que ele define como “gente bruta”. (1865, p.10) 

Mas é importante observar que esse “povo” de que fala Magalhães não se referia, de 

per si, ao brasileiro nativo, antes correspondia diretamente ao colono. Em sua opinião, “os 

naturais da América, tanto os mais, como os menos civilizados, não apresentam esse 

espírito de destruição que assinala a marcha de outros povos.” (idem, p.219)  

Dessa forma, o “verdadeiro” indivíduo brasileiro, gentil, dócil, imagem nascida do 

ideal do bom selvagem rousseauniano, seria, por sua própria natureza, mais sensível à 

captação das mensagens de fraternidade e de religiosidade. Por isso mesmo, o projeto 

cultural de Gonçalves de Magalhães direcionava-se para uma tentativa de estabelecer uma 
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concórdia entre fé e ciência. Neste âmbito, seu esforço intelectual poderia ser comparado ao 

de um Tomás de Aquino que, em sua época, estabeleceu uma interpretação conciliatória 

entre a Escolástica e o pensamento aristotélico. 

Em Fatos do Espírito Humano, uma obra sua ainda pouco estudada, nota-se a 

tentativa original de estabelecer uma relação coordenada e conciliatória entre a “liberdade 

intrínseca ao Cogito e o compromisso ontológico” (CERQUEIRA, 2002, p.105), ou seja, 

realizar a transição da cultura escolástica para a moderna sem, contudo, deixar-se cair no 

materialismo e ceticismo próprio de autores franceses em voga no século XIX, como Julien 

de la Mettrie e Voltaire. 

Esse movimento de negação e de afirmação de antigas estruturas evidenciava, em 

realidade, um caráter contraditório do projeto de modernização do país. Gonçalves de 

Magalhães criticava, no fundo, algo que punha em prática, constituindo assim um paradoxo 

que, inclusive, ele mesmo reconhece com as seguintes palavras: “estrangeiras são as nossas 

instituições, mal e intempestivamente enxertadas, avessas aos nossos costumes e naturais 

tendências.” (1865, p.3) A modernização do Brasil consistia, ambiguamente, numa 

afirmação da superioridade cultural da Europa, mas também na ideia de que se tratava, o 

Velho Mundo, de um modelo que já entrava em colapso.  

No poema “Napoleão em Waterloo” (1986, p.309-317), Magalhães, embora teça um 

louvor ao líder girondino representante do expansionismo imperial francês, procura chamar 

a atenção para o que ele considerava uma lição simples da história, mas que parecia 

negligenciada pelos impérios: o tempo. Um tempo que traz a instabilidade, a 

vulnerabilidade às velhas estruturas, referindo-se à Europa, na imagem napoleônica, como 

“glória que se obumbrava”, “opróbrio aos vencedores”. 

A própria revista Nitheroy foi idealizada no Instituto Histórico de Paris, e nesta 

cidade também publicada, não apenas porque faltasse um mercado editorial consolidado no 

Brasil, mas como expressão de confiança desses jovens escritores diplomatas brasileiros em 

uma nação que representava um ideal de desenvolvimento civilizatório, i.e, a França. O 

objetivo desses intelectuais brasileiros era abordar, à maneira de outras revistas européias 

como a Revue des Deux Mondes (1829), variados assuntos, com o intuito de mostrar 

abrangência na produção cultural brasileira. No primeiro número, por exemplo, Azeredo 
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Coutinho escreveu sobre Astronomia; Torres Homem, acerca das relações entre escravidão 

e economia; Gonçalves de Magalhães, tratou da História da Literatura Brasileira; e Araújo 

Porto Alegre apresentou suas reflexões em torno da música romântica. 

Em realidade, o velho continente era visto como um cenário paradoxal, ou seja, nele 

conviviam um inegável e admirado desenvolvimento intelectual e o autoritarismo 

monárquico, próprio do ancien régime, que havia retornado, na França, com Carlos X 

(1824-1830). Nesse espaço crítico, o que acontecia, de fato, era que os intelectuais 

brasileiros ligados ao projeto de modernização nacional desejavam realizar, no Brasil, uma 

obra cultural à altura da Europa e a consolidação de um modelo democrático dos Estados 

Unidos. No poema “Ao deixar Paris”, Magalhães fala, por exemplo, numa ambiência do 

“progresso, da luz, da liberdade... pátria de heróis”, mas que são “vítimas do erro, que ainda 

a Europa preme / com cem braços de ferro.” (1986, p.391) 

Não havia, no entanto, um sentimento de inferioridade por parte desses intelectuais 

brasileiros. Antes, o Brasil, na aurora de sua independência, representava para eles a 

possibilidade de desenvolvimento civilizatório sem as barbáries, nascidas inclusive de 

fatores considerados étnicos, que se verificavam no cenário europeu. Samuel Huntington 

lembra que “a ideia de civilização foi desenvolvida pelos pensadores franceses do século 

XVIII, em oposição ao conceito de ‘barbarismo’. A sociedade civilizada diferia da 

sociedade primitiva porque era estabelecida, urbana e alfabetizada.” (HUNTINGTON, 

2010, p.54) Por isso mesmo, o conceito de modernização corresponderia a uma “tremenda 

expansão do conhecimento científico” desde o século XVIII. (idem, p.104) 

Em resumo, Gonçalves de Magalhães, em suas práxis poética e diplomática, assim 

como os outros intelectuais brasileiros coetâneos seus, foi peça chave para o projeto de 

Estado dos Bragança que, 

  

comportando-se ao estilo da diplomacia europeia, arquitetou para si, ao 

tempo da regência de dom João VI, a construção de um império americano, 

para compensar as perdas sofridas na Europa, durante as guerras 

napoleônicas. (CERVO e BUENO, 2002, p.22) 
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Quanto ao projeto artístico de Gonçalves de Magalhães, havia um claro esforço 

intelectual para formar um público capaz de refletir sobre o atraso do país e, dessa forma, 

colocá-lo no caminho do progresso civilizatório da maneira que se compreendia na época. 

Mas era necessário, ainda, conceder à literatura nacional um status para além de uma voz 

ressentida de um povo colonizado. Era preciso elevá-la ao “nível” da literatura europeia, o 

que, segundo o entendimento e o projeto, de Gonçalves de Magalhães, significava 

reconhecer a literatura do Brasil como irmã mais nova daquela, ambas filhas da literatura 

grega. Esta conquista era fundamental para conceder ao trabalho dos românticos o mesmo 

valor dado aos escritores europeus.  

A defesa de Magalhães, nesta área, está na afirmação feita no ensaio “Sobre a 

História da Literatura no Brasil”, publicado também no primeiro número da Revista 

Nitheroy, de que “a poesia do Brasil não é uma indígena civilizada, é uma grega vestida à 

francesa e à portuguesa, e climatizada no Brasil”. (1836, p.146) E argumentava, como 

grande conhecedor das letras européias, que “a Europa... além da literatura que lhe é 

própria... nós aí vemos outra literatura, que chamamos enxertada... uma recordação de 

costumes que não são seus.” (idem, p.134) 

A originalidade deste pensamento estava, por um lado, no fato de problematizar a 

questão da influência e, por outro, na dessacralização da literatura europeia, reconhecendo 

também aí um caráter artificial e transplantado. Essa influência, que não foge ao seu caráter 

de angústia, segundo Harold Bloom (1997), não corresponde a uma cópia de modelos, mas 

a reinterpretações que não negam sua constituição cheia de lapsos, deslizes, 

transbordamentos e redefinições.  

Ao lado de Magalhães, outro poeta diplomata que alcançou bastante prestígio e 

reconhecimento em sua época foi Gonçalves Dias. Como os demais intelectuais de sua 

geração, foi mais um polivalente: professor do Pedro II, jornalista, autor de um dicionário 

Tupi, lexicógrafo52, membro do IHGB e fundador da revista científica e literária 

Guanabara. Conquanto seja lembrado mais por seu poema “Canção do Exílio”, até porque 

                                                
52 Para um aprofundamento na questão, destaca-se a dissertação de mestrado: BORGES, Valdinei Moreira. O 

vocabulário de Gonçalves Dias: para a construção de um glossário neológico. Disponível em: 

<http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/2337>. Acesso em: 14/09/ 2013. 

 

http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/2337
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este tem sido o texto mais parodiado na história da literatura brasileira, foi um intelectual 

bastante profícuo e profundamente envolvido com o projeto político-cultural de construção 

da nacionalidade brasileira.  

Essa construção, por sua vez, foi um processo artificial, em que se procurava junto 

ao colonizador uma possível identidade ou voz do colonizado. Basta lembrar que ele, assim 

como Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre, foi procurar documentos para a 

construção da História do Brasil nos arquivos da Europa, como forma de tentar entender a 

si mesmo pela perspectiva do outro. Aliás, sua missão especial, entre 1854 e 1858, período 

em que foi funcionário da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, foi justamente 

de estudos e de pesquisas históricas com esse intuito.  

 De Lisboa, por exemplo, envia uma mensagem a D. Pedro II, com os seguintes 

termos: “para concluir a coleção de documentos históricos..., remeti para a Secretaria do 

Império perto de 50 volumes manuscritos in-fólio...” (DIAS, 1998, p.1001) 

Além disso, o interesse econômico da monarquia também o enviou para uma 

viagem de exploração científica nos rios Madeira e Negro entre 1861 e 1862. Mas na 

comparação com os outros poetas de sua geração, como Magalhães e Porto-Alegre, 

Gonçalves Dias foi o menos nacionalista, ou quem mostrou o nacionalismo mais 

problemático.  

A identidade, em sua práxis literária e de pesquisador, se constrói pela negociação, 

num movimento de afirmação da superioridade cultural européia e, ao mesmo tempo, de 

desmistificação diante de um quadro civilizatório problemático que encontrou no velho 

continente. Essa crítica ao modelo de civilização europeu englobava também um 

pensamento crítico em relação ao governo brasileiro: “Porque de tantos governos / Há neste 

mundo de Cristo, / O nosso já está bem visto / Que é de todos o pior”. (DIAS, 1998, p.698) 

Na verdade, sua voz não era solitária. Estes debates políticos tinham ganhado muita força 

desde 1826, com o surgimento do regime representativo através do Parlamento. 

Como os demais de sua geração, traduziu poetas e cientistas estrangeiros, 

principalmente alemães, cultura pela qual nutria enorme apreço. Mas foi ali também, na 

Alemanha, que Gonçalves Dias publicou seu dicionário Tupi (1858), recebendo 

reconhecimento de uma pequena parcela intelectual para a qual, nem mais nem menos, 
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significava um interesse pelo exótico e o incivilizado como representação dos primórdios 

da humanidade. Vale dizer que naquele contexto europeu, em que se divulgava na 

academia a perspectiva evolucionista, o que antes pareceria uma atitude nacionalista, 

valorizar uma língua própria do Brasil, em realidade consistia na afirmação da visão 

eurocêntrica. 

 A vivência do poeta no estrangeiro trouxe a ele também a percepção de que faltava 

ao corpo diplomático brasileiro uma preparação direcionada para esse tipo de função. É 

interessante destacar que naquele momento histórico houve mudanças na Secretaria de 

Negócios Estrangeiros (p.1100). Segundo o próprio Gonçalves Dias, “... a reforma do 

pessoal administrativo tem sempre em vista a admissão de pessoas mais habilitadas para o 

serviço, a inutilização dos que nele se gastaram, e o aproveitamento dos que ficam na 

escala ascendente ou descendente.” (idem, ibidem) Ou seja, a inserção do Brasil no 

competitivo cenário internacional exigia mais e mais formação específica por parte dos 

diplomatas. 

A atitude de Gonçalves Dias, no entanto, frente ao contexto civilizatório europeu, 

embora reconhecendo o valor cultural do velho continente, carregava sua marca de 

desilusão e de ceticismo. Em uma de suas cartas endereçadas a Alexandre Teófilo (1998, 

p.1037), por exemplo, descreveu vários crimes bárbaros acontecidos em Lisboa: 

 

De domingo passado até hoje – 8 dias conta-se em Lisboa mais de 16 

suicídios e homicídios. Uma francesa que morava na Rua de S. Paulo 

assassinada por um sobrinho – ela, duas filhas e a criada... Um pai de família 

matou mulher e filha – e suicidou-se depois. Uma rapariga cravou uma 

tesoura pelo ouvido da mãe que morreu logo. Um ourives que tomou veneno. 

Um negociante que se disparou uma pistola ao ouvido... 2 cadáveres que 

apareceram no Cais do Tejo – de pernas cortadas para caberem no caixão em 

que estavam etc.  

 

É nesse domínio, inclusive, que a concepção de um povo humilde, manso, que tem 

no bom selvagem sua constituição moral, seu ethos, torna-se não um elemento antípoda em 
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relação à civilização europeia, todavia desponta como a possibilidade de embasar a 

construção de uma nova civilização.  

 Até mesmo em seus poemas de cunho social, como “A escrava” e “A mendiga”, 

explicitamente contra a escravidão, Gonçalves Dias apela para um sentimento religioso, 

caritativo, dos donos do poder e não aponta para uma reestruturação social pautada numa 

democracia mais abrangente.53 O povo, para Gonçalves Dias e para todos os intelectuais 

liberais de seu tempo, não era o agente da transformação, contudo a massa a ser modelada, 

aglutinada, homogeneizada, através de um processo de naturalização do status quo social 

que beneficiava, em última instância, somente pequena parcela de indivíduos.  

E nesse arranjo que constituía a sociedade brasileira de então, o funcionário público 

ressalta na poética de Gonçalves Dias como herói da nação, suportando a imensa burocracia 

que envolve sua atividade própria e vivendo sem o reconhecimento social devido, como no 

poema a seguir: 

 

Que cousa é um ministro  

 

O Ministro é a fênix que renasce 

Das cinzas de outro, que lhe a vez cedeu: 

Nasce num dia como o sol que nasce, 

Morre numa hora como vil sandeu! (...) 

 

Um bípede de pasta, não de barro, 

Nos pés se firma por favor de Deus! (...) 

 

Vede-lhe a pasta, que de cheia estala 

Só de projetos que farão feliz 

                                                
53 Esta não pode ser considerada, no entanto, uma característica própria do Brasil ou da América Latina, 

daquele momento. Aproveitando o pensamento de Hobsbawm, “The great revolution of 1789-1848 was the 

triumph not of ‘industry’ as such, but of capitalist industry; not of liberty and equality in general but of 

middle class or ‘bourgeois’ liberal society; not of ‘the modern economy’ or ‘the modern state’, but of the 

economies and states in a particular geographical region of the world”. (HOBSBAWM, 1996, p.1) 
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A pátria ingrata, que seus feitos cala, 

Ou mais que ingrata, o nome seu maldiz! 

                                                                 (DIAS, 1998, p. 675-677) 

 

 O texto ressalta a ingratidão sofrida por aquele que se dedica integralmente ao seu 

próprio país, como se verifica na última estrofe, com maior evidência. Esse aspecto, antes 

de caracterizar um simples lamento poético por alguém “injustiçado”, em realidade, 

mostrava a configuração de uma imagem “missionária” difundida entre os intelectuais 

envolvidos com o projeto de modernização do país, naquele contexto de construção da 

identidade nacional.  

 Com a difusão da literatura realista-naturalista, marcando o esgotamento da estética 

romântica no final do século XIX, desestabilizou-se, em certo sentido, essa imagem, mas 

não a esgotou totalmente. Através da problematização das instituições sociais assim como 

da questão do preconceito54, discussão que se acirrava com as lutas abolicionistas, as 

contradições sociais de um país recém-independente tornavam-se temas recorrentes. Ao 

mesmo tempo, o funcionário público, intelectual, deixava de ser o “líder” ideológico de um 

povo, para inserir-se na multidão. O idealismo transformava-se, aos poucos, em 

pragmatismo, fator que já seria evidente também na práxis diplomática do período 

republicano. 

Com a atuação do Barão do Rio Branco na chefia do Ministério das Relações 

Exteriores a partir de 1902, constatou-se, ademais, uma nova configuração dos objetivos da 

diplomacia brasileira. A questão das fronteiras, assim como a necessidade de se consolidar 

a presença do país no cenário das relações internacionais ocorreu concomitantemente à 

emergência de uma crise, na obra dos poetas diplomatas, evidenciada na preocupação com 

o tempo, englobando aspectos como herança e memória. 

 Esse momento de transição será pensado na próxima parte, trazendo à baila alguns 

exemplos representativos. A intenção é procurar reconhecer como se conformaram, a partir 

de então, os diálogos entre poesia e diplomacia. 

 

                                                
54 Destaca-se, neste sentido, a obra O Mulato, de Aluísio Azevedo (1881). 



 

 57   

     1.3  Poesia e Diplomacia no século XX 

  

 No início do século XX, num contexto de consolidação da diplomacia brasileira, ou 

seja, aquele em que o país apontava como importante ator no cenário das relações 

internacionais55, é possível observar duas mudanças consideráveis na práxis intelectual dos 

poetas diplomatas de então: por um lado, a polimatia deixava de ser uma característica 

comum, por outro, a poesia já não constituía uma espécie de carro-chefe da atuação 

diplomática do Brasil.56  

Embora se possa falar em Cardoso de Oliveira e Múcio Teixeira como os dois 

últimos exemplos relevantes de intelectuais polímatas57, inseridos entre os séculos XIX e 

XX, o fato é que não havia mais entre eles o afã por um embate direcionado à construção 

de uma identidade nacional especificamente ou à divulgação do ideário liberalista que 

caracterizou o oitocentos, durante a monarquia. 

 No campo diplomático, verificava-se, no déclanchement do novo século, um 

redirecionamento significativo que retirava o foco das relações com a Europa ao mesmo 

tempo em que se promovia um alinhamento com os Estados Unidos.58 Estes, aliás, haviam 

                                                
55 Vale lembrar que o Brasil foi escolhido como sede da III Conferência Pan-americana, de 1906, participou 

da Convenção de Haia (1907), articulou as negociações em torno do conflito entre Estados Unidos e México, 

em 1914 (BARRETO, 2001, p.37), e também foi um dos fundadores da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) e da Liga das Nações, em 1919. 

   
56 Juliette Dumont e Anais Fléchet, no ensaio “Pelo que é nosso!’: a diplomacia cultural brasileira no século 

XX” lembram, inclusive, que “durante toda a Primeira República (1889-1930), não houve políticas 

sistemáticas de difusão da cultura brasileira para o exterior, mas apenas iniciativas esparsas e sem muita 

relação umas com as outras”. (DUMONT e FLÉCHET, 2014, p.205) 

 
57 Cardoso de Oliveira, por exemplo, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, da 

Bahia, Brasileiro e sócio correspondente da Academia de Ciência de Lisboa e do Instituto de Coimbra57. No 

conjunto amplo de sua obra, destacam-se uma tese em que analisou cientificamente o alcoolismo, os Actos 

Diplomáticos (1912), em que realizou uma detalhada organização histórica da experiência diplomática 

portuguesa e brasileira desde o Tratado de Tordesilhas, e o livro A Fé e a Ciência (1925). (Cf.: Actos 

Diplomáticos do Brasil. Tomo I, p.xx) 

       Múcio era formado em medicina na Bélgica, escreveu peças de teatro também de cunho histórico, em que 

se destacam O Filho do Banqueiro e O Farrapo; um romance na mesma tendência, intitulado O Negro da 

Quinta Imperial; e um tratado de Ciência Oculta (1920). 

 
58 Ricúpero explica que “Os 25 anos iniciais, de 1889 a 1914, mais da metade, são sincrônicos com a fase 

crepuscular da prolongada Era Vitoriana da hegemonia europeia, da Idade dos Impérios, do acirramento das 
rivalidades imperialistas e nacionalistas que desferiram um golpe mortal na globalização político-econômica 
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se transformado nos maiores consumidores de produtos brasileiros como o café, a borracha 

e o cacau. 

 É importante lembrar que o alvorecer do século XX não significou o fim de 

problemas estruturais da sociedade brasileira tampouco homogeneidade ideológica nos 

campos político e cultural. Internamente, desde o último decênio do século XIX, já num 

contexto republicano, o Brasil deparava-se com revoltas, encilhamento e agitações 

constantes como a da escola Militar (idem, p.351), quadro que não se transformaria de 

modo abrupto, obviamente. Naquela paisagem instável, surgiam acaloradas reações críticas 

à República e a seus novos direcionamentos internacionais. Talvez os dois maiores 

exemplos neste sentido fossem Eduardo Prado, autor do ensaio “A Ilusão Americana”, e 

Rodolfo Dantas, fundador do Jornal do Brasil, ambos defensores da monarquia. 

O próprio Joaquim Nabuco, antes do exercício diplomático em Washington, via nos 

norte-americanos “a consubstanciação de valores e estilo de vida em contradição com seus 

costumes e valores de aristocrata: os Estados Unidos seriam uma sociedade burguesa, 

capitalista... carecendo de polidez, de refinamento, de alta cultura”. (ALONSO, 2013, 

p.365) A mudança de perspectiva aconteceria, para Nabuco, quando ele recebeu o convite 

de Campos Sales para resolver o litígio com a Inglaterra, na questão da Guiana Inglesa. 

Praticamente um ano depois, foi designado por Rio Branco para a embaixada de 

Washington, local em que permaneceu de 1905 a 1910.59 

 O novo contexto em que se encontrava o país trouxe, não por acaso, a necessidade 

de um conhecimento mais especializado sobre a dinâmica das relações internacionais, o que 

acabou por remodelar, em certo sentido, o perfil do diplomata a partir de então.60 Essa 

                                                                                                                                               
da Belle Époque”. (p.335) E acrescenta “A ‘americanização’ da diplomacia brasileira representa, sem dúvida, 

a transformação mais evidente e notável da época.” (RICÚPERO, 2013, p.336) 

 
59 Segundo Marco Aurélio Nogueira, Joaquim Nabuco, como “Embaixador em Washington, acompanhou 

com entusiasmo até excessivo a guinada da política externa brasileira em direção à América.” (NOGUEIRA, 

1984, p.15) 

 
60 Destaca-se, para um aprofundamento da questão, o ensaio de Juliette Dumont, “De la coopération 

intellectuelle à la diplomatie culturelle : le parcours du Brésil dans l’entre-deux-guerres ”. Disponível em: 

<http://caravelle.revues.org/442?lang=pt > Acesso em: 14 de janeiro de 2015. 
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mudança de perspectiva é verificada, por exemplo, nas palavras de Cardoso de Oliveira, 

quando afirmou: 

já não pode a diplomacia de hoje imaginar-se na época das cabeleiras 

empoadas, dos peitilhos de renda, dos passeios em cadeirinhas, nem da pena 

de pato, aparada entre boas pitadas de rapé; deve-se agora usar e abusar do 

automóvel para visitar os grandes empórios comerciais...61 

 

           É interessante observar como as palavras de Cardoso de Oliveira exprimiam a 

perspectiva de um mundo novo, fascinante e incerto da Belle Époque, ou seja, the vertigo 

years.62 Conformava-se naquele momento, indubitavelmente, um caráter mais pragmático 

da diplomacia, na chamada era dos impérios, aproveitando o conceito de Eric Hobsbawm. 

O mundo da poesia romântica dava lugar ao mundo das novas e curiosas tecnologias, i.e., 

do automóvel, das viagens de avião, do consumismo, da remodelação vertiginosa dos 

espaços urbanos, dos vanguardismos, e que não conteve o estopim de uma guerra mundial 

em 1914.  

Naquele contexto de profundas e rápidas transformações, iria sobressair também, no 

cenário brasileiro, ao lado de Cardoso de Oliveira e Múcio Teixeira, a figura de Raul de 

Leoni. Embora esses poetas diplomatas não configurassem uma unidade de estilo, é 

possível verificar algumas características intelectuais comuns entre eles. Ou seja, além de 

não dialogaram com as tendências de vanguarda que despontavam na Europa, esses 

indivíduos mostravam um certo ceticismo em relação à República e à ideologia positivista, 

tão em voga naquele tempo.  

Cardoso de Oliveira, por sua vez, já havia deixado transparecer essa postura 

intelectual cética na introdução do romance O Foragido, de Pedro Américo, quando falou 

em “assustadoras concepções dos tempos que despontam com ideias e aspirações novas”. 

(1899, p. liii)  

                                                
61 Citado por ALMEIDA, 2001, p.551. 

 
62 Referência à obra homônima de Philipp Blom.  
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Também demonstrando uma visão crítica, e até pessimista, em relação aos rumos 

que o projeto civilizatório brasileiro havia tomado, Múcio Teixeira, de maneira mais 

radical, voltou-se para o simbolismo, estabelecendo, assim, uma relação tensa em relação 

ao discurso positivista. Raul de Leoni, a seu turno, visualizou cenários de uma latinidade 

em ruínas, como uma espécie de herança perdida.63 

Em verdade, tanto Cardoso de Oliveira quanto Múcio Teixeira foram dois poetas 

diplomatas praticamente esquecidos pela historiografia da literatura no Brasil, o que não se 

deu com Raul de Leoni. Em parte, esse “esquecimento” deve-se também ao fato de 

exprimirem uma espécie de saudosismo por um período “heróico” nacional que não mais 

corresponderia ao contexto histórico em que se inseriam. Na biografia que escreveu sobre 

D. Pedro II, Múcio afirma, inclusive, que o monarca foi um sábio e o maior dos brasileiros 

em todos os tempos. (1920, p.64) 

Na obra intitulada Os Gaúchos, ele deixaria ainda mais clara sua saudade de um 

tempo “áureo” e que não se coadunava com o contexto da República Velha em que se 

inseria: 

 

a maior ação da minha vida teve por cenário a segunda metade do século 
XIX, o meu século, ou para melhor dizer, o século do meu nascimento, que 

bem se poderia denominar o tempo de Pasteur, o incomparável químico que 

sintetiza a cirurgia e a higiene. Foi também o século das luzes, batendo em 
cheio num país novo, como este, que tratava então de resolver  

simultaneamente dois grandes problemas sociais e políticos: a abolição do 

elemento servil e a proclamação do regime político continental. (1920, p.8) 
 

 

Neste sentido é que Cardoso de Oliveira e Múcio Teixeira podem ser considerados 

intelectuais que representam uma transição entre aqueles que enxergavam a condição do 

escritor como a de um missionário inserido em um projeto de modernização do país, e os 

que se mostravam céticos em relação aos rumos da política brasileira. Nas palavras do 

próprio Múcio Teixeira, “a república é o verdadeiro espelho da plebe, que em nenhum 

outro vê tão nitidamente refletidas a sua ignorância, a sua abjeção e a sua desgraça.” (idem, 

p.17)  

                                                
63 Destaca-se o ensaio de Leyla Perrone-Moisés, “Raul de Leoni, um poeta de retaguarda”. In: Inútil Poesia. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.199-206 
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Sua desconfiança diante do cenário republicano, englobando uma crítica ao 

Positivismo, mostrou uma aproximação concomitante da estética simbolista e, por 

extensão, um interesse intelectual pelo ocultismo e a metafísica. Sua afeição por essa área o 

levou a escrever um Tratado Elementar de Ciência Oculta (1920), contrariando justamente 

a vertente mais materialista, ou fisiológica, do pensamento positivista. 

             A leitura da poética de Múcio Teixeira, no entanto, mostra que essa postura crítica 

em relação ao Positivismo não foi abrupta. No poema “Dois Edifícios”, publicado um ano 

antes da Proclamação da República, pode ser verificada uma tentativa de equilibrar religião 

e ciência, i.e., a doutrina cristã e o positivismo de Comte: 

 

Por onde as almas vão de Cristo a Augusto Comte: 

Da crença à convicção, da fé ao raciocínio, 

Cheias de aspirações, — como um repleto escrínio 

Onde os raios do sol firam no mesmo instante 

A esmeralda, o rubi, a opala, o diamante!  

                                                                     (TEIXEIRA, 1888, p.34) 

 

          Este anseio de equilibrar fé e razão, ou catolicismo e comtismo, no fundo, marcava 

uma crise contextualizada naquela transição entre a monarquia e a república no Brasil.           

Do mesmo modo, essa passagem “da crença à convicção” pode ser interpretada como o 

próprio trânsito da emoção à racionalização, ou mais especificamente, do sentimento 

nacionalista dos românticos, de quem Múcio dizia sentir tanta saudade, à rede burocrática, 

weberiana, de um Estado não mais voltado para a construção de uma identidade, mas sim 

para sua consolidação como importante ator, seja na organização interna do país, seja no 

cenário das relações internacionais.    

Raul de Leoni, devido ao apego às formas tradicionais do verso parnasiano e pelo 

fato de não ter aderido também ao movimento modernista, foi considerado por Wilson 

Martins como um poeta que “prolongou um passado destinado a desaparecer”. (MARTINS, 

1977, vol.VI, p.235) Mas o problema é que a correspondência que se estabeleceu, 

tradicionalmente, entre a estética de Leoni e o Parnasianismo acabou por obnubilar todo o 
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vigor de uma poesia aparentemente submissa a certo aspecto formal, todavia bastante 

singular pelo teor das questões que colocou.  

 Inserido no contexto da diplomacia de consolidação e exercendo uma práxis 

intelectual não mais polímata, como já se disse, ele foi um autor que desenvolveu uma 

interessante leitura de seu tempo. Esta que, inclusive, não será interpretada aqui como um 

afastamento da questão nacional.  

Para Tristão de Ataíde, no texto “A Ironia Suprema”, Raul de Leoni foi “... o poeta 

menos nacional, que é possível ser, menos influenciado pela terra ou pela nossa atual 

mistura de raças e de sentimentos”.64 É necessário, porém, relativizar essa condição de 

“poeta menos nacional”.  

De fato, sua poesia não idealiza o nacional, antes o problematiza. Leoni articulou, 

no fundo, um questionamento do próprio modelo de nacionalismo construído pelos 

escritores românticos, i.e., de uma identidade que só admite a tensão enquanto processo de 

síntese dialética. No poema “Confusão”, por exemplo, o eu-lírico não se coloca como 

alguém sem origem, mas como aquele que compreende o aspecto relacional desse conceito. 

Em outras palavras, a origem vai se manifestar na poesia de Raul de Leoni não como algo 

pré-dado, antes como acontecimento que se configura no movimento do encontro-

desencontro: 

 

 Alma estranha esta que abrigo, 

 Esta que o Acaso me deu, 

 Tem tantas almas consigo, 

 Que eu nem sei bem quem sou eu (...) 

 

 De instante a instante, a me olhar 

 Sinto, num pesar profundo, 

 A alma a mudar... a mudar... (...) 

         (LEONI, 1952, p.53) 

                                                
64 Texto publicado no suplemento literário do jornal A Manhã, de 23/11/1941. Disponível em:  

<memoria.bn.br/pdf/066559/per066559_1941_00015.pdf> 
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Já não se observa, nesse texto, a preocupação com o Geist nacional em sua essência 

apaziguadora, mas sim a manifestação de sua presença como fluxo, historicamente 

contextualizado, e que não esconde seu caráter de tensão como base constitutiva. Essa 

problematização que sua poesia evidenciou foi concomitante, inclusive, a um afastamento 

intelectual, observado entre os poetas brasileiros, em relação ao modelo cultural importado 

da França.  

Leoni também discutiu, num artigo intitulado “Aurora e Crepúsculo dos Povos”65, o 

que ele considerou o “esgotamento histórico” francês, ao interpretar o contexto europeu do 

pós-primeira guerra mundial. Mais do que propor uma leitura de um tema das relações 

internacionais importante de sua época, apontou o colapso de um forte paradigma que havia 

influenciado esteticamente toda a geração de escritores românticos brasileiros.66 Até 

mesmo o título de seu único livro, Luz Mediterrânea, explicita uma referência geográfica à 

contextura de imagens greco-latinas em sua ambiência clássica em detrimento dos padrões 

franceses. 

              Nessa perspectiva, sua produção literária também evidenciou “um desencanto 

moderno”, fato que já havia sido observado por Manuel Bandeira (MELLO, 2006, p. 60), 

sem grande desmembramento. Mas se Múcio Teixeira voltou-se para o ocultismo, 

estabelecendo diálogos tensos com o claudicante discurso positivista que havia alcançado 

praticamente todos os domínios da vida política, econômica e cultural nas grandes capitais 

brasileiras, Raul de Leoni vislumbrou outros caminhos. Na doutrina epicurista67 e nas 

                                                
65 Idem, ibidem, p.308 

 
66 Inclusive, é possível reconhecer, como uma espécie de herança tardia, esse modelo francês no poeta e 

diplomata Olegário Mariano, como se verifica no poema “Paris”, do livro Sonetos (1912): “Paris me encanta. 

Esse rumor constante / De sirenas, de carros e de gente, /Enche meus olhos turvos de viajante /De uma grande 

volúpia surpreendente. / Passa a turba, em farândola envolvente, / Num doido bruáa febricitante... / Paris! 
Dás-me aos sentidos, de repente, / Um gozo forte, acídulo, excitante. / E tudo freme!... Em meio à populaça / 

Há conflitos de amores em tumulto... / ‘Mini Pinson’... Musette... E a turba passa... / E no velho Montmartre, 

em noite feia, / Em cada esquina obscura e em cada vulto /A sombra de Verlaine cambaleia...” (MARIANO, 

1957, p.36) 

 
67 ROCHA, Nagib Pereira da. Fruição Poética e Glorificação da Vida: o hedonismo em Raul de Leoni. 

Revista A Margem. Uberlândia, ano 2, n. 3, p. 31-37, jan./jun. 2009.  
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imagens de um passado clássico ideal, cuja apreciação constituiu a assunção da ironia em 

seu vigor revisionista, ele encontrou uma forma de tentar compreender seu próprio tempo.  

            O poema “Pórtico” é um exemplo, neste sentido: 

 

Alma de origem ática, pagã, 

Nascida sob aquele firmamento 

Que azulou as divinas epopéias, 

Sou irmão de Epicuro e de Renan, 

Tenho o prazer sutil do pensamento 

E a serena elegância das idéias... 

 

 Há no meu ser crepúsculos e auroras, 

Todas as seleções do gênio ariano, 

E a minha sombra amável e macia 

Passa na fuga universal das horas, 

Colhendo as flores do destino humano 

Nos jardins atenienses da Ironia (...) 

            (LEONI, 1952, p.29) 

 

Observe-se como o eu-poético, nesse texto, assume sua herança clássica, “alma de 

origem ática, pagã”, revelando, assim, um elo de tensão com o seu próprio tempo. Na 

angústia desse encontro, ele responde à inexorável “fuga universal das horas”, i.e., ao fluxo 

temporal que sua poesia tenta captar como memória, invocando a ironia como saber 

estratégico. Essa figura é, no contexto de sua obra, inclusive, uma postura com que 

enfrenta, resiliente, o sentimento de desencanto a que se referiu Bandeira. 

Sabendo-se que a ironia não desabrocha sem um desmembramento cético da 

consciência, é interessante destacar, neste ponto, um fragmento escrito em prosa, publicado 

no suplemento literário do jornal A Manhã, de 23 de novembro de 194168, em que se 

observa um pensar que assume explicitamente o ceticismo como arma intelectual:   

                                                
68 Disponível em <http://memoria.bn.br/pdf/066559/per066559_1941_00015.pdf> p. 306. Acesso em: 10 de 
janeiro de 2015. 

http://memoria.bn.br/pdf/066559/per066559_1941_00015.pdf
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Toda a vida humana nada mais é do que um jogo torturante e sutil, de cada 

instante. O homem vivendo no mundo, cuja razão de essencial lhe escapa, 

cuja lógica desconhece, cuja intenção não penetra, onde tudo é problemático 

e vago, desde as primeiras causas até os últimos fins - agita-se e passa sem 

certeza de nada – sombra cega da vida, - movendo-se entre tudo pela simples 

simpatia das aparências, por perigosos cálculos da ilusão. Não dispondo de 

nenhuma verdade, ele crê; e que a criança, senão uma aposta arriscada com o 

desconhecido,  em que se empenha todo o destino do espirito? Nada sabendo 

do que o espera na curva dos dias, ignorando tudo que ainda está para além 

das horas, o homem espera: na esperança do jogo, às vezes compromete o 

presente, e a esperança é apenas um palpite sobre o futuro... Tudo que 

desejamos e fazemos, depende muito menos de nós – jogadores das coisas –  

do que da surpresa das circunstâncias, que se combinam em tecidos 

caprichosos e efêmeros, com a mesma inconstância das cartas de jogar... 

Viver é jogar, jogar sempre... Por que amaldiçoam-se os que se entregam 

desvairadamente nesse outro jogo ingênuo que se trava em torno do mistério 

dos números sobre o pano verde? Não e lógico. Esse jogo é talvez uma das 

maneiras mais inocentes e graves do eterno jogo da existência humana. É 

uma forma lealíssima da luta entre a ambição e esfinge. É o comércio trágico 

da sorte - a profissão da dúvida, a indústria do Acaso.    

        

A postura cética e irônica que se verifica nesse texto e em sua poesia69, no entanto, 

não significa pessimismo leniente, senão uma condição a partir da qual o autor mostra um 

saber prático, quase uma malandragem, i.e., quando afirma que “viver é jogar, jogar 

sempre”. Neste sentido, é possível afirmar, inclusive, que a estética de Raul de Leoni 

antecipa algumas questões que serão verificadas na obra literária de Francisco Alvim, tais 

como o próprio ceticismo, que encontra na ironia o espaço onde exercita seu vigor 

emancipatório diante do incontrolável, e a ideia de negociação, que se insere no campo 

                                                
69 Para uma discussão mais ampla, destaque-se o poema “Ironia”: “Ironia! Ironia! / Minha consolação! Minha 

filosofia! / Imponderável máscara discreta / Dessa infinita dúvida secreta (...)” (LEONI, 1952, p.108) 
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semântico de jogo e até mesmo a assunção da pluralidade de vozes que atravessam a 

criação poética.  

O poema “Confusão”, já na primeira estrofe, exemplifica o último caso: “Alma 

estranha esta que abrigo, / Esta que o Acaso me deu, / Tem tantas almas consigo, / Que eu 

nem sei bem quem sou eu (...)”70  

Por tudo isso, a obra de Raul de Leoni, antes de mostrar-se como um deslocamento 

temporal numa época de novidades estéticas e de experimentalismos, configurou um olhar 

incisivo e desestabilizador sobre seu contexto histórico próprio.  

O primeiro poeta diplomata brasileiro, no entanto, a se aproximar das vanguardas 

artísticas que despontavam na Europa, foi Ronald de Carvalho. A ligação com a ambiência 

europeia estava associada, aliás, à sua própria formação erudita, visto que, depois de 

concluir o curso de Direito, no Brasil, frequentou as aulas de Filosofia e de Sociologia, na 

Sorbone.  

 Em Lisboa, já como diplomata, conviveu com a escol intelectual constituída por 

Almada Negreiros, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, tendo publicado, inclusive, 

poemas na célebre Revista Orpheu (1915). Tamanho interesse pelas novidades estéticas de 

seu tempo o levou também a participar, no Brasil, da Semana de Arte Moderna. 

Todo esse envolvimento com o vanguardismo não deixou de trazer à tona, ao 

mesmo tempo, uma problematização do próprio sentido de nacionalismo. Ronald de 

Carvalho, ao anunciar, poeticamente, um afã americanista em contraponto àquilo que 

poderia representar a limitação de um anseio de liberdade nato dos povos ameríndios, i.e., 

os espectros do legado colonialista europeu, ampliou a temática nacionalista para um 

sentido de coesão mais continental. Aliás, o título de seu livro de poemas, Toda a América, 

publicado em 1926, já demonstrava esse direcionamento, ao voltar-se para um modus de 

vida americana e não brasileira sui generis.71  

                                                
70 Op.cit. p.53 

 
71 Esta questão é trabalhada no ensaio “Sensações e deslocamentos – a viagem em Toda a América”, de 

Mirhiane Mendes de Abreu, de onde se destaca o trecho: “O compromisso do autor com essa tarefa configura-

se pela obstinação em retirar o país do quadro mental estreitamente atado ao nacionalismo, oferecendo a este 
horizonte maior amplitude.” (p.72) Disponível em:  



 

 67   

           O que se observava no campo diplomático naquele contexto histórico também era 

um processo de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, fato que havia tomado 

maior vulto com o Barão do Rio Branco no comando do Ministério das Relações 

Internacionais. O escoamento da maior parte da produção cafeeira para o mercado 

estadunidense assinalava, inclusive, a busca do Estado brasileiro em alargar sua autonomia 

e liderança no hemisfério.  

O ideário de autonomia é compreendido, na poética de Ronald de Carvalho, num 

olhar que se volta para um tempo remoto, na tentativa poética de captar um pensamento 

ainda selvagem, i.e., não colonizado, o que remete à uma problematização também do 

sentido de modernidade. 

Esse “pensamento selvagem” deve ser entendido, no entanto, no sentido que Lévi-

Strauss elucidou com a afirmação de que não se trata do “pensamento dos selvagens nem o 

de uma humanidade primitiva e arcaica, mas o pensamento em estado selvagem, diferente 

do pensamento cultivado ou domesticado.” (LÉVI-STRAUSS, 1997, p.245) Ou seja, a 

poesia de Ronald de Carvalho vai apresentar a ideia de uma potência original, indomada, 

potência esta que ele define como “espírito áspero e ingênuo”, “alegre”, “grave melodia... 

bárbara”. (CARVALHO, 1925, p.14)  

A imagem de americanidade que sua escrita literária conforma, neste sentido, é a de 

um verdadeiro joie de vivre, em contraponto à ordem de um sistema racional e burocrático 

que rege o modelo de civilização moderna: “Europeu! filho da obediência, da economia e 

do bom senso/ não sabes o que é ser Americano!” (idem, p.10) Nessa comparação, Ronald 

promove a imagem de um anseio americano de liberdade ideal, o que pode ser estendido à 

afirmação de uma autonomia estética, política, enfim, de pensamento.  

Ampliando para o campo das relações internacionais, na ideia de “ser Americano”, 

enquanto nome próprio, é possível reconhecer um arranjo que aponta para a crise do 

                                                                                                                                               
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/9509/6587> Acesso em: 10 de março 

de 2015.  

            Também se destaca para uma discussão mais ampla, o poema “A festa das bandeiras”, de Olegário 

Mariano, que retoma essa imagem de americanização, no contexto dos anos 1940: (...) Bandeiras das terras da 

América livre que avança, / Das terras da América sem fronteiras limitadas, / Desenrolai o vosso manto 

luminoso de esperança / Sobre a noite de dor de todas as bandeiras humilhadas!”                                                 

(MARIANO, 1957, p.469)                           
 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/9509/6587
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modelo político e cultural europeu que já havia sido questionado por Raul de Leoni no 

ensaio já citado, “Aurora e Crepúsculo dos Povos”. É o que se encontra também no trecho 

retirado da Pequena História da Literatura Brasileira, onde Ronald de Carvalho 

apresentou a ideia de uma raça única, americana. Segundo ele,     

 

aqui, em poucos anos, se formou uma nacionalidade vigorosa, composta de 

homens robustos e inteligentes, cuja vontade de viver independente desde 

logo se manifestou. Assim, quando a Metrópole sentiu os abalos dessa 

energia que despertava inesperadamente, não conseguiu mais abafar os seus 

impulsos de liberdade e autonomia. (CARVALHO, 1937, p.40) 

 

Ainda que a comprovação de uma independência espiritual, na concretude da 

história das relações internacionais, em realidade, nunca tenha existido, essa tensão que a 

estética de Ronald mostra é, de certo modo, um esforço direcionado para a construção de 

um amálgama identitário que transfronteiriza, portanto, o sentido de nação. Aliás, essa já 

havia sido, em determinado aspecto, uma questão colocada por Gonçalves de Magalhães no 

ensaio “Sobre a História da Literatura do Brasil”, publicado na primeira edição da revista 

Nitheroy (1836). 

Associando, na poesia, a ideia de liberdade à de estado de natureza, Ronald 

desestabilizou, inclusive, a perspectiva de Rousseau quanto ao conceito de bom selvagem 

americano. Este não é mais visto como aquele que sucumbiu diante do colonizador, mas o 

complexo espírito “áspero e ingênuo”, alguém cujos “impulsos de liberdade e autonomia” 

não puderam ser sufocados pela Metrópole. 

 Em outras palavras, seu nacionalismo não se ressente de um passado colonial, antes 

parece orgulhar-se de fazer parte de uma existência sensual, cheia de cores, sabores e sons 

que não se conformam à herança positivista, ao racional e lógico, embora não negue a 

constituição de uma civilização para o modo de vida americano. 

 Outro poeta diplomata cuja obra modela-se como um “reencontro com as realidades 

arcaicas ou primordiais”, segundo Alfredo BOSI (1994, p.370), foi Raul Bopp. Mas antes 

de performar poeticamente a ideia de raça, destacando uma visão idealizada do indígena ou 
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do americano, ele procurou uma origem contida nas tradições populares (Urucungo), ou na 

cultura de regiões remotas que constituem o país como a selva amazônica (Cobra Norato).    

Ligado ao movimento antropofágico (1928), Bopp apresentou, no entanto, uma 

escrita poética que se aproxima, pela temática, mais de Ronald de Carvalho do que mesmo 

de Oswald de Andrade. É nesta perspectiva, inclusive, que ele é considerado o autor que 

fecha “o ciclo da poesia indianista no interior do modernismo”. (MARTINS, 1969, p.194)  

Sua obra poética dialoga, por conseguinte, com uma espécie de “geografia política 

da nação... ideia que é expressa por meio da metáfora da peregrinação” (COSTA, 2003, 

p.59)72 a regiões remotas em contraponto aos grandes centros urbanos. O exemplo de 

Cobra Norato (1931), texto que conta a história de um poeta que estrangula uma serpente, 

vestindo sua pele em seguida, e que atravessa a Amazônia até o Pará a fim de se casar com 

a filha da rainha Luzia, além disso, evidencia a própria condição mítica da viagem. Viajar, 

mais do que representar um movimento de sair do seu lugar, é uma camuflagem, uma ação 

de vestir outra pele, de mascarar-se, assim como a experiência do diplomata no exterior ao 

inserir-se numa cultura que não é a sua.    

Essa inserção, a seu turno, não se dá sem sofrimento. Esse é um tema que Raul 

Bopp desenvolve, inclusive, no poema “Versos de um cônsul”, direcionando o olhar do 

leitor para um sentido de sacrifício, em detrimento ao status glamuroso do ofício 

diplomático: 

 

 

 Coitado do meu filho! 

 

 Vai pra escola. 

 Muda de escola. 

 

 Sucedem-se mudanças para novos postos. 

 Novos carimbos nos papéis de matrícula. 

                                                
72 Viagens e Peregrinações: a trajetória de intelectuais de dois mundos. In: BASTOS, Elide Rugai et al. 

(orgs.) Intelectuais: sociedade e política. São Paulo: Cortez, 2003. p.57-81 
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 No quadro negro 

 o professor mexe com algorismos: 

 

- Zwei mal zwei? 

- Vier 

- Zwei mal vier? 

 Ach..................................... 

 A resposta se engasga. A voz se some 

 acabrunhado pela matemática. 

 

 E lá se vai ele por essas manhãs friorentas 

 com uma mochila de livros às costas 

 (como quem vai pr’uma guerra). 

 

 Terras novas. Muito sol. Bandeira ao vento. 

 No pátio del Colégio a professora rege o coro: 

 

 ... si mañana en tu solo sagrado... 

 

  A almazinha do meu filho 

 vai se compondo e decompondo 

 com pedaços de pátrias misturadas. 

 

 De noite 

 a gente recolhe os pensamentos, 

 com um cansaço internacional. 

 

- Pai!  

- O que é que tu queres meu filho? 

 

 Ele achega-se com um abraço carinhoso: 

- Pai! 
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 Conta mais uma vez 

 como é que era mesmo o Brasil.   

                                                       (BOPP, 1998, p. 292) 

 

 Esse movimento de inserção e reinserção em outras geografias culturais configura-

se, nesse texto, como se pode ver, na forma de uma escolha abnegada, quase resvalando 

para o sentimentalismo, na medida em que as mudanças se fazem constantes no exercício 

da atividade diplomática, exigindo enorme esforço de adaptação e desprendimento não só 

do diplomata, mas de sua família, como revelam especificamente os versos: “A almazinha 

do meu filho / vai se compondo e decompondo / com pedaços de pátrias misturadas.”  

 A força poética do verso “Coitado do meu filho!” intensifica-se com a referência às 

constantes mudanças de espaço presentes nos versos “Vai pra escola. / Muda de escola.”, o 

que se dá devido à assunção de novos encargos diplomáticos por parte do genitor, fato 

apontado em “Sucedem-se mudanças para novos postos.”  

 Além disso, a presença de diferentes idiomas no poema expõe também uma 

condição de errância, que se constitui no processo de tradução, como os versos que 

representam uma aula de matemática em alemão, “Zwei mal zwei?/ Vier / Zwei mal vier”, e 

ainda uma prática de coral que, igualmente, acontece no espaço escolar, “... si mañana en tu 

solo sagrado...”.  

 A questão da poliglossia, procedimento poético que Raul Bopp trouxe, como 

problematização, no contexto da literatura modernista brasileira, será tratada mais 

detidamente na segunda parte desta pesquisa, no estudo da estética de Francisco Alvim. No 

entanto, convém salientar, neste ponto, a condição de alteridade e estranhamento que a 

incorporação poliglóssica promove no texto poético. Errar, compreendendo o campo 

semântico de viajar, ambular, peregrinar, é condição do exercício diplomático e da própria 

ontologia do poema.  

 A poesia de Bopp, neste sentido, não alija a afirmação da nacionalidade dos 

interlocutores - pai e filho - que dão voz ao poema, como se pode perceber nos versos: “Ele 

achega-se com um abraço carinhoso: / Pai! / Conta mais uma vez / como é que era mesmo o 

Brasil.” Antes, o poema evidencia conjuntamente uma problematização da ideia de origem 



 

 72   

nacional, ou seja, trata-se de uma nacionalidade que se conhece como narrativa, i.e., como 

processo e fluxo, como no verso “Conta mais uma vez”. Além disso, enquanto narração, a 

nacionalidade constitui-se como herança histórica, detalhe que assinala o trecho “como é 

que era mesmo o Brasil.”  

 A estética de Bopp, nesta perspectiva, promove uma inserção entre a “fronteira do 

mito e da história” (OLIVEIRA, 2010, p.139), o que desvela um sentido de 

atravessamentos na própria ideia de nacionalidade. Mais flexível que o conceito construído 

e propalado durante o Romantismo, a identidade nacional, agora, mostra a incorporação da 

narrativa popular, enquanto discurso não oficial. Dessa maneira, acabou por suscitar pari 

passu uma desestabilização da artificialidade de uma perspectiva eurocêntrica quanto ao 

processo histórico dos trópicos. 

 A assunção dessa voz popular, por outro lado, também evocava uma relação tensa 

com o contexto de industrialização em que o país se inseria, nos anos 30, situação essa de 

crescente tecnicismo e mecanicismo burocrático. E a burocracia, como um fator que 

confrange e, em certo sentido, despersonifica a relação entre o trabalhador e a empresa, ou 

entre o público e o funcionário representante do Estado, como se vê no poema a seguir, 

acaba figurando como antítese de uma escrita poética que afirma seu caráter de trânsito 

como processo de engendramento.  

 

  Consulado 

 

 Consulado. Gente em fila 

 na sala de espera. 

 Esperam. 

 - Queremos falar com o Cônsul. 

 

 Chega mais gente na fila. 

 - Queremos falar com o Cônsul. 

 

 - O Cônsul teve um almoço. 

 Não vai poder atender. 
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 - Mas meu senhor! Por favor! 

 Desde cedo espero o visto 

 para embarcar amanhã. 

 Já vendi tudo o que eu tinha. 

 Minha mulher anda aflita. 

 Meus papéis estão em ordem. 

 Só falta o Chefe assinar. 

 - Paciência, mon cher. Paciência. 

 O que é que eu posso fazer? 

 

 Batem horas no relógio 

 a fila inteira se agita. 

 - Monsieur! Mein Herr! Por favor! 

 - O Cônsul teve um almoço. 

 - O Cônsul está com visitas. 

 

 Já se encerrou o experiente. 

 Hoje não pode atender.  

                                            (BOPP, 1998, p.291) 

 

 Nesse poema, a pluralidade de vozes que se interconectam dialoga com o contexto 

histórico de uma forte emigração europeia do pós-guerra e a dificuldade em se atender a 

todos os pedidos de visto pelo agente consular. Por mais sérias e urgentes que sejam as 

situações que o público apresente, a agenda do representante diplomático não se deixa 

abrogar o que, compõe, assim, um cenário burocrático e elitista.  

 Por um lado, havia uma Europa que saía destroçada por uma guerra de proporções 

nunca vistas antes, mas, por outro, despontava um Brasil alavancado por processo de 

industrialização, com grande transformação no cenário urbano. Essa nova condição política 

e econômica mostrava-se como um campo aberto a um crescente contingente de mão-de-

obra especializada necessária. Não por acaso, essa situação brasileira seria acompanhada 
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por um forte processo de exclusão social que também foi tematizado por Raul Bopp, como 

no poema “Favela”, presente em Urucungo, de 1932: 

 

 Meio-dia. 

 O morro coxo cochila. 

 O sol resvala devagarzinho pela rua 

 torcida como uma costela. 

 Aquela casa de janelas com dor-de-dente 

 Amarrou um coqueiro ao lado. 

 

 Um pé de meia faz exercícios no arame. 

 

 Vizinha da frente grita no quintal: 

 - João!Ó João! 

 

 Bananeira botou as tetas do lado de fora. 

 Mamoeiros estão de papo inchado. 

 

 Negra acocorou-se a um canto do terreiro. 

 Pôs as galinhas em escândalo. 

 

 Lá embaixo 

 passa um trem de subúrbio riscando fumaça. 

 

 À porta da venda 

 negro bocejou como um túnel.  

                                                        (idem, ibidem, p.218) 

 

 Os versos “Meio-dia” e “O sol resvala devagarzinho pela rua” deixam transparecer a 

visão de um tempo vagaroso que configura o cenário do poema, contrastando com a ideia 

de velocidade vertiginosa de uma modernidade que invade o espaço cotidiano brasileiro, 

como na imagem do bocejo “como um túnel”. É preciso atentar, além disso, que, no poema, 
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o espaço é aquele em que “O morro coxo cochila.”, i.e., trata-se de uma modernidade que 

não encontra um contexto nacional que lhe possa acompanhar. 

 De fato, a questão social, desde a greve de 1917 e do movimento tenentista, já havia 

despontado como importante tema político (CASALECCHI, 2004, p.35). Destaquem-se aí 

as obras A Questão Social, de Sampaio Dória (1922) e A Questão Social e o Partido 

Democrático, de Contreiras Rodrigues (1928), por exemplo.  

 Outro texto de Raul Bopp que assimilou a mesma temática de transformação da 

paisagem social foi “Favela n.2”: 

 

 As janelas dos fundos se reuniram 

 para ver o trem que vinha de São Paulo. 

 

 A paisagem enfeiou-se com borrões de fumaça. 

 

 Correu um ventinho levanta-a-saia 

 Seu Manoel acocorou-se à porta da venda 

 para palitar os dentes. 

 

 A favela caiu na modorra. 

 

 Passou a negrinha catonga 

 se rebolando toda. 

 

 Nesta rua cabe um rancho 

 e neste rancho você. 

 

 Um sordado de cavalaria brincou de puxar conversa: 

- Onde tu vai fulorzinha? 

 cinturinha piquininha 

 

 Seu Manoel fechou a cara. 

 



 

 76   

 Sordado arregaçou os dentes na risada 

 e cuspiu grosso 

 Resmungou baixinho: 

- Não se meta...  

                               (idem, ibidem, p.219) 

 

 Bopp, como se verifica na leitura desse poema, apresenta uma práxis literária que 

evidencia uma nova face do Brasil enquanto ator internacional, a de um país 

industrializado, mas ainda profundamente contraditório no campo social. O poeta chega a 

falar que a paisagem urbana “enfeiou-se com borrões de fumaça.”  

 Essa inserção poética em geografias nacionais distintas, i.e., a selva e o urbano, 

mais do que prefigurar uma antítese, trazem à tona a perspectiva de um processo histórico, 

em que decisões políticas conformam modos de vida.  

 É interessante observar ainda que a visão apresentada nessas poesias aproxima esse 

intelectual da tendência regionalista que marcou a prosa da segunda metade modernista no 

Brasil, ou seja, quando se nota que “o urbano propicia a passagem do âmbito regional para 

o nacional, pelos mecanismos políticos peculiares do Estado.” (HARDMAN, 2002, p.279) 

Essa atenção voltada para os contrastes das vertiginosas transformações porque 

passava o país, operantes em um contexto de industrialização, também despontou na escrita 

literária do poeta diplomata Vinícius de Moraes. Embora sua poesia configure, neste 

aspecto, um caráter de peregrinação, assim como em Raul Bopp, já não estabeleceu 

confluências, antíteses ou interconexões com cenários selváticos.  

Foi a partir do espaço urbano, onde se tornam visíveis as contradições desse 

processo histórico, que Vinícius buscaria compreender o próprio país. Em suas primeiras 

obras, consoante Roniere Menezes, há poemas que revelam justamente a imagem de “um 

poeta andarilho que vai desvelar incongruências da cidade maravilhosa”. (MENEZES, 

2011, p.219)  

Mas não se verifica uma nostalgia, em seus poemas, quanto a um passado heróico 

ou mítico do Brasil. Antes, o que se encontra é um olhar poético que atenta para as 
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transformações paradoxais dentro da pátria, com certo ceticismo, como se percebe em 

“Solilóquio”: 

 

Talvez os imensos limites da pátria me lembrem os puros 

E amargue em meu coração a descrença. 

Sinto-me tão cansado de sofrer, tão cansado! — algum dia, em alguma parte 

Hei de lançar também as âncoras ardentes das promessas 

Mas no meu coração intranquilo não há senão fome e sede 

De lembranças inexistentes. 

 

O que resta da grande paisagem de pensamentos vividos 

Dize, minha alma, senão o vazio? 

São verdades as lágrimas, os estremecimentos, os tédios longos 

As caminhadas infinitas no oco da eterna voz que te obriga? 

E no entanto o que crê em ti não tem o teu amor aprisionado 

Escravo de fruições efêmeras... (...) 

                                                                      (MORAES, 1986, p.38) 

 

 O poema descortina tensões claras entre imagens do tipo: “os puros” e “descrença”, 

“âncoras ardentes das promessas” e “meu coração intranquilo”, mostrando um jogo de 

identificação e desidentificação que o eu-poético vivencia. Como estratégia, então, assume 

um afastamento crítico a fim de lidar com a desestabilização promovida pelas 

transformações da paisagem.  

 Do mesmo modo, ele reconhece sua condição instável, de passante, o que ganha 

relevo pela própria afirmação de uma esperança contida nos versos “algum dia, em alguma 

parte / Hei de lançar também as âncoras ardentes das promessas”.  Essa esperança, a seu 

turno, torna-se irônica na medida em que é apresentada com forte teor de indefinição, i.e., 

“algum dia”, “em alguma parte”; e de protelação, em “hei de” e “promessas”. 

 Cabe destacar, da mesma maneira, que a “paisagem” de que trata seu poema 

conforma-se num campo semântico de ruínas, “O que resta da grande paisagem”, sendo sua 

condição assimilada pelo eu-poético não em seu caráter de concretude e sim como vivência 
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íntima, ou seja, como “grande paisagem de pensamentos vividos”. Nesta perspectiva, o 

poema de Vinícius problematiza a ideia de herança, posta em xeque pela própria evidência 

dos sentidos de “Fome e sede de lembranças inexistentes”.  

 Mas sua poesia não vai procurar a saciedade no vigor de uma suposta ambiência 

arcaica, americanamente selvagem, como em Ronald de Carvalho, ou ainda na força de 

uma poésis popular, tal qual se manifestou na obra de Raul Bopp, em Cobra Norato e 

Urucungo. A modelação imagética do espaço nacional, em Vinícius, se dá numa condição 

de urbanidade. Aliás, o urbano é o locus onde se torna patente o processo histórico de uma 

nova situação econômica do país. Neste caso, foi a industrialização implementada pelo 

Estado brasileiro, que também punha em prática uma atuação mais independente e 

multilateral no campo das relações internacionais do pós segunda guerra. 

Em sua obra O Traço, a Letra e a Bossa: arte e diplomacia em Cabral, Rosa e 

Vinicius, Roniere Menezes afirma que a entrada de Vinícius no Itamaraty acontece 

justamente quando ele estava “descobrindo o Brasil e assumindo a sua nova brasilidade”. 

(2011, p.214) É interessante observar, nesta perspectiva, que sua poesia não traz um 

discurso que objetiva o que é o país, mas sim aquilo que ele mostra, considerando, então, o 

caráter aparente e mutável, portanto desestabilizador, que essa percepção engendra. 

O poema “Pátria Minha”, por exemplo, já aponta, no primeiro verso, para essa 

condição de processo, em que o acontecimento de vir-a-ser é o cenário onde o eu-poético 

recolhe suas impressões: 

A minha pátria é como se não fosse, é íntima 

Doçura e vontade de chorar; uma criança dormindo 

É minha pátria. Por isso, no exílio 

Assistindo dormir meu filho 

Choro de saudades de minha pátria. 

Se me perguntarem o que é a minha pátria direi: 

Não sei. De fato, não sei 

Como, por que e quando a minha pátria 

Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água 

Que elaboram e liquefazem a minha mágoa 
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Em longas lágrimas amargas. 

 

Vontade de beijar os olhos de minha pátria 

De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos... 

Vontade de mudar as cores do vestido (auriverde!) tão feias 

De minha pátria, de minha pátria sem sapatos 

E sem meias pátria minha 

Tão pobrinha! 

 

Porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho 

Pátria, eu semente que nasci do vento 

Eu que não vou e não venho, eu que permaneço 

Em contato com a dor do tempo, eu elemento 

De ligação entre a ação o pensamento 

Eu fio invisível no espaço de todo adeus 

Eu, o sem Deus! 

 

Tenho-te no entanto em mim como um gemido 

De flor; tenho-te como um amor morrido 

A quem se jurou; tenho-te como uma fé 

Sem dogma; tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito 

Nesta sala estrangeira com lareira 

E sem pé-direito. 

 

Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra 

Quando tudo passou a ser infinito e nada terra 

E eu vi alfa e beta de Centauro escalarem o monte até o céu 

Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz 

À espera de ver surgir a Cruz do Sul 

Que eu sabia, mas amanheceu... 

 

Fonte de mel, bicho triste, pátria minha 

Amada, idolatrada, salve, salve! 
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Que mais doce esperança acorrentada 

O não poder dizer-te: aguarda... 

Não tardo! 

 

Quero rever-te, pátria minha, e para  

Rever-te me esqueci de tudo 

Fui cego, estropiado, surdo, mudo 

Vi minha humilde morte cara a cara 

Rasguei poemas, mulheres, horizontes 

Fiquei simples, sem fontes. 

 

Pátria minha... A minha pátria não é florão, nem ostenta 

Lábaro não; a minha pátria é desolação 

De caminhos, a minha pátria é terra sedenta 

E praia branca; a minha pátria é o grande rio secular 

Que bebe nuvem, come terra  

E urina mar. 

 

Mais do que a mais garrida a minha pátria tem 

Uma quentura, um querer bem, um bem 

Um libertas quae sera tamem 

Que um dia traduzi num exame escrito: 

“Liberta que serás também” 

E repito! 

 

Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa 

Que brinca em teus cabelos e te alisa 

Pátria minha, e perfuma o teu chão... 

Que vontade de adormecer-me 

Entre teus doces montes, pátria minha 

Atento à fome em tuas entranhas 

E ao batuque em teu coração. 
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Não te direi o nome, pátria minha 

Teu nome é pátria amada, é patriazinha 

Não rima com mãe gentil 

Vives em mim como uma filha, que és 

Uma ilha de ternura: a Ilha  

Brasil, talvez. 

Agora chamarei a amiga cotovia  

E pedirei que peça ao rouxinol do dia  

Que peça ao sabiá  

Para levar-te presto este avigrama:  

“Pátria minha, saudades de quem te ama…  

Vinicius de Moraes.” 

                                                  (MORAES, 1986, p.267-269) 

No poema, o encontro com a pátria é um acontecimento inaugural, algo que se 

direciona intencionalmente para o tempo presente, como se lê nos versos: “Quero rever-te, 

pátria minha, e para / Rever-te me esqueci de tudo”. O reencontro, contido na ideia de 

“rever” exige, como se percebe, a condição do esquecimento, apontando para um 

estranhamento diante da paisagem que já não se configura a mesma, pois está inserida em 

um fluxo histórico. Por isso, o eu-poético responde “Se me perguntarem o que é minha 

pátria, direi: / Não sei. De fato, não sei...” e “A minha pátria é como se não fosse”, expondo 

um jogo tenso de configuração e reconfiguração constante.  

As imagens poéticas que se evidenciam na intertextualidade com o hino nacional, 

inclusive, mostram o processo de conhecimento do próprio país como fruto de uma 

peregrinação, i.e., em que as imagens são fenômenos captados em trânsito: “A minha pátria 

não é florão, nem ostenta /Lábaro não; a minha pátria é desolação / De caminhos, a minha 

pátria é terra sedenta /E praia branca; a minha pátria é o grande rio secular/Que bebe 

nuvem, come terra/E urina mar.” 

Mas esse estranhamento perante a paisagem transformada não alija o caráter afetivo, 

acolhedor e sensual para o qual o eu-poético chama a atenção do leitor, como na estrofe: 

“Mais do que a mais garrida a minha pátria tem / Uma quentura, um querer bem, um bem / 
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Um libertas quae sera tamem / Que um dia traduzi num exame escrito: / ‘Liberta que serás 

também’ / E repito!” Nesta direção, a ideia de liberdade, associada a uma condição de 

prazer e de espontaneidade, aproxima o texto de Vinícius ao de Ronald de Carvalho, em 

que também aparece um modus vivendi naturalmente sensual do Novo Mundo.  

Quanto à ideia de trânsito, deve-se entendê-la num sentido mais amplo, ou seja, 

compreendendo não só o movimento dentro e fora da geografia do país, mas também como 

curso temporal em que o eu-poético se vê inserido. Importa sublinhar, neste âmbito, o 

diálogo estabelecido também com o texto “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, a partir 

do que o poema de Vinícius mostra um aspecto relacional com os Estados Unidos e não 

com a Europa.  

Este fator é interessante na medida em que se observa não uma constituição 

antitética em que se exalta o que o próprio país tem de valor em detrimento do outro, mas 

sim uma relação de proximidade e continuidade: “Ah, pátria minha, lembra-me uma noite 

no Maine, Nova Inglaterra / Quando tudo passou a ser infinito e nada terra.” 

Essa relação fica mais evidente ainda na crônica “Minha terra tem palmeiras”, 

publicado em Para uma Menina com uma Flor. Ali, a despedida do continente europeu 

ganha uma dimensão mais cultural: “Adeus, mãe Europa. Tão cedo não quero te ver. Teus 

olhos se ensurdeceram na visão de muitas guerras. Tua alma se perdeu. Teu corpo se 

gastou...” (MORAES, 1986, p.613-615) Era este, inclusive, o momento em que os Estados 

Unidos despontavam como potência econômica e como forte propagador do american way 

of life pelo mundo à fora, como se verificava no tocante à música e ao cinema. 

Por certo, a vivência diplomática no Consulado Brasileiro de Los Angeles 

(MORAES, 1986, p.635), permitiu a Vinícius uma experiência cultural muito rica para 

alguém que se interessava por cinema, literatura e música ao mesmo tempo. Na crônica “A 

bela ninfa do bosque sagrado”, do livro Para viver um grande amor, Vinícius conta, por 

exemplo, seu encontro com Ava Gardner, na casa de Carmen Miranda, em Hollywood.  

No campo das relações internacionais, a aproximação entre o Brasil e os EUA 

englobava, sem dúvida, um forte aspecto econômico e cultural. O país dos yankees havia se 

tornado o principal mercado para o café brasileiro, além de ter apoiado financeiramente a 

implementação da Companhia Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda.  
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Ora, se a luta ideológica pela industrialização começou no período da diplomacia de 

fundação, com os primeiros poetas diplomatas brasileiros, dentre eles José Bonifácio e 

Borges de Barros, foi a partir da aproximação com os Estados Unidos, durante o governo 

de Getúlio, que ela se configurou como direcionamento político e econômico de fato. Esta 

condição trouxe, inclusive, a necessidade de uma preparação mais técnica e específica do 

diplomata brasileiro, levando à criação do Instituto Rio Branco, em 1945.73 

Nesse novo cenário urbano, que se engendrou pela industrialização, mostrou uma 

modernização paradoxal do país. Nesse panorama despontou, na poética de Vinícius de 

Moraes, a mulher como ator fundamental. Sem perder o seu caráter de objeto de desejo, 

essa mulher sensual, a “visão dolorosa da beleza”(MORAES, 1986, p.26), iria mesclar uma 

perspectiva mais transcendentalizante do feminino a uma erotização que acabaria por fixá-

la, em certo modo, no território da vida política e econômica cotidiana. É neste contexto, 

inclusive, que a imagem da mulher, em sua poesia, ganha uma “face múltipla”, sendo a 

“Musa central-ferroviária”, como no poema “Valsa à Mulher do Povo”(idem, p.128).  

Neste sentido, sua obra também se aproxima tematicamente da poesia de Borges de 

Barros quanto à valorização do feminino como ator fundamental na engrenagem de uma 

sociedade liberal. Lembre-se que Borges de Barros, influenciado por essa questão em voga 

no cenário europeu, foi autor dos livros Poesias Oferecidas às Senhoras Brasileiras por um 

Baiano (1825) e Novas Poesias Oferecidas às Senhoras Brasileiras por um Baiano (1841).  

O interessante é que, naquele momento histórico, com o surgimento das fábricas de 

tecido, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, assim como a de metalurgia 

em Pernambuco, a mulher acabou sendo arregimentada para compor a engrenagem de mão-

de-obra. Este fato não anula a concepção tradicional do sexo frágil, mas introduz, 

originalmente, a perspectiva de figura heróica da mulher no cenário social que se constituía 

no país. Às mulheres burguesas, Borges de Barros iria referir-se, então, como “venturosas 

                                                
73 Vale lembrar que, naquele contexto, que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, despontaram importantes 

organizações internacionais como o FMI, o BIRD e o GATT, voltadas para questões relativas à economia 

internacional. Era o problema da “regulamentação do comércio internacional, o desenvolvimento e a 

estabilidade financeira mundial”. (PORTELA, 2014, p.405) 
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Brasileiras” (1825, p.194), pelo fato de serem consideradas, então, como aliadas 

fundamentais do homem no projeto de modernização do Brasil.  

A poesia de Vinícius vai captar essa inserção feminina no campo produtivo em um 

segundo momento de transformação do país, i.e., já numa configuração industrial mais 

ampla, implementada por Vargas e desdobrada no projeto desenvolvimentista de Juscelino 

Kubitschek. Naquele contexto, as imagens poéticas de um Brasil desconhecido e 

profundamente contrastante social e economicamente falando, desestabilizava a 

configuração de uma configuração identitária nacional coesa e inserida num processo 

vertical de modernização. Foi o que se evidenciou também na obra do poeta diplomata João 

Cabral de Melo Neto.  

O tempo da infância e da adolescência no nordeste, entre o agreste e Recife, já se 

faria presente em seu primeiro livro, Pedra do Sono (1942), publicado dois anos depois de 

ter chegado ao Rio de Janeiro. Contudo, foi a partir de 1947, ano em que foi removido para 

o Consulado Geral em Barcelona, que o poeta iria colher uma nova e impactante 

experiência no “convívio com a meseta castelhana ‘dos homens de pão escasso’ e com a 

poesia ibérica medieval, a um tempo severa e picaresca”. (BOSI, 1994, p.471) 

Estes fatores ajudaram a convergir seu olhar poético com maior vigor, para “o 

horizonte da vivência nordestina” (idem, ibidem), como se pode verificar no poema “Volta 

a Pernambuco”: 

 

(...) As cidades se parecem 

nas pedras do calçamento 

das ruas artérias regando 

faces de vário cimento,(...) 

Todas lembravam o Recife, 

este em todas se situa (...) 

                                           (NETO, 1994, p.164) 

 

O ingresso no cargo de diplomata, que havia ocorrido em 1945, possibilitou, 

inclusive, que se tornassem mais transparentes, para João Cabral, os contrastes do processo 
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modernizador brasileiro. Trazendo à baila “o nordeste como lugar da secura, da aridez... 

onde se concentra o passado brasileiro problemático, persistente e sem superação” 

(TOSHIMITSU, 2009, p.1), “Morte e Vida Severina” (1955), publicado justamente num 

momento de desenvolvimentismo econômico brasileiro, é seu maior exemplo neste sentido.  

 É interessante observar, no entanto, que, ao lado dessa ideia de contradições e 

contrastes, sua poesia também exalta um caráter de liberdade e vigor brasileiros, 

aproximando-o, neste aspecto, à poética de Ronald de Carvalho. O poema “Pernambuco em 

Málaga”, ao estabelecer uma relação entre a cana do Brasil e a da Espanha, é um bom 

exemplo para o que se quer dizer: 

 

A cana doce de Málaga 

dá dócil, disciplinada: 

dá em fundos de quintal 

e podia dar em jarras. 

 

Falta-lhe é a força da nossa, 

criada solta em ruas, praças: 

solta, à vontade do corpo, 

nas praças das grandes várzeas.  

                                                  (NETO, 1994, p.302) 

 

 Assim como Ronald, nos versos: “Europeu! filho da obediência, da economia e do 

bom senso/ não sabes o que é ser Americano!” (CARVALHO, 1925, p.10), João Cabral 

afirma uma natureza autônoma, livre, por conseguinte forte, da ambiência brasileira em 

contraponto à europeia, sobra a qual o poema diz “Falta-lhe é a força da nossa”. A 

comparação acaba transcendendo para uma problemática de configuração de uma 

nacionalidade que, aliás, remete também à analogia entre as ambiências brasileira e 

europeia que Gonçalves Dias desenvolveu em “Canção do exílio”. 

 Mas, ao invés de uma tentativa de construir um discurso totalizante quanto à 

identidade brasileira, como fizeram os românticos, ou procurá-la entre as imagens de uma 

natureza americana, idealmente primitiva, a exemplo de Ronald de Carvalho, a poesia de 
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João Cabral de Melo Neto, assim como a de Vinícius de Moraes, mostrou “espaços ligados 

à ideia de precariedade, de trânsito, de passagem, de instabilidade...” (MENEZES, 2011, 

p.41) numa relação tensa e contraditória com o urbano, i.e., o símbolo histórico da 

modernidade.  

De qualquer modo, o conceito de liberdade estende-se também à criação estética, 

i.e., ao campo de um olhar desinteressado que, por isso mesmo, capta sutilezas e fatores que 

passam despercebidos aos outros. A vivência que a arte proporciona no prazer criativo 

aparece ainda, na escrita literária de João Cabral, como contraste à condição de funcionário 

público, cujas atividades profissionais revelam-se, para o poeta, como meramente 

mecânicas, repetitivas e, por isso, monótonas.  

No poema “Funcionário”, no teor de um Murilo Mendes em “Modinha do 

Empregado de Banco”74, Cabral vai falar de uma ambiência onde “O macio monstro / 

impõe o vazio / à página branca; / calma à mesa, / sono ao lápis, / aos arquivos, poeira (...) 

(NETO, 1994, p.75) Trata-se da atividade burocrática, necessária à sobrevivência do 

intelectual, mas que se contrapõe à liberdade da experiência poética.  

É interessante observar como os termos “vazio”, “calma”, “sono” e “poeira”, 

configurados num mesmo campo semântico, apontam para a tensão que existe entre a 

burocracia, i.e., o cumprimento de horários, deveres e protocolos, e a liberdade que o poeta 

exalta no poema “Pernambuco em Málaga”, “Falta-lhe é a força da nossa, / criada solta em 

ruas, praças: / solta, à vontade do corpo”. Mas essa condição, de desgrilhoamento, 

configura-se como um apesar de, ou seja, um ethos que não se desfaz mesmo quando se 

implantam outros costumes ou se impõem regras e racionalização.  

É interessante pensar essa racionalização em conjunto com a ideologia 

desenvolvimentista dos anos 50 que, fundada na concepção moderna de controle total e 

expansão gradativa de tecnologias, não conseguiu esconder seu caráter fractado, instável e 

contraditório diante da realidade nacional. Aliás, essas contradições econômicas e sociais 

                                                

74 “Eu sou triste como um prático de farmácia, / sou quase tão triste como um homem que usa costeletas. / 

Passo o dia inteiro pensando nuns carinhos de mulher / mas só ouço o tectec das máquinas de escrever.” 

(MENDES, 1994, p.95) 
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evidentes já haviam levado à criação da CEPAL (1948), passando depois pelo ISEB (1955) 

e pelo CEBRAP (1969)75, espaços intelectuais onde se davam discussões para explicar os 

motivos do atraso socioeconômico da América Latina. 

 Nesse momento, i.e., já no período da ditadura militar, observa-se na escrita literária 

de alguns poetas diplomatas problematizações que dizem respeito não apenas ao contexto 

sociopolítico mas também no que se refere ao papel do intelectual em sociedade. Nesta 

perspectiva, destaca-se Carlos Saldanha, amigo de Francisco Alvim, por quem foi, 

inclusive, apresentado aos poetas marginais.76 

Formado em arquitetura, Saldanha, ou artisticamente, Zuca Sardan, diferencia-se 

dentro da tradição bacharelista brasileira, fato que demonstra também uma abertura do IRB 

para o ingresso de indivíduos com formação em áreas distintas de Direito. Convém lembrar 

que, nesse contexto histórico, de diplomacia especializada, a formação do diplomata já se 

tornara fator implementado pelo Instituto Rio Branco fundamentalmente. 

 Quanto à poética de Sardan, além do afastamento de uma problematização explícita 

de questões relacionadas à identidade nacional, verifica-se não a crise entre o intelectual e o 

Estado especificamente, mas entre o intelectual e seu papel social.  

Essa problematização configurada na obra artística de Sardan pauta-se, ademais, 

sobre um caráter dialógico constante entre poesia e desenho desde seu primeiro livro, 

Poemas Zum, lançado em Tóquio (1969). Essas duas práxis, por sua vez, são marcadas pelo 

humor, contextualizado na tendência estética dos marginais, mas também na revelação de 

um ceticismo que se performatiza na desestabilização de um caráter apodítico quanto à 

possibilidade de síntese no horizonte intelectual, como no poema “Dialética”: 

 

 Dialética é a arte 

pneumática dos opostos 

                                                
75 Cf.: MIGLIOLI, Jorge, “O ISEB e a Encruzilhada Nacional” In:TOLEDO, Caio Navarro de (org.). 

Intelectuais e Política no Brasil: a experiência do ISEB. 3.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2005. p.68 

 
76 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/06/08/misterios-de-zuca-sardan-

499399.asp> e <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/06/1302780-a-volta-de-zuca-sardan-o-poeta-

delirante.shtml> Acesso em: 23 de maio de 2014 
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tzarina Takarina 

e Kaizser Wozkar 

se grudam pelos chifres 

na Guerra da Carélia  

                                    (SARDAN, 2013, p.55) 

 

Vista como um embate de individualidades cujas personas são representadas, neste 

poema, como um jogo em que se dispõem identidades construídas a partir de homofonias, 

realidade e ficção, história política e configuração teatral, o campo da dialética, enquanto 

processo de construção cognitiva, desequilibra-se.   

A postura cética do poeta traduz-se, neste panorama, por uma desconfiança diante 

da possibilidade de uma configuração de um telos que quer pôr um real, instaurado numa 

estrutura discursiva unívoca. O embate de interpretações divergentes não se condiciona, 

além disso, por uma atitude racional, nem mesmo vislumbra-se a possibilidade de um 

equilíbrio de opiniões ou de interesses entre os personagens que figuram nesse poema. O 

que se percebe, por outro lado, é a emergência de um combate, no sentido literal, que o 

texto narra na forma de uma pilhéria, como também se pode ver no poema intitulado 

“Muque”: 

Na assinatura do Tratado 

de Paz de Varsóvia 

tzarina Takarina torceu 

o kaiser do nariz aos cós 

kaizer Wozkar torceu 

a Tzarina do rabo ao focinho  

                                                  (idem, ibidem) 

 

É interessante destacar que o pensamento pelo desenho aparece na poesia de Zuca 

Sardan também na escolha de um vocabulário como “rabo” e “focinho” que, neste caso, 

conformam a ideia caricatural da construção da personagem Tzarina Takarina. Essa 

zoormofização, própria de um procedimento carnavalizante (BAKHTIN, 1981, p.105), em 

que o grotesco subverte a hierarquia e a ordem, mas também dessacraliza um determinado 



 

 89   

estado de coisas, encontra-se nessa poesia como a evidência do absurdo. (YATES, 1997, 

p.18)  

Esse absurdo configura, em sua poética, inclusive, uma aproximação com o 

surrealismo. Em uma entrevista, aliás, Zuca Sardan afirmou sua intenção estética, 

destacando que “só o Surrealismo se propõe a romper as cadeias do racionalismo pra 

recuperar o Mundo Mágico do Mytho.”77 

Sua obra parece chamar a atenção justamente para o fato de que este espaço aberto, 

através da arte, ao inconsciente, antes de ser um acesso a um desconhecido repertório de 

desejos reprimidos, como interpretado pela psicanálise freudiana (FREUD, 2006, p.140), é 

uma possibilidade criativa a partir de um contato com uma força pré-racional, intuitiva e 

múltipla contra uma perspectiva que se quer unidirecional e, por isso, autoritária. 

O absurdo, no entanto, ao invés de significar um afastamento de uma suposta 

coerência do pensamento, permite uma espécie de desmontagem de leituras automatizadas 

e superficiais, i.e., na medida em que a literatura, enquanto discurso autônomo, coloca a 

necessidade “d’interroger le statut de la fiction littéraire em l’absence de ‘récits forts’ 

sostraits à la démystification de l’historicisme”. (BARON, 2008, p.6) 

No poema “Muque”, além disso, percebe-se que o tema, característico da história 

diplomática, inclusive, remete o leitor a um procedimento oswaldiano, de revisionismo 

crítico da História, demonstrando como são tênues as margens entre os discursos histórico e 

literário.  

 Sua estética insubmissa não se desassocia, ao mesmo tempo, do reconhecimento de 

um desligamento utópico entre o poeta e a sociedade.78 Sua postura intelectual, em 

realidade representa um contexto histórico em que a revisão crítica do papel do intelectual 

se fez presente. Sistemas já não poderiam dar mais conta da realidade e o poeta já não seria 

o porta-voz de uma suposta massa oprimida.  

                                                
77 “Ao coração os ossos: conversa com Zuca”. Disponível em:  

<http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=417384>. Acesso em: 14 de junho de 2014. 

 
78 Para uma discussão, neste sentido, destaca-se a entrevista disponível em:  

<http://rascunho.gazetadopovo.com.br/maestro-zuca-e-sua-trupe/>. Acesso em: 16 de junho de 2014. 

 
 

http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=417384
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 No poema “Confabulações de Bastidores”, é possível verificar esse esfacelamento 

de um processo dialético e consubstanciado ao primado racionalista de Hegel, 

desierarquizando opiniões em meio a discursividades variadas:  

 

No Palácio da Conferência 

ao acaso dos encontros  

das álgidas galerias 

o Rei Filipe propõe 

ao Embaixador da Caucásia 

três posições 

radicalmente diferentes 

para a processualística 

dos debates.                                  

                                      (SARDAN, 1993, p.55) 

 

Essa possibilidade interpretativa múltipla, revelada no caráter polissêmico, próprio 

da linguagem artística, contrasta ainda com a própria vida funcional pública, 

fundamentalmente burocrática. O poema “Os Dois Caminhos”, que se aproxima 

tematicamente de “O Funcionário”, de João Cabral de Melo Neto, mostra bem esse caráter: 

 

(...) Muito papelório e públicas-formas 

Muitos alvarás e habeas-corpus 

Selo, carimbo, estampilha 

E outros bichos (...)  

                                             (idem, 1994, p.29) 

 

Importa observar que, para o eu-poético, documentos são bichos, o que promove a 

inserção desses instrumentos burocráticos num mesmo campo semântico de condição 

irracional. Dessa forma, o poema problematiza uma espécie de paradoxo, uma vez que, no 

funcionamento da máquina estatal, a burocracia visa justamente à racionalização do serviço 

público. Mas o fato é que, no fundo, essa mesma racionalização, segundo o texto, acaba 
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construindo uma situação de atolamento e excessiva impessoalidade nas relações sociais na 

ambiência de trabalho: “muito papelório... Muitos alvarás...” 

Na história da literatura brasileira, sem dúvida, há diferentes exemplos de poetas 

diplomatas que tematizaram, de algum modo, a questão do trabalho.79 Todavia, é na obra de 

Francisco Alvim que essa questão irá apontar reiteradamente, desestabilizando concepções 

automatizadas.  

Signo complexo, a semântica que irá configurar-se nos conceitos de trabalho 

inseridos em sua poesia não se desassocia da ideia de construção, de transformação e de 

práxis, num jogo contínuo entre consciência e realidade. Essa relação tensa entre a 

literatura e o exercício de uma função pública, acabam por desmembrar questões amplas 

em torno da própria poesia como trabalho, como se verá a seguir.  

A diplomacia, que também marca esse espaço laboral, insere-se na poética de 

Francisco Alvim, especificamente, não como representação pura e simples de um estado de 

coisas, mas como fragmentos numa relação de contínua tensão entre o dito e o não dito, 

entre o patente e o latente, entre o protocolar e o trivial, entre o culto e o chulo. Dessa 

forma, promovem-se interconexões interessantes entre certos modus poéticos e 

diplomáticos, configurando não mais um caráter de instrumentalização, como no século 

XIX, mas procedimental, o que amplia significativamente seus sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Uma interessante coletânea é FARIA, Antônio Augusto Moreira de; Rosalvo Gonçalves Pinto (orgs.) 

Poemas Brasileiros sobre Trabalhadores: uma antologia de domínio público. Belo Horizonte: 

FALE/UFMG, 2011. 
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2.  A POÉTICA DE FRANCISCO ALVIM E A DIPLOMACIA 

            2.1 O Tema do Trabalho e da Vida Diplomática  

  

Em um primeiro encontro com a obra alviniana já é possível perceber que, em todos 

os seus livros, há poemas que tematizam, de algum modo, a condição de funcionário 

público simplesmente (“Rapto da Lua” e “Inventário”, por exemplo); ou a vida diplomática, 

em diferentes aspectos (“Conversa” e “Tablô”), apenas para citar alguns textos.  

A incidência temática do trabalho em sua poesia80 constitui-se, por conseguinte, 

numa ampla rede de interrelações estéticas e históricas. Compreendendo o próprio poema 

como trabalho, a discussão acaba por estender-se ao papel do intelectual na sociedade 

contemporânea.  

 É interessante constatar, de início, como em sua escrita literária interrelacionam-se o 

homo laborans e o homo ludens, evidenciando-se a consciência da perda de uma aura 

heróica e genial, capaz de guiar o povo rumo a cenários utópicos. Como lembra Michel 

Foucault, os intelectuais do pós-guerra foram, aliás, aqueles que “descobriram 

recentemente que as massas não necessitam deles para saber”. (FOUCAULT, 2010, p.71)  

 O trabalho poético agora, desvinculado de seu caráter de necessidade, conforma-se a 

mascaramentos como uma estratégia para lidar com a sensação de impotência diante desse 

novo quadro em que se vê o intelectual. Esta, aliás, é uma problematização posta repetidas 

vezes por Alvim, pelo que se pode verificar em poemas como, por exemplo, “Paralaxe”: 

“Ave palavra? Ave ação? / Embaixo as coisas não mudam” (ALVIM, 2004, p.345); “Bar”: 

“o poeta voa sozinho / no ombro da madrugada” (idem, ibidem, p.351); e “Sol dos cegos”: 

“Sou astro, não sou estrela / minha luz não ilumina”. (idem, p.316) 

 Essa consciência evidenciada por sua poesia leva-o a buscar, na atitude irônica e 

cética, um modo de exercer sua voz poética, i.e., uma voz que demonstra, mais que uma 

dada percepção da realidade, os desencontros entre consciência e realidade, distâncias que 

                                                
80 Essa questão aparece reiteradamente na poesia de Francisco Alvim. Somente em Lago, Montanha (1981), 

por exemplo, a palavra “trabalho” é citada em oito poemas distintos, a saber: “Moço, Forte”, “Bazar Dilúvio”, 

“O Milagre está nas Ruas”, “Ao Pé da Cama”, “Um Lobo”, “Desastre”, “Êxito”, “Salvar a Pele”. 
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as ideologias não podem preencher sem representar, na mesma medida, a ausência de uma 

atitude auto-reflexiva. Em outros termos, trata-se de um estado de atenção de um poeta que, 

antes de auto afirmar-se engajado, questiona os limites de sua própria práxis poética. Como 

observa Rodolfo Mata, “Alvim muestra su preocupación social... pero sin denuncias 

proselitistas, actitudes proféticas, manifestaciones de dolida empatia com los marginados, o 

condenas de los conformistas inconscientes.” (MATA, 2014, p.18)  

Convém lembrar que nos anos 60, década em que o poeta publicou seu primeiro 

livro, já sobressaía no cenário político-social brasileiro a problemática do trabalho na figura 

do “proletariado da era taylorista-fordista”. (ANTUNES, 2009, p.287) Era o resultado de 

um processo histórico de industrialização em que a imagem simbólica do trabalhador, 

constituiu-se, pouco a pouco, num importante elemento na arena política nacional.81 De 

fato, 

la classe operaia, il movimento dei lavoratori, i sindicati nascono e si 

sviluppano in una situazione storica ben precisa: la creazione e lo sviluppo 

nei paesi occidentali della fabbrica e di quelle sedi dove i prodotti della 

fabbrica vengono venduti, l’insieme del considdetto terziario (la 

distribuzione, il commercio, i servizi alle imprese e alle famiglie). 

(GALLINO, 2012, p.39) 

 

No Brasil, a rigor, não se poderia falar em “revolução industrial”, visto que o país 

manteve fortemente sua base agrária e a economia de exportação de bens primários, mesmo 

após o industrialização que tomou grande impulso na Era Vargas. Mas esse processo, ainda 

que contenha muitos paradoxos, que seja fractado ou profundamente desigual, modificou 

consideravelmente a sociedade brasileira, sendo os elementos mais visíveis a urbanização 

acelerada, com todos os seus problemas sociais, a partir da década de 1930, bem como uma 

politização maior do trabalhador a partir desse contexto. Dessa forma, historicamente, 

                                                
81 Para essa questão ver também: PESSANHA, Elina e RODRIGUES, Marcos Aurélio Santana. Memória dos 

Trabalhadores: contribuição do Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/Livro_Mundo_Trabalhadores.pdf> 

Acesso em: 17 de junho de 2014.  p.225-239 

 

http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/Livro_Mundo_Trabalhadores.pdf
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o reaparecimento desse sujeito coletivo nomeado classe trabalhadora dá-se na 

circunstância de uma consciência contingente, em que o próprio limite do 

mundo do trabalho, através da sua superexploração, impôs-se como reflexão 

primitiva. (WITKOSKI, 2000, p.39) 

 

 No contexto europeu, as discussões acaloradas e as lutas políticas em torno da 

questão do trabalhador já aconteciam, desde a primeira metade do século XIX, entre os 

diversos grupos ideológicos: fisiocratas reacionários, anarquistas, socialistas e comunistas 

(JOFFILY, 2012, p.30). Já havia, inclusive, a associação Internacional dos Trabalhadores 

(AIT), fundada em 1864, na França82.  

Esses eventos históricos, concomitantemente à divulgação do positivismo, acabaram 

por influenciar os debates em torno dos direitos trabalhistas no Brasil desde o final dos 

oitocentos. Segundo Alfredo Bosi, foi a filosofia positivista que apresentou 

sistematicamente, inclusive, “o interesse pela humanização das condições de trabalho 

operário” (BOSI, 2004, p.22), interesse este que influenciou a obra naturalista de Aluísio 

Azevedo, na observação voltada para a condição dos trabalhadores pobres, como os 

pedreiros, as costureiras e as lavadeiras.83 

Ora, se até 1930 o projeto de relações exteriores do país não passava de busca por 

um mercado para o café, com Getúlio Vargas, a agenda internacional brasileira voltou-se, 

em grande parte, para a industrialização. Era a afirmação do “Estado empresário” (VALE, 

2006, p.28), e que culminaria com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio (1930) e com uma legislação social específica, i.e., a CLT (1942).  

Engendrava-se, por conseguinte, o mito do Estado protetor, capaz de se antecipar 

aos anseios desse novo ator social: o trabalhador assalariado. Ao mesmo tempo, constituía-

                                                
82 Como lembra Joffily, por certo, “a França havia feito uma revolução - ainda que burguesa -, atingido um 

nível de industrialização bastante desenvolvido e constituía, de certo modo, o berço do socialismo utópico. O 

Brasil tinha acabado de pôr termo à escravidão, era um país essencialmente agrícola e sua tradição política 

caracterizava-se preferencialmente pelas continuidades do que pelas rupturas.” (idem, ibidem, p.13) 

 
83 Destaca-se, sobre esse tema, a obra Controvérsias da Questão Social: liberalismo e positivismo na causa 
abolicionista no Brasil, de Maria Thereza Rosa Ribeiro. 
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se uma racionalização burocrática do serviço público, através de uma padronização que 

normatizava alguns novos mecanismos de controle de seus funcionários.  

Ideologicamente, associava-se a figura simbólica do operário ao desenvolvimento 

econômico do país, fato que viria a ser reiteradamente destacado em discursos políticos a 

partir de então. Em seus pronunciamentos, Jango, por exemplo, referia-se à força dos 

trabalhadores (VIEIRA, 1985, p.10) como esteio do desenvolvimento nacional.  

Mas o fato é que o trabalho é mais do que uma forma de produção de bens 

consumíveis, ele também engendra identidades sociais. Como destaca o filósofo norueguês 

Lars Svendsen, “we do not only create something outside of ourselves in work, but also 

create our own identity”. (SVENDSEN, 2008, p.10)  

Essa discussão, no campo da literatura, condiciona ainda uma reflexão que abrange 

a ideia de construção de subjetividades performatizadas na e pela própria linguagem. Nesta 

direção, o tema do trabalho, com seus desmembramentos sígnicos (operário, trabalhador, 

servidor, dentre outros) constitui um atravessamento de interfluências e variantes múltiplas 

que não se reduzem a uma representação de um estado de coisas.  

É fundamental esclarecer esse aspecto na medida em que a interpretação dos 

poemas de Francisco Alvim, ou ainda de qualquer outro autor aqui apresentado, não parte 

do pressuposto de que os textos literários são uma captação daquilo que se entende por 

realidade. Antes, enquanto presença, eles são entendidos como uma conformação original 

em que se desestabiliza determinada imagem de mundo.  

A poesia de Alvim aponta para essa questão, inclusive problematizando as 

identidades poéticas que se constituem não sob uma forma estável, transparente, mas como 

performances e itinerâncias em contextos comunicativos diversos. O poema “Noturno”, 

presente em O Sol dos Cegos, de 1968, é significativo neste sentido: 

 

A noite pulsa nos exaustores 

Um homem e uma mulher empilham caixas de papelão 

                                                [amarelo contra um muro 

Onde a gente das cidades, suas faces, gestos e ritos? 

O grande exaustor da noite dissolveu os homens 
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Só resta o casal humilde que trabalha contra o muro 

                                                                                                  

                                                                   (ALVIM, 2004, p. 328) 

 

O casal a que o poema faz referência tem seu trabalho, de catadores de papelão, 

exercido à noite. Esse labor, que conta com a indiferença da “gente das cidades”, 

corresponde à própria imperceptibilidade a que estão sujeitos esses indivíduos 

desfavorecidos em meio a uma idiossincrasia urbana excludente.  

A simbiose labor-identidade que se apresenta, por conseguinte, assinalando um 

quadro de condicionante injustiça social, é estruturada, num primeiro momento, a partir de 

uma relação antitética que pode ser verificada entre os sintagmas “casal humilde” e “a 

gente das cidades”. Embora pertençam à urbis, é justamente nessa antítese, que esses 

trabalhadores desprivilegiados desaparecem, engolfados que são pelo paradoxo do 

desenvolvimento urbano. 

O verso “O grande exaustor da noite dissolveu os homens”, estabelecendo uma 

intertextualidade com o poema “A noite dissolve os homens”, de Carlos Drummond de 

Andrade, delineia, no entanto, uma outra desumanização que é despercebida pelo senso 

comum. Esse processo desumanizante é metaforizado na imagem do “exaustor”, aparelho 

cuja função ordinária é purificar o ar pesado, gorduroso e denso de um ambiente, mas que, 

no poema, tem outra operância: dissolver os homens. Logo, o “desaparecimento” de que o 

texto vai tratar, em realidade, não é do “casal humilde”, mas sim da “gente das cidades”, 

i.e., dos “homens” que são levados por um stream vertiginoso e condicionante de 

contradições que parecem passar despercebidamente. Como o texto diz, “Só resta o casal 

humilde que trabalha contra o muro”.  

Dessa maneira, o poema promove, pelo viés da percepção estética, uma inversão 

desestabilizante. Ou seja, a questão do desaparecimento que é colocada transborda para 

além da temática da exclusão, abalando, assim, a rigidez da imagem identitária na relação 

com o processo de mascaramento e de ritualidade social. 

Claramente, o rito 
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é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é constituído de 

sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos 

por múltiplos meios. Estas sequências têm conteúdo e arranjos caracterizados 

por graus variados de formalidade (convencionalidade), estereotipia (rigidez), 

condensação (fusão) e redundância (repetição). (PEIRANO, 2003, p.11)  

 

Mas o paradoxo que o poema está mostrando é justamente que a costura realizada 

pelo rito resulta, na verdade, em uma fragmentação. Os signos “gente” e “homens”, em sua 

captação coletiva, interrelaciona-se com o binômio ritos-faciamentos, configurando a 

imagem de uma consciência exclusa. Em outros termos, a aparente coesão social mascara, 

no fundo, sua própria dissolução. Assim, desponta o sentido de desassociação e de 

individualismo obtuso que o texto evidencia.  

 Em “Cena de obra”, que também compõe o livro O Sol dos Cegos, encontra-se outra 

vez um olhar poético voltado para uma condição desumanizante: 

  

Cena de Obra 

 

Sob um céu de rapina operários 

trabalham. 

Um deles, negro, o serviço acabado, 

lava-se nas águas de um esgoto. 

                                                             (ALVIM, 1981, p.96) 

 

Estabelecendo agora uma intertextualidade com o poema “O Bicho”, de Manuel 

Bandeira, o texto de Alvim não traz, todavia, um sentimento de assombro, verbalmente 

explícito, o que se verifica pela ausência de apóstrofe ou de interjeição. Aqui, a cena é 

apresentada como um flash, uma captação dessubjetivada de um episódio trivial. E é 

precisamente a trivialidade do acontecimento que amplifica seu teor de absurdidade, 

provocando o espanto do leitor. 
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Ao narrar o fato de um operário, após ter cumprido o seu dever, não ter outra água 

com que se lavar senão a do esgoto, o poema não apenas mostra a desvalorização de um 

trabalhador braçal, como também configura um paradoxo a partir da relação entre a 

constituição sêmica do verbo “lava-se” e do substantivo “esgoto”.  

Esse oxímoro, estruturado numa ideia de desfuncionalização radical, é, inclusive, 

um caráter verificado reiteradamente na estética de Francisco Alvim. A ironia com que seus 

textos poéticos interpretam eventos cotidianos desestabiliza constantemente percepções 

automatizadas e congestionadas diante do que se entende por realidade. 

Este não-acontecimento, ou não funcionamento de uma situação ou coisa, marca, 

aliás, toda a obra poética de Francisco Alvim. Podem ser lembrados, à guisa de 

exemplificação, os versos “meu calor não irradia” e “minha luz não ilumina”, no poema 

“Sol dos Cegos”, do livro homônimo (1968); “Parecia que ia falar. Não falou”, em “Aquela 

Tarde”, contido em Passatempo (1974); “Esta primavera / não é flor que se cheire”, em 

“Inscrição”, poema de Dia sim, Dia não (1978); “grito inaudível”, em “Rito”, texto que 

compõe a obra Festa, parte de Lago, Montanha (1981); “Nos falamos mas / não 

conversamos”, em “Relações”, poesia de O Corpo Fora (1988); “Ia te dizer uma coisa / Me 

esqueci”, em “No telefone”, que se encontra no livro Elefante (2000); e “Como a vida / 

desvivida”, em “Agora”, peça de Metro Nenhum (2011).   

Outro tópico a se destacar na leitura desse poema é que, ao operar com uma imagem 

de identidade coletiva, i.e., “operários”, o texto não remete somente a um contraste entre o 

simbolismo do trabalhador como força motriz do desenvolvimento nacional e sua 

desvalorização socioeconômica. Ele ainda conforma uma desindividualização condicionada 

por uma relação dialética entre “a autoafirmação e o autoapagamento”. (RICOEUR, 2014, 

p.181) O próprio título, “cena de obra” remete a uma conformação teatral, de representação 

de papeis que encobrem subjetivações outras. 

A condição do operário, neste poema, é, por conseguinte, a de falta, o que se 

apresenta já no primeiro verso, com a metáfora “céu de rapina”, ao que se acrescenta a 

ausência de água limpa para lavar-se. Tudo isso remete a uma problematização mais 

profunda: a naturalidade com que a humanização lhe é negada.  
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Lançando mão outra vez do pensamento de Paul Ricouer,  

 

cada hábito assim contraído, adquirido e transformado em disposição 

duradoura constitui um traço – um traço de caráter, precisamente -, ou seja, 

um signo distintivo pelo qual se reconhece uma pessoa”. (idem, ibidem, 

p.122) 

 

Trata-se, por isso mesmo, de uma condição imposta e que demonstra as 

contradições sociais que se configuraram historicamente. Essa relação tensa entre a 

liberdade individual e o “ter de” é um tema que se observa, por exemplo, no texto a seguir: 

        

                     Obrigação 

 

         Não é questão de gostar 

         É de ter de ser 

                                                              (ALVIM, 1981, p.30) 

 

A suspensão da individualidade que o poema demonstra, promovida pela 

“obrigação” de “ter de ser” não se desassocia de uma dessubjetivação explícita que o poeta 

utilizou como procedimento literário. A voz que o texto veicula simplesmente não funda 

um pertencimento específico, não é a voz de alguém, posto que é essa própria 

individualidade que se desmantela.  

Mas, ao mesmo tempo, a condição de errância que é gerada a partir daí indica uma 

dialética entre aquilo que pertence a uma esfera íntima, compreendida pelo verbo “gostar”, 

e a arquitetura de uma pressão exterior que se direciona para determinada presença através 

da ideia de “obrigação”. Diante desse quadro, a conformação subjetiva que se anuncia, de 

modo implícito, é um deslocamento que se espacializa instavelmente e o topos em que a 

presença se realiza como acontecimento assume, então, a instância ambígua da linguagem.  

Veja-se também o poema seguinte: 
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Una más! 

 

Servidor! 

Caramba! 

                     (ALVIM, 2004, p.65) 

   

É importante observar como o vocativo “servidor”, ao mesmo tempo em que indica 

uma situação de funcionalismo público, promove uma despersonalização que remete à 

questão da impessoalidade imposta pela burocracia. Outro fator interessante é a 

estruturação bilíngue do texto, o que aponta para uma relação entre estrangeiros, ou seja, 

para um evento condizente, num sentido amplo, com o ofício diplomático. 

É possível pensar, inclusive, que essa poesia desestabiliza a imagem de serviço 

público como missão, i.e., o funcionário, nesse caso, não recebe um louvor, como no 

poema “Que cousa é um ministro”, de Gonçalves Dias, por exemplo. Tampouco ele é 

mostrado como alguém que se comporta com superioridade, distanciamento e até mesmo 

frieza no contato com as pessoas, como no poema “Consulado”, de Raul Bopp.  

O poema “Una más!”, por sua vez, mostra um funcionário público sendo chamado à 

atenção por um erro repetido, fato que é indicado pelo próprio título. A repreensão tem um 

sentido de aborrecimento intensificado, inclusive, pelo uso incisivo da exclamação 

juntamente com a interjeição “caramba”. Assim, no entrosamento de frases e de palavras 

como se fosse um jogo cênico, a ambiência formal representada desestabiliza-se, ao mesmo 

tempo em que o coloquialismo que se insere no texto ressalta o teor emocional da fala, tudo 

em poucos termos. Tais fatores reforçam a problematização que essa poesia promove da 

configuração burocrática do serviço público. 

 Essa condição de uma aparência imposta também se encontra no poema “Onde eu 

trabalho”, contudo, agora são verificadas marcas explícitas de uma constituição subjetiva, 

ou seja, a designação da primeira pessoa do singular nos verbos “gosto” e “sou” bem como 

na partícula pronominal “me”:  
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       Não gosto de lá 

       Me faz sentir pior do que sou 

                                                      

                                                                       (idem, ibidem, p.224) 

 

 O caráter dialético, nesse texto, desponta na interrelação semântica entre o ser e o 

sentir-se “pior”, o que planeia uma condição absconsa, que é o choque entre a 

individualidade e a identidade que o labor confere. O local de trabalho, como se percebe aí, 

não é simplesmente um locus de realização de um serviço remunerado, mas também de 

configuração identitária na medida em que institui um sentido de si mesmo.  

 Mas esse fato, a poesia de Alvim vai continuamente desestabilizar, pelo recurso da 

ironia, demonstrando o modo como certos conceitos são apropriados por um sistema 

desigual. Este é o caso do sentido de “êxito”, título, inclusive, do poema a seguir:  

 

                   (...) Hoje estou empregado  

    no Hotel Tropical 

      cansa muito o trabalho 

      mas é o que tenho  

                                                 (ALVIM, 1981, p.44) 

 

 O poema desequilibra a associação semântica entre a ideia de êxito a partir de uma 

relação adversativa no último verso “mas é o que tenho”. Dessa forma, o fato de estar 

empregado, a rigor, não representa uma conquista efetivamente, antes figura como um 

minimum que corresponde ao valor com que o indivíduo identifica-se. Sem dúvida, “if we 

are aiming for happiness in life… the work probably play an important role in our quest for 

happiness.” (SVENDEN, 2008, p.123)  

 Esse processo de identificação-desidentificação, relação de contínua tensão e atrito, 

a poesia de Francisco Alvim também vai discutir numa ambiência burocrática. Tematizada 
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repetidas vezes por poetas diplomatas, compreende comumente um cenário de angústia84, 

como fator que também suspende a individualidade até mesmo devido a uma racionalização 

imposta. É o que se reconhece no poema “Inventário”, de Francisco Alvim: 

 

Povoam o escritório 

vários utensílios 

Uns bastante sóbrios 

outros indiscretos 

Por exemplo: a mesa 

é sóbria. Rumina 

todos os papéis 

no oco de gavetas 

O que a mesa expele 

para a superfície 

é simples dejeto 

livre de mistério 

 

O arquivo também 

é móvel discreto 

e diz muito pouco 

de interesse humano 

                                           (ALVIM, 2004, p.363) 

 

O texto transmite uma percepção composicional desse espaço a partir de uma ideia 

de inserção, i.e., “Povoam o escritório / vários utensílios”. Estar inserido, no entanto, não 

significa coesão, fator que está sendo, inclusive, desestabilizado pelo texto. Antes, 

apresentam-se aí relações tensas numa dialética entre aproximação e distanciamento, como 

nos versos “O arquivo também / é móvel discreto / e diz muito pouco / de interesse 

humano”. 

                                                
84 Podem ser destacados, por exemplo, os textos “Consulado”, de Raul Bopp, “Balada dos arquivistas”, de 

Vinícius de Moraes, “O funcionário”, de João Cabral de Melo Neto e “Os dois caminhos”, de Carlos 
Saldanha. 
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Neste sentido, ganham destaque os termos “sóbrio”, “livre de mistérios” e 

“discreto”, como qualificativos que desenham uma geografia na qual o poeta sente-se 

deslocado. Esse deslocamento delineia a própria errância de uma identidade-presença fluida 

que, assim como o próprio poema, engendra-se num movimento contínuo de aparência e 

suspensão. Daí a potência significativa que irão ganhar o silêncio, as interrupções, as 

elipses, os hipérbatos e demais incisões textuais como elementos constitutivos da 

linguagem poêmica. 

Nesta perspectiva é que mais se aproximam os procedimentos diplomático e 

poético, à medida que ambas as práxis deixam à tona a ideia de atravessamento de outras 

vozes. Ao diplomata cabe transparecer a palavra do Estado; ao poeta, desvelar sentidos 

latentes de algo que sente a necessidade de escutar.  

Num plano geral, é possível compreender que Alvim investiu num diálogo com 

heranças modernistas, como o polifonismo, defendido por Mário de Andrade em A Escrava 

que não é Isaura (CASTELLO, 2004, p.114). Ao mesmo tempo, aproximou-se dos poetas 

marginais, no contexto dos anos 1970, assumindo o tom piadístico e a prosa 

cinematográfica oswaldianos, como alguns dos seus procedimentos estéticos.  

É interessante, neste ponto, lembrar também a observação de Paulo Leminski que, 

no ensaio “O Boom da poesia fácil”, referindo-se à poesia dos anos 1970, chama a atenção 

justamente para “um poetar diretamente influenciado pela publicidade e pelos grandes 

meios de massa e sua linguagem sintética e despersonalizada, TV, pôster, cartaz, letra de 

música, palavra na camiseta, o impacto da sociedade de consumo.” (LEMINSKI, 2012, 

p.60)  

Essa pluralidade nos meios, ou formas de comunicar, revelavam, em certa 

perspectiva, uma dimensão vertiginosa do tempo na “sociedade do consumo”, em que se 

exigia a captação do sentido instantaneamente, de modo acrítico. Investir na dialogicidade  

consistia, para o poeta, uma tentativa de procurar compreender poeticamente seu próprio 

contexto histórico. 

Nos poemas de Francisco Alvim, a dialogicidade, por isso mesmo, é um fator 

continuamente revisitado, uma vez que a materializadade dessa prática comunicativa chama 

a atenção também pelo que não é dito, na vacuidade deixada pela ausência da palavra. 
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Vários são os exemplos, em sua obra literária, de poemas na forma de conversa, mas 

sempre instabilizando polaridades enunciativas, contextos e direcionamentos significativos 

claros. A fragmentariedade de sua poética, aliás, será pensada aqui como uma estratégia 

correspondente a uma intepretação do modo como se constituem as relações na 

contemporaneidade.  

   O que a leitura de seus poemas nos mostra, em certa perspectiva, é que muitos dos 

“fragmentos” nada mais são do que frases e pequenos trechos de diálogos retirados das 

situações do dia-a-dia que existem na e pela linguagem. Peças que desbaratam a “fronteira 

entre o dramático e o narrativo.” (SÜSSEKIND, 1998, p.18) 

Por isso mesmo, constituem espécies de “narrações” curtíssimas, na maneira de 

flashes de uma percepção poética do cotidiano que é massa instável e fluida, como se 

percebe também no texto a seguir:    

 

  Debate 

 

  eu quis colocar esse tipo de coisa 

  mas então pensei 

  mas meu deus do céu 

       aí ele disse 

                                                   (ALVIM, 2004, p.64) 

 

  O poeta parece querer chamar a atenção do leitor, constantemente, para isto que 

marca fundamentalmente a experiência humana - o ato de dialogar - ao mesmo tempo em 

que desestabiliza suas bases semântico-contextuais devido ao caráter elíptico dos textos e à 

presença de figuras como hipérbatos nos versos “mas meu deus do céu / aí ele disse”. É 

interessante observar como Francisco Alvim, ao modo de Oswald de Andrade, assume uma 

confluência entre prosa e poesia, ao mesmo tempo em que rompe com o enjambement.  

Neste ponto, ecoa a questão do poder, fator que tensiona, num primeiro momento, 

com a própria liberdade poética da escrita de Alvim. A autoridade, pulverizada nas relações 

cotidianas, é constantemente colocada como um uso discursivo, i.e., a autoridade de quem 
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fala. Aliás, como lembra Patrick Charadeau, todo “discurso das ideias se constrói mediante 

o discurso do poder” (2008, p.46).   

O poema “Conversa de Alice com Humpty Dumpty”, que estabelece uma 

intertextualidade com o texto “O outro Lado do Espelho”, de Lewis Carrol, constitui um 

exemplo neste sentido:   

 

            Conversa de Alice com Humpty Dumpty 

 

             - A questão é de saber 

se uma palavra pode significar tantas coisas 

- Não, a questão é de saber 

Quem manda 

                                                          (Idem, ibidem, p.78) 

 

  Neste poema, o diálogo é mostrado em sua finalização, ou seja, quando a 

contradição coloca-se como um fecho de uma discussão da qual o leitor não sabe o 

desenvolvimento. A fala final, de per si, traz como traço marcante a força de uma negativa 

que se expressa como “autoridade de quem diz”, apontando para uma outra perspectiva. 

Assim, o significado está, neste texto, associado ao poder de quem “manda”, e que, por si 

só, já contém a marca da autoridade. Tais diálogos inserem-se naquilo que Bourdieu 

chamava de campo de ação, ou seja, o locus em que ocorrem as trocas simbólicas, 

mostrando relações de poder constituídas no ato comunicativo.  

O diálogo é o campo dos embates, do confronto, o fighting que a poesia de Alvim 

vai problematizar em seus desmembramentos e constituintes funcionais múltiplos: 

conversa, debate e negociação. A ironia, como figura literária importante em sua obra, 

ressalta justamente pelo fato de essas práxis não se concretizarem como tais. O poema 

“Relações”, por exemplo, direciona-se para essa questão nos versos “Nos falamos mas / 

não conversamos” (idem, ibidem, p.119), ou seja, ao invés de instaurar uma possibilidade 

de síntese no horizonte das relações cotidianas, expressa uma tensão entre falar e conversar, 

intensificada pela presença da conjunção adversativa.  
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O tema da comunicação ainda foi desenvolvido teoricamente por Francisco Alvim 

na tese que escreveu no XXI Curso de Altos Estudos (CAE - 1990), do Instituto Rio 

Branco, com o título de “Comunicação e Informação na UNESCO - a mídia como item da 

agenda internacional. Um estudo sobre cooperação e confronto no multilateralismo de 

hoje”.85 Como ele mesmo afirma, “é difícil conceber, no mundo de hoje, qualquer área da 

atividade humana que possa equiparar-se, em capacidade de exercer influência sobre a vida 

das sociedades, à comunicação e à informação.” (ALVIM, 1990, p.2) 

De qualquer modo, o diálogo é o que confere à comunicação um caráter mais 

democrático, na medida em que horizontaliza a relação, admitindo a heterogeneidade e a 

importância da ação interpretativa. Em outros termos, é o que permite a negociação.  

 Este seu texto teórico, que também foi citado por Vera Cíntia Álvarez no ensaio 

“Diversidade Cultural e Livre Comércio: antagonismo ou oportunidade?86, vai refletir 

justamente sobre a estratégia diplomática voltada para fatores próprios de um contexto pós-

guerra fria, ou seja, quando o cenário internacional já não configuraria mais uma situação 

de bipolaridade.  

É nesse momento que o mot “cooperação” ganha novo enfoque, desestabilizando a 

rigidez do discurso realista e do autoritarismo no campo da teoria das relações 

internacionais. De fato, o comportamento multilateral por parte do Estado, na figura de seus 

representantes diplomáticos, requer uma capacidade de não apenas reconhecer as diferenças 

entre os povos mas também a capacidade de lidar com elas. 

  Até mesmo nas teses do CAE pode ser verificada uma mudança nos focos das 

pesquisas, visto que “nos anos 60, os assuntos eram: desarmamento, desnuclearização, 

regras comerciais, direitos humanos, meio ambiente, discriminação racial, combate à 

                                                
85 Catálogo de Teses Aprovadas (1979-2011). Brasília: Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
<http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAE/Lista_de_teses.pdf >. Disponível em: 

07/03/2014. p.29 

 
86 INTERthesis - Revista Internacional Interdisciplinar. Florianópolis, vol.6, n.1, p. 254-278, jan./jul. de 

2009.  Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/.../1807.../10803>. Acesso em: 

14/09/2013. 

 

 

http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAE/Lista_de_teses.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/.../1807.../10803
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pobreza” (AMADO, 2013, p.27), enquanto no contexto dos anos 1980-1990, essa 

preocupação acadêmica iria convergir para um fator mais soft, ou seja, a comunicação.  

   É preciso entender o sentido de soft, no entanto, não como uma condição de menor 

complexidade, valor ou importância. Em realidade, esse termo figura numa perspectiva 

que, dentro do campo das relações internacionais, distingue hard power de soft power. Este 

último, apontando para uma atuação que não se pauta no uso da força, ressalta outros 

mecanismos de convencimento mais dialógicos. Segundo Joseph Nye, inclusive, esse 

conceito tem uma relação direta com a questão do multilateralismo. Em suas próprias 

palavras, soft pode ser entendido como “a broader argument about multeralism and foreign 

policy.” (NYE, 2004, p.ii)  

Por conseguinte, observa-se, na relação entre a escrita poética de Alvim e sua 

pesquisa teórica no campo das relações internacionais, olhares múltiplos. Neste métier, se 

vê conformada uma postura intelectual atenta e lúcida diante do novo arranjo político 

global; no caso da poesia, um questionamento da própria condição do intelectual na 

contemporaneidade. 

Alvim vivenciaria, portanto, a ambiguidade própria de quem exerce essas duas 

práxis: como diplomata, representa burocraticamente a voz do Estado87; como poeta, um 

atravessamento de vozes múltiplas que se materializam em variados ambientes, formais ou 

não.  

Aliás, o caráter desestabilizador de sua poética já estava presente desde seu primeiro 

livro de poemas, publicado em 1968, no emblemático ano do AI-5. Apresentando uma 

linguagem poética com forte teor de crítica social, em que se destacam os poemas “A morte 

de alguns”, “Cena de obra” e “Meu país”. Neste último texto, inclusive, exacerba o 

sentimento delusório quanto ao destino de uma nação sob o jugo do autoritarismo, como 

                                                
87 Destaquem-se, neste ponto, as palavras de Roniere Menezes, para quem “A posição de funcionário 

graduado do Estado, o recebimento de gratificações e honrarias por parte de governos, o incômodo diante da 

cultura, da língua, da política do outro fazem do diplomata um típico representante do conceito de intelectual 

desenvolvido no século XX. A tensão gerada no espírito ao mesmo tempo burocrata e turista desses homens 

certamente contribui para tornar mais agudo o seu olhar para aqueles estrangeiros nativos que perambulam 

pelo chão de seu próprio país em busca de uma moradia, talvez não definitiva, mas acolhedora. O 

deslocamento, o exílio, a dificuldade de adaptação a outras terras – que, muitas vezes, ocorre nas funções 

diplomáticas – não é essencial, mas contribui para a desterritorialização do pensamento.” (MENEZES, 2008, 

p.93) 
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nos versos que metaforizam o país como “paisagem doente” e o poeta como “consciência 

em agonia” (ALVIM, 2004, p.331). Alvim já evidenciava, inclusive, assim como Zuca 

Sardan, uma perspectiva cética e irônica quanto ao papel do intelectual na sociedade, o que 

pode ser verificado no oximoro presente no próprio título Sol dos Cegos, e em versos como 

“minha luz não ilumina”. (idem, ibidem, p.316) 

É neste ponto, em que o caráter transfronteiriço de uma subjetividade intelectual 

cindida, própria de sua vivência diplomática e poética concomitantemente, encontra na 

temática do trabalho um espaço de articulação e embate complexos, já que a questão 

transborda para a própria noção de literatura como trabalho.  

“Paz na terra” é um desses poemas construídos com essas características:  

 

Mas como, Embaixador 

eu sou um humilde Subsecretário 

o senhor quer que o receba? 

- Quero 

Bom então eu obedeço 

Estarei lá às oito 

Eu o recebo e o acompanho 

até o hotel 

O problema das eclusas  

Ele acha que é um assunto 

que eles podem levantar 

Quem vai ficar zonzo? 

Ai meu jesuscristinho 

Eu não merecia isto 

Havia um candidato benigno 

outro maligno 

(dois tumores?) 

Ganhou o benigno 

Deo gratias 

Essa missão tem que sair daqui 

com alguma coisa 
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Peguei as duas informações 

que você fez 

e as refiz 

- Pena, porque já seguiram 

E você me diz isso assim? 

É demais 

Sejamos razoáveis 

Já ganhamos o suficiente 

Ademais 

estamos inadimplentes e temos 

que comprar sem vintém  

paz na fronteira  

Pensem 

                                     (ALVIM, 2011, p.41) 

 

 A ambiência diplomática, no texto, é indicada pelos vocábulos “Embaixador -

Subsecretário” e, por contiguidade semântica, “missão - paz na fronteira”. Mesmo assim, o 

fluxo de falas que se entrecruzam acaba por desorganizar esses vestígios. Não há certeza 

alguma nessa poesia, não vigora uma indicação clara dos interlocutores nem mesmo a 

figuração de uma função referencial segura. Os direcionamentos discursivos das personas 

que conferem voz ao poema fluem caleidoscopicamente, por isso, marcam uma condição de 

presença descontínua e inapreensível. 

Parece haver uma coesão de sentido nos primeiros oito versos do poema: “Mas 

como, Embaixador / eu sou um humilde Subsecretário / o senhor quer que o receba? / - 

Quero / Bom então eu obedeço / Estarei lá às oito / Eu o recebo e o acompanho / até o 

hotel”. Neste ponto, um anacoluto contido em “O problema das eclusas” desfigura essa 

contiguidade. 

Mas na interlocução fragmentária que pode ser observada não deixa de realçar a 

questão da obrigação. Sua manifestação se dá a partir de um vínculo de autoridade entre 

funcionários públicos (Embaixador – Subsecretário) condicionados a uma estrutura 

burocrático-hierárquica, o que se observa nos versos “- Quero / Bom então eu obedeço”. 
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Um querer autoritário e a consequente obediência contrastam com o sentido de 

desfavorecimento, configurado em autocomiseração, daquele que recebe a ordem: “Ai meu 

jesuscristinho / Eu não merecia isto”. Emergindo como se fossem um desabafo, esses 

versos trazem a marca de um questionamento da própria condição de obediência, o que 

carrega consigo uma reflexão sobre a relação identidade-discurso. 

Como destaca Paul Ricouer, 

 

a identidade da personagem é compreendida por transferência para ela da 

operação de composição do enredo antes aplicada à ação narrada; a 

personagem, digamos, é composta em enredo. (RICOEUR, 2014, p.149) 

 

Essa relação que se estabelece entre fala e papéis sociais também pode ser abalada 

por fatores que contrastam com o aspecto formal da função e da situação burocráticas. No 

poema “Tablô”, do livro Elefante, observa-se uma narrativa que mostra justamente esse 

paradoxo entre o sentido de formalidade contido nos termos “Embaixador-Embaixatriz” e o 

episódio da embriaguez que corrompe esse caráter:  

 

O Embaixador do Ceilão 

Encantou-se com a Embaixatriz da Índia 

(mais linda asiática  

não conheci) 

e de repente 

para constrangimento geral 

bradou 

esta noite 

você dorme comigo 

Bebera demais 

teve que sair 

amparado pelo chofer 

                                         (ALVIM, 2004, p.68) 
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Como no poema “Muque”, de Carlos Saldanha, há uma derrisão imagética que 

abala o sentido de formalidade burocrática. Em outros termos, o que se verifica no poema 

“Tablô” é um contraste entre a racionalidade exigida de um alto funcionário do governo e a 

atitude emocional, descontrolada que se irá apresentar. Os versos “esta noite / você dorme 

comigo”, por exemplo, exprimem uma ordem que, inclusive, torna-se um absurdo pela 

impropriedade e “constrangimento geral” que causou episodicamente. 

Nessa direção, a poética de Alvim vai apontar novamente, através da ironia, para 

uma desmantelação de identidades, elucidando incontingências, fracção e transbordamentos 

de presenças fluidas como também se pode perceber no poema a seguir: 

 

             No sufoco 

 

Não quis aceitar  

(o suborno) 

foi menos pelo que tinha feito 

do que pela consideração que demonstrei falou 

se é assim aceito 

veio o outro e disse que ia me prejudicar 

se tiver mulher e filho vai ser pior 

será que ele consegue? 

tenho um defeito 

o que quero quero mesmo 

levantei um empréstimo 

convivo pouco com meus pais 

não me dou com meu irmão 

se não fosse ela 

acho que estaria sozinho 

vou apanhá-la todo dia no trabalho 

estou exausto 

é uma profissão que as pessoas entendem mal 

ganho uma miséria 

                                              (ALVIM, 1981, p.80) 
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O poema constrói-se como um cruzamento de vozes despersonalizadas, mas que 

indicam, pelo teor da conversa, um certo ethos, configurando indivíduos excluídos por um 

sistema com o qual tentam lidar por meio de negociações não submetidas ao nomos do 

Estado. Ao mesmo tempo, o texto deixa transparecer a luta entre a ética pela qual o 

indivíduo deve agir socialmente e a necessidade, como se pode ver na antítese entre os 

versos “Não quis aceitar / (o suborno)” e “estou exausto / é uma profissão que as pessoas 

entendem mal”.  

Os poemas de Francisco Alvim não transmitem, como se pode verificar, um 

discurso utópico em prol da liberdade, ao mesmo tempo em que não demonstram um 

idealismo lírico que heroicize o trabalhador comum. Antes, eles se voltam para as 

trivialidades do cotidiano, suas contradições e desilusões, evidenciando, ao mesmo tempo, 

um esvaziamento do caráter transcendental da poesia na contemporaneidade. Não há mais 

como buscar respostas na metafísica ou em cenários utópicos, o que resta ao poeta, agora, é 

direcionar sua atenção para a concretude de um mundo de pequenos e constantes 

acontecimentos. Ou seja, espacialidades constituídas paradoxalmente por uma espécie de 

coesão disjuntiva, onde a palavra poética, antes de traduzir o mundo, marca uma vivência 

exilar como se verá na próxima parte. 
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2.2 O Corpo Fora: poesia, viagem e exílio 

 

Toujours d'un que ce fût un autre.  

Villon 

 

As práxis poética e diplomática unem-se também pela ideia de viagem e de exílio. 

Ambas constituem uma tensão permanente entre presença e ausência, proximidade e 

distanciamento. Como destaca Jean-Claude Perrier, “a sense of exile from the motherland, 

a sense of loss and nostalgia is frequently experienced by a diplomat while staying 

abroad”.88  Essa interrelação entre poesia e exílio, no entanto, antes de se tratar de um fator 

original da estética de Francisco Alvim ou de qualquer outro poeta diplomata, evidencia-se 

na poesia moderna em geral. (PEDROSA, 2011, p.23) 

Os estudos de literatura contemporânea já reconhecem que a sensação de um estar 

sempre fora, numa condição de errância compreende o próprio movimento de construção 

do poema, na medida em que a instauração de uma voz poética configura por si mesma um 

des-locamento. De fato, “o exílio se faz na interioridade, no duplo movimento do sujeito 

que se olha e se joga entre as coisas”.89 

 Em realidade, a temática do exílio, seja como destino, castigo, autoimposição ou 

aparente acaso, já estava presente nas mais antigas narrativas da história da humanidade, ou 

melhor, desde que a escrita fixou o nomos.  Basta lembrar os mitos de Adão e Eva, de 

Odisseu, de Teseu e de Enéas, passando pelas novelas de cavalaria, na Idade Média90, pelo 

romance moderno, Robinson Crusoé, e pela poesia romântica, por exemplo, chegando até a 

                                                
88 ”. “Comment le poète a tué le diplomate”. Le Figaro, 02 de outubro de 2008. Disponível em: 
<http://www.lefigaro.fr/livres/2008/10/02/03005-20081002ARTFIG00446-comment-le-poete-a-tue-le-

diplomate-.php>. Acesso em: 12 de junho de 2014. 

 
89 LEMOS, Masé. Marcos Siscar e a Vingaça da Poesia. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011. p.59 

 
90 ALBUQUERQUE, Isabela Dias de. Gesta Herwardi Saxonis: o exílio na literatura medieval inglesa. Roda 

da Fortuna, Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo. n.1, v.2, p. 142-156, 2013. Disponível em:  

<http://www.revistarodadafortuna.com>. Acesso em: 16 de julho de 2014. 

 

http://www.lefigaro.fr/livres/2008/10/02/03005-20081002ARTFIG00446-comment-le-poete-a-tue-le-diplomate-.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2008/10/02/03005-20081002ARTFIG00446-comment-le-poete-a-tue-le-diplomate-.php
http://www.revistarodadafortuna.com/
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literatura contemporânea.91 O mais conhecido texto da história da literatura brasileira, e 

também mais parodiado, aliás, é “Canção do Exílio”, do poeta e diplomata Gonçalves Dias. 

 É interessante, no entanto, destacar o pensamento de Edward Said que, em 

Reflexões sobre o Exílio, reconhece na condição de outlander duas perspectivas analíticas: 

a de que o exilado sofre “uma fratura incurável... entre o eu e seu verdadeiro lar” (2003, 

p.46), mas também uma outra, em que  

 

ver o mundo inteiro como uma terra estrangeira possibilita a originalidade da 

visão. A maioria das pessoas tem consciência de uma cultura, um cenário, um 

país; os exilados têm consciência de pelo menos dois desses aspectos, e essa 

pluralidade de visão dá origem a uma consciência de dimensões simultâneas, 

uma consciência que – para tomar emprestada uma palavra da música – é 

contrapontística. (idem, p.59) 

 

 Migrar, neste sentido, é uma experiência enriquecedora na medida em que permite o 

conhecimento da perspectiva do outro, inclusive do si mesmo como outro e, deste modo, 

um olhar mais amplo sobre o próprio locus originário. Esse deslocar-se, aliás, acontece no 

partir, em seu duplo sentido, ou seja, como divisão e também como transposição de 

fronteiras. 

 A poesia contemporânea, por sua vez, marca justamente um redirecionamento da 

atitude estética neste sentido, i.e., o escritor não mais se coloca como um ente soberano, 

que aponta para um sentido teleológico da condição do exilado: purificação, penitência, 

castigo ou destino. Antes, ele tem de enfrentar agora o caráter plurissignificativo e de 

inacabamento da linguagem poética, vivenciando em sua própria escrita literária um 

permanente estar do lado de fora, ou seja, trata-se do caráter nômade da fala literária 

(LEVY, 2011, p.30).  

 O poema a seguir é interessante neste sentido: 

 

 

                                                
91 SÜSSEKIND, Flora. "Exílios". Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 de junho de 1996. 
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           Corpo 

 

Quantas cidades 

             te percorrem passo a passo 

antes de entrares nos mil lares 

que te aguardam 

é mesmo preciso usar sapatos 

porque não gastar na pedra 

uma pele que se lixa longe do  

tato 

dentro do ônibus os dias 

viajam sentados 

em meio a ombros colados 

túneis esgoto bichos 

sorvetes coxas anúncios 

uma criança um adulto 

modelam a cidade 

na areia 

longe 

perto do coração onde 

uma cabeça gira o 

mundo 

correndo na grama a sombra 

de quantos assistem sentados 

enquanto das traves pende 

o corpo de um de todos 

enforcado 

enquanto as orelhas ouvem 

ouvem 

e não gritam 

há um fora dentro da gente 

e fora da gente um dentro 

demonstrativos pronomes 
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o tempo o mundo as pessoas 

o olho                                        

                                

                                                      (ALVIM, 2004, p.333) 

 

O incômodo da sensação de que “há um fora dentro da gente / e fora da gente um 

dentro” expõe uma escrita poética caleidoscópica, em que se evidencia uma subjetividade 

que habita os “mil lares / que te aguardam”. Não há uma representação do mundo como 

objeto captado por um sujeito único, centrado e organizador dos fatos. Tudo são flashs, são 

fragmentos do que se entende por realidade. A subjetividade poética, neste sentido, pelo 

que se traduz, ou produz, a experiência, engendra-se com a própria construção do texto 

literário.  

  A escrita poética, por conseguinte, torna-se uma “luta sem saída e sem certeza, onde 

o que tem de conquistar é a sua própria perda, a verdade do exílio e o retorno ao próprio 

seio da dispersão” (BLANCHOT, 2011, p.69), dispersão esta que o poema de Francisco 

Alvim vai salientar principalmente na teatralidade da assunção de múltiplas vozes que 

interceptam a corporeidade do texto literário, vozes essas que são corpos em via de, como 

nos versos “enquanto das traves pende / o corpo de um de todos”. 

 Como se pode observar, a imagem desse corpo que se configura poeticamente não 

esconde seu caráter de instabilidade, ou seja, é algo que “pende”, que não se fixa, que se 

instaura e reinstaura constantemente.  

Assim também é a vivência do diplomata no estrangeiro, feita de estadas provisórias 

em diferentes países onde irá imergir em variadas culturas, tendo a necessidade constante 

de adaptar-se, de inserir-se, enfim, de reconstituir-se. Esse movimento, como se observa no 

caso dos poetas diplomatas, faz com que sua própria pátria ganhe uma evidência maior em 

suas obras literárias. Aliás, é a partir dessa experiência que parece ressaltar, no escritor, a 

necessidade de “proyectar con más fuerza su país al mundo”. (QUEZADA, 2012, p. 30-34) 

Pensando no contexto histórico brasileiro, se desde José Bonifácio é possível 

encontrar esse caráter nacionalista de maneira mais ou menos explícita em todos os poetas 

diplomatas, num processo de reconstrução identitária contínua, em Francisco Alvim 
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desponta um outro direcionamento que problematiza essa relação nacional-estrangeiro, 

como se pode enxergar no poema “Limpieza es belleza”:  

 

Foi o posto de que ele mais gostou 

o povo amável 

a sociedade recebendo muito bem 

a cidade com todo o conforto 

e sem terremoto 

                                             (ALVIM, 2004, p.190) 

 

Ao tematizar essa vivência diplomática no exterior, fator apontado já no primeiro 

verso, “Foi o posto de que ele mais gostou”, o poema deixa transparecer um sentido 

contrário ao que se encontra em “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, por exemplo.  

O texto de Alvim simplesmente não mostra nenhum traço de nacionalismo 

idealizante ou saudosista. Antes, compõe uma imagem amena e prazerosa de um país 

estrangeiro, sentido que é estruturado pelos versos seguintes: “o povo amável / a sociedade 

recebendo muito bem / a cidade com todo o conforto / e sem terremoto”. 

O poema também difere de “Versos de um cônsul”, de Raul Bopp, pelo fato de 

anular qualquer menção à ideia de sacrifício exigido ao diplomata, como viver longe da 

terra natal. Da mesma forma, na comparação com “Pátria minha”, de Vinícius de Moraes, 

não se encontra em “Limpieza es belleza” a memória afetiva de um país de origem pelo 

qual o poeta “chora de saudades”.  

Nessa poesia de Alvim, o caráter intermitente de uma vivência no estrangeiro 

simplesmente não é apreendida como situação desfavorável, antes é apresentada como algo 

conveniente pelo fatores benéficos que são pragmaticamente elencados.  

A desestabilização dessa perspectiva nacionalista também é verificada em “Meu 

país”, apresentado a seguir: 

 

Sentir a pedra 

como se não fora pedra 

mas um câncer 
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A árvore o rio 

o sol que cai a pino 

sobre a estrada 

 

A paisagem doente 

consome a 

mente e retina 

 

A consciência em agonia 

desenha a quase visível 

razão da paisagem: 

a gente que a contamina 

                                           (ALVIM, 2004, p.331) 

 

Promovendo uma intertextualidade com “Pátria minha”, de Vinícius de Moraes, o 

poema de Francisco Alvim também mostra, inicialmente, um apelo afetivo, o que pode ser 

observado na presença do pronome possessivo que compõe o título “Meu país” assim como 

no primeiro verso, com o verbo “sentir”. No entanto, é percebido, em seguida, um 

movimento que vai desfazer esta perspectiva radicalmente. 

O sentimento para o qual o poeta se volta, e para o qual também conclama o leitor, 

não tangencia um sentido amoroso como em Vinícius de Moraes: “Vives em mim como 

uma filha, que és / Uma ilha de ternura: a Ilha / Brasil, talvez.” Por outro lado, no texto de 

Alvim, configura-se um estranhamento, um incômodo que brota de um olhar que atenta 

para as feridas: “a pedra / como se não fora pedra / mas um câncer”. 

No poema de Vinícius também está presente um sentido desestabilizante, construído 

com o conector “como se”. Este, aliás, é um outro ponto de encontro entre os poemas “Meu 

país” e “Pátria minha”, do qual se destaca o verso “A minha pátria é como se não fosse”. 

No entanto, a paisagem a que o texto de Francisco Alvim remete está doente, uma doença 

que se manifesta como um acontecimento provocado pela “gente que a contamina”.  

Nesse contexto, quem agoniza é a consciência do poeta, que compreende aquilo que 

é “quase visível” aos demais. A agonia, aliás, é uma imagem importante na poesia de 
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Alvim desde O Sol dos Cegos, como um caráter de problematização do intelectual como 

ator social e político na contemporaneidade.  

É interessante destacar, neste panorama, o Terceiro Tratado, n. 28, de A Genealogia 

da Moral, em que Friedrich Nietzsche (2006, p.153-154) critica o despropósito da crença 

em uma postura racionalista que se arvora a explicar e a controlar tudo. A doença, para este 

filósofo, seria, em realidade, a condição própria da razão que nega, constantemente, o 

caráter irracional do humano. Essa inversão problematizadora, permite perceber a paisagem 

não como figuração espontânea, ideal, todavia como construção histórica. 

Estabelecendo-se ainda uma analogia com o poema “Canção do exílio”, é observado 

que a ideia de errância que desponta na poesia “Meu país” não delineia uma vontade de 

retornar à uma ambiência de riquezas naturais, como no texto de Gonçalves Dias. O exílio, 

nesse poema de Alvim, condiciona-se a partir da percepção de uma “paisagem doente” que 

não é lenitivo mas que “consome a / mente e retina”. 

Neste sentido, no poema de Francisco Alvim, a relação nacional-estrangeiro ganha 

novo enfoque, questionamento que também é percebido no poema seguinte: 

 

Hospitalidade 

 

  Se seu país é assim – 

     tão bom – 

     por que não volta? 

                                                   (idem, ibidem, p.29) 

 

O poema não supervaloriza o país de origem em detrimento do estrangeiro, desta 

maneira desestabiliza o sentimento de nacionalismo que acompanha ordinariamente a 

perspectiva de exílio. Esta observação é confirmada pelo tom afetivo, de inclusão e de 

relativo bem-estar que está sendo projetado pelo próprio título “Hospitalidade”. 

Além disso, a indagação que estrutura o texto deixa transparecer não um sentimento 

de falta da terra natal especificamente, mas sim a falta de um desejo explícito de retornar a 

ela. Nesta ótica, a ideia de estranhamento é suplantada pela de conveniência.  
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As relações entre poesia, viagem e exílio, na obra literária de Francisco Alvim, 

apontam para um questionamento da própria ideia de identificação-desidentificação que as 

mudanças de espacialidade promovem. Por certo, a viagem é, em si mesma, uma dinâmica 

da própria consciência histórica, i.e., um estender-se do olhar que vai de si mesmo ao outro 

e retorna, como num movimento pendular contínuo, processual. Por isso mesmo, viajar não 

se resume ao translado em si, ou mais especificamente, à mudança espacial operada pelo 

corpo, contudo abrange o fenômeno extensivo da consciência de si numa relação de 

outridade. Um estender-se em que o espaço torna-se também um corpo outro. 

 De fato, 

 

nell’incontro con l’altro, non si può passare direttamente dalla visione alla 

rappresentazione verbale, poiché il tempo dello sguardo non è quello della 

cosa vista. Vedere non è osservazione neutra, guidata da tassonomie già 

pronte, né immedesimazione empatica. Il vedere diventa, nell’incontro 

antropologico, sguardo che si incontra con un altro sguardo e ne è 

modificato... (BORUTTI, 2003, p.86) 

 

Viajar, nesta ótica, é construir mapeamentos, é humanizar espaços, semelhante ao 

desenho e à pintura, delineamento e preenchimento que também é composição, como no 

poema “Amor”, de Francisco Alvim: 

 

 Meu contorno no mundo, devo a esta luz: a mesma que 

   se ilumina agora no desenho de todos nós, objetos deste  

   quarto, e que extinguimos em sombra.  

                                                                        

                                                                   (ALVIM, 2004, p.315) 

 

 Essa atitude compositiva carrega consigo um caráter ambíguo de presença-ausência, 

i.e., um jogo de sombras e luz cujos delineamentos produzidos são sempre a de um 

deslocamento.  
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A imagem contida em “meu contorno no mundo” transmite ao leitor, por exemplo, 

um sentido bastante dúbio, ou seja, trata-se de um acontecimento que separa, pela fronteira 

do delineamento, indivíduo e mundo, ao mesmo tempo em que insere o eu-poético no 

espaço mundificado.  

 É interessante observar, neste contexto, que a “luz... que / se ilumina agora no 

desenho de todos nós” promove a individualização, já que a subjetividade poética deve a 

ela seu “contorno no mundo”. Por outro lado, pelo movimento de iluminar-se que, aliás, é 

sempre um iluminar-se em algo, também são extintos em sombra outros objetos. A viagem 

da luz é interpretada nesse poema de Francisco Alvim, portanto, como um fluxo constante 

de re-velação.  

No poema “Dentro”, presente em Passatempo, Francisco Alvim retoma essa 

problemática relação entre indivíduo e mundo, mostrando que o espaço não é simplesmente 

o locus onde se manifesta a presença, antes é o que cabe no olhar e, ao mesmo tempo, que 

constitui esse mesmo olhar:  

 

Como de uma varanda 

a tarde debruça-se de meu olhar – 

em sons iluminada 

Murmúrios de vozes 

a brisa verde dos pássaros 

meu corpo recobre-se de relva silenciosa 

 

Penso ouvir 

o som distante de uma porta batendo 

Regresso pelo escuro corredor 

que vai de meu corpo a minha mente 

                                                             (idem, ibidem, p.263) 

 

 Neste texto, a viagem do regressar, não significa um reencontro. Em realidade, as 

imagens que se mostram não têm contornos definidos, são “murmúrios de vozes” que o eu-
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poético pensa “ouvir”. Essa ideia de indefinição ainda se amplifica pelas expressões “som 

distante” e “escuro corredor”. 

Os múltiplos sentidos encontrados nos termos poéticos - olhar, som, vozes, brisa - 

mostram um espaço que se manifesta para além do olhar. O espaço já é delineamento e, por 

isso mesmo, não se separam pensamento e sentidos, como no verso “penso ouvir”. O corpo 

que se recobre de relva evidencia mais do que esconde na medida em que o recobrir-se é 

reconhecer o desenho de sua própria imagem re-velada. Quanto mais próximo, mais 

concreta e aparente a fronteirização das presenças, inclusive.  

 A viagem constitui-se, na poesia de Francisco Alvim, justamente como esse corpo-

lugar labiríntico, onde se manifesta uma fenomenologia poética que o poeta afirma nos 

versos “Regresso pelo escuro corredor / que vai de meu corpo a minha mente”. Trata-se de 

um movimento que, por si só, já configura uma diversidade. Por isso, a condição do ver-

ouvir é sempre e, ao mesmo tempo, um não ver.  

 Essa problematização reitera-se ainda no poema seguinte: 

 

           Varanda de um voo  

 

Um tempo de neve 

Volta 

por dentro do sol 

e da água 

Olho de um lago 

que olha dentro de si 

para se ver 

não se ver 

 

Olhar de fora 

luz tamanha 

névoa na neve- 

montanha 

                    (idem, ibidem, 213) 



 

 123   

A ambiguidade presente nos versos “Olho de um lago / que olha dentro de si”, 

constrói-se pelo próprio fato de o leitor não saber se se trata de um olho-órgão da visão ou o 

próprio ato de olhar. Ao mesmo tempo, evidencia-se um estranhamento na antítese “para se 

ver  / não se ver”, na medida em que a finalidade do olhar não se realiza.  

Essas imagens acabam por desestabilizar a ideia de visão estabelecida na relação 

unidirecional entre quem vê e o que é visto. Ver, como se lê no poema, é um processo contíguo ao 

“não se ver”. O próprio sentido de um “Olhar de fora”, que se conecta semanticamente com 

a ideia do título, “varanda de um voo”, configura uma espacialidade incerta. Convém 

destacar que, arquitetonicamente, a “varanda” é interioridade e exterioridade ao mesmo 

tempo, uma vez que é parte de uma construção e que, ao mesmo tempo, se projeta para o 

lado de fora. 

A poesia, neste sentido, não aponta caminhos seguros, nem se constrói como uma 

tentativa de explicação da vida, mas como manifestação labiríntica do estar preso ao mundo 

e à linguagem. Uma linguagem que se constitui como rede complexa de sentidos, 

transposições e estranhamentos. 

Esse caráter errático desdobra-se também numa outra amplitude da linguagem 

poética de Francisco Alvim, i.e., na poliglossia. Trata-se de outro interessante 

procedimento, comum a ambas as práxis, poética e diplomática, sobre o que se refletirá 

seguidamente. 
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2.3  Poliglossia 

 
           Depois acostumei-me à impossível comunicação. 

 

Cecília Meireles 

 

 

A obra poética de Francisco Alvim também está entremeada de textos em outros 

idiomas, a saber: inglês, francês e espanhol. Antes de considerar, todavia, esse fator como o 

resultado de uma vivência profissional constante no estrangeiro, no ofício de diplomata, ou 

como uma procura por um espraiar-se da linguagem em outras línguas, na tentativa de 

captar talvez o intraduzível, a análise que se apresentará aqui compreende a poliglossia a 

partir de uma tessitura em que se percebem não apenas a tensão constante entre uma 

problematização dos limites fronteiriços entre a palavra e o mundo, o leitor e o texto, a 

consciência poética e a linguagem, como também entre nacionalismo e cosmopolitismo. 

 A poliglossia surge na poesia de Francisco Alvim a partir de Passatempo (1974), 

livro escrito quando o poeta morou na França. No conjunto de sua obra, os exemplos de 

poemas que apresentam esse caráter são: L’étoile aux éléphants, Auden’s short, Água no 

olhar e Job inscription, em Pasatempo; Limpieza es belleza, em Lago, Montanha (1981); 

Negociação, Varanda de um vôo, em Festa (1981); Con buon critério, em O Corpo Fora 

(1988); Com ninguém, Picabia, Um guarda-chuva, M.A. ...CHEZ SES AMIS, M. ... ET 

MME. ..., L’Union Latine, Una más, Hola!, En la calle, Na fila, em Elefante (2000); Foto, 

Títulos, É pouco?, Epígrafe?, Tableau mouvant e Através, em Metro Nenhum (2011).  

 A construção do poema, nessa linha de pensamento, configura um fluxo complexo 

de imagens em que a própria relação da palavra com o outro da linguagem estabelece, de 

per si, um jogo de tradução. Essa ideia precisa ser entendida não como uma 

correspondência biunívoca, equânime ou objetiva entre esses pólos, porém como uma ação 

em que se presentifica uma constelação de personas instáveis cuja modelação já designa 

uma condição interpretativa.  

 Essa situação, na pluriformidade das relações que apresenta, está condicionada a um 

fator fundamental, i.e., reconhecendo-se o caráter ambíguo da literatura, “faite, 
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contradictoirement, de fondation et de défondation” (BARON, 2008, p.6), evidencia-se, no 

poema, a elipse muito mais que a metáfora.  

 É preciso considerar que a preponderância, na poética de Francisco Alvim, de uma 

figura de linguagem que aponta justamente para o sentido de falta desestabiliza, 

concomitantemente, uma espécie de relevância tradicional dada à esfera metafórica da 

linguagem literária.  

A metáfora não pode desviar o olhar do leitor do fato de que a própria ideia de 

transporte de um significado é, antes de tudo, um fenômeno de esvaziamento. À palavra 

falta o mundo assim como ao mundo, a palavra. É “o mundo mudo / O sino que não soa”, 

que instiga o poeta, como no texto “Aniversários”. (ALVIM, 2011, p.14) 

 No poema “Con buon criterio”, presente em O Corpo Fora (1988), por exemplo, o 

poeta parece querer chamar a atenção do leitor justamente para a disjunção que existe entre 

a fatuidade do fenômeno, i.e., aquilo que se apresenta aos sentidos, e a conformação sígnica 

que o pensamento lhe direciona:  

 

Las cosas hay que tomarlas 

como son 

Primero a ver lo que ofrecen 

Bastante nos equivocamos sin querer 

Llega tarde se va pronto 

                                                      (ALVIM, 2004, p.104) 

 

“Las cosas” têm sempre algo a oferecer, estão em toda parte, não podem desfazer-se 

de seu caráter de coisalidade (HEIDEGGER, 2000, p.13). O poeta está atento a isso. Esse 

fato, no entanto, vai muito além de um mostrar-se à visão, como no sentido evidenciado no 

verso “Primero a ver”. Trata-se, em realidade, de um processo de transformação da coisa 

oferecida em coisa recebida, onde, inclusive, reside o engano para o qual o verso “Bastante 

nos equivocamos sin querer” aponta.  

A linguagem não traduz o mundo, o que não quer dizer que ela não aponte para ele. 

A atitude do poeta diante do engano da inteligibilidade é irônica, como o próprio título 
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“Con buon criterio” evidencia. Aliás, é ela, a ironia, quem pode como ninguém mais 

direcionar-se para a coisa na medida em que lhe diz o contrário. Por isso o poeta aceita com 

tranquilidade a condição que a linguagem impõe, i.e., a perda, a que a antítese “Llega tarde 

se va pronto” remete.  

Consoante Mikhail Bakhtin, aliás, a poliglossia (ou heteroglossia) configura uma 

dialogicidade permeada de um caráter irônico. Como ele mesmo afirma, tratando dos 

escritores representantes da literatura do início do século XX, 

 

They become more free and flexible, their language renews itself by 

incorporating extraliterary heteroglossia and the ‘novelistic’ layers of literary 

language, they become dialogized, permeated with laughter, irony, humor, 

elements of self-parody and finally – this is the most important thing – the 

novel inserts into these others genres an indeterminacy, a certain semantic 

openendedness, a living contact with unfinished, still envolving 

contemporary reality (the openended present). (BAKHTIN, 2004, p.7) 

 

Compreende-se, neste sentido, que o percurso entre a palavra e a coisa não é de 

espelhamento (AUERBACH, 1998, p.20), mas de instabilidade da presença, como também 

se pode verificar no poema “Com ninguém”, do livro Elefante:  

 

Com ninguém 

 

The city telephones are highly emotional 

They howl whine and shriek 

They sulk: refusing to be coaxed 

into a dialing tone 

no matter 

how hard you try 

They have tantrums: cutting 

you off 

in mid conversation 
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Aqui não converso com ninguém 

 

Los obispos elaboran documentos 

La démission du Ministre du Plan traduit le malaise économique 

Aumentos de sueldos 

En busca de un milagro 

 

Me passa o cigarro 

 

La clase media va ahora al purgatório  

(problemáticos contraditórios brancos  

e bonitos) 

 

Mañana me voy 

Con Geórgia 

mañana me voy 

 

Você se lembra de anteontem? ouvidos acostumados  

a distinguir à distância o rumor das coisas que se aproximam  

percebem sob o tropel confuso das massas cuja sombra começa  

a dominar o horizonte da nossa cultura os passos do homem de  

destino não há a estas horas país que não esteja à procura de um  

homem isto é de um homem carismático ou marcado pelo destino  

para dar às aspirações das massas uma expressão simbólica  

imprimindo a unidade de uma vontade dura e poderosa ao caos  

de angústia e de medo de que se compõe o patos ou a demonia  

das representações coletivas não há hoje um povo que não clame  

por um César 

 

Detesto esta cidade 

O seu problema é que você está ficando velho 

Velho, eu? Você é quem está ficando velho 
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Les indices récents d’une legère baisse de la popularité du 

président et de son gouvernement dans l’opinion publique 

ne serait pás étrangers au choix opere 

Me passa o cigarro 

 

ne distinguait plus la raison de son plaisir, tandis que Roberte, 

le cuisses et les fesses ruisselantes de l‘impertinence de nos 

deux néophytes, s’abandonnait à ses ultimes secousses, ahanant 

et vouant à tous lês diables sés obligations à la Chambre et de  

deputeé devenant pute entre Condorcet et Saint Lazare 

 

Oh, que famintos beijos na floresta 

 

frustation at your fingertips 

                                                       

                                                                         (ALVIM, 2004, p.20-2) 

  

As múltiplas personas que dão voz ao poema, cuja estrutura se constitui por um 

encadeamento de variações poliglóssicas, remetem à ideia de conversa ao mesmo tempo em 

que deformam essa realização. A pluralidade de vozes, destituídas de uma referencialidade 

imediata, são, ademais, uma disposição que contrasta com o solipsismo a que o próprio 

título “Com ninguém” faz referência e que se intensifica com os versos “cutting / you off / 

in mid conversation / Aqui não converso com ninguém”.   

Esse poema, por isso mesmo, desestabiliza, a princípio, as noções de origem e de 

endereçamento, lugares vazios, na medida em que apresenta uma caracterização formal 

desdobrada em falas que se comportam como ecos de frases soltas captadas no “caos / de 

angústia e de medo de que se compõe o patos ou a demonia /das representações coletivas”. 

 A captação de falas, enquanto operação estética, já prefigura, inclusive, um 

procedimento traditore. É interessante lembrar o pensamento de Peter Burke, para quem a 

relação entre fala e escrita é, em realidade, um desvio, já que esta últ ima “trata-se mais de 

uma tradução do que uma transcrição da língua falada”. (BURKE, 1995, p.33)  
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A poliglossia, nos poemas de Francisco Alvim, pode ser entendida, por conseguinte, 

como um procedimento estético em que se evidenciam subjetividades migratórias 

confluentes num contexto de desfacelamento de fronteiras limítrofes não apenas entre 

idiomas diferentes, mas também entre a conformação da linguagem poética e o mundo.   

Esta condição esboroa, inclusive, o caráter autoral do texto, uma vez que se 

confundem os papéis de escritor e de leitor, como no poema “L’étoile aux éléphants”, da 

obra Passatempo: 

 

- Você continuou a leitura de Proust? 

- Não, posso lê-lo na volta 

Li Graciliano: Caetés e São Bernardo 

Você se lembrará de mim? 

- Não, não me lembrarei 

O velho Nabuco tinha razão 

lembrar é colecionar 

                                            (ALVIM, 2004, p.291) 

 

A formatação dialógica do poema, assim como a intertextualidade que marca a sua 

estrutura, ao citar autores consagrados, parecem indicar uma referencialidade objetiva. 

Trata-se de uma conversa que simplesmente poderia acontecer numa situação de despedida 

ou de separação tal qual o texto mostra em sua superfície fluida. Mas é justamente esse 

acontecimento que o poema subverte. Embaralham-se as falas cuja individualidade 

manifesta-se tão somente pelo conteúdo que exprimem. Embora os travessões marquem a 

alternância de interlocutores, não há ancoragem segura no texto que certifique quando nem 

entre quem a mudança se dá.  

Além disso, o anacoluto na passagem do terceiro para o quarto verso redireciona 

abruptamente o teor das falas de um fator cultural, “a leitura de Proust” para uma questão 

mais afetiva, “Você se lembrará de mim?”. Essa inconstância evidenciada por variados 

mascaramentos que o poeta assume deixa entrever, por sua vez, que a própria ideia de 
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conversa já aporta um sentido de mudança de lugar. A etimologia deste vocábulo, na raiz -

vers- guarda, inclusive, um significado básico de alteração.92  

 É interessante observar que vers- está presente na constituição sêmica tanto do 

vocábulo “conversa”, como também em “verso”. É possível verificar, dessa maneira, um 

caráter procedimental que não se constitui como espelhamento ou representação, antes há 

um movimento constante no qual o sentido está sempre em via de. 

 O texto “L’étoile aux éléphants” também mostra com mais evidência uma tensão 

entre consciência e tempo nos versos finais: “- Não, não me lembrarei/ O velho Nabuco 

tinha razão / lembrar é colecionar”. Inserido no mesmo campo semântico de coletar e de 

colher, o verbo “colecionar” indica, por si só, a perspectiva de uma intencionalidade. O 

interlocutor do poema é quem decide não se lembrar.  

E a literatura é uma práxis que desestabiliza essa relação ao evidenciar seu caráter 

intencional e de ficção. É neste sentido que a experiência da narratividade, como 

configuração de uma evidente representação do mundo pela linguagem, também é 

problematizada pelo poeta. Narrar, para o senso comum, parece desvelar o mundo, provar 

sua inteligibilidade, quando, a rigor, o substitui.  

 O texto a seguir, por exemplo, tem uma estrutura de prosa, formulação semântica 

coerente com o que seria um pedido de imigração, como indica o teor das palavras, ou 

como diz o título, “Job inscription”. No entanto, o que se inscreve aí mostra justamente um 

caráter desfuncionalizado: 

  

6. I have been living with Marta Alves for the last six years. My wife is 

married but has been legally separated from her husband. In view of the fact 

that no divorce existis in Brazil, we cannot legally enter into matrimony, but 

for all practical purposes we consider ourselves married, and are so 

considered in Brazilian society. My wife would, if possible, come with me to 

Brazil.  

                                                                                       (idem, ibidem, p.253) 

 

                                                
92 Apud.: Dicionário Latim-português. Portugal: Porto Editora, 2012. 617 p. 



 

 131   

A inserção deste texto num livro de poemas não apenas transgride os limites entre 

poesia e prosa, como também a fronteira entre historicidade e ficção. Ora, narrar é uma 

inscrição no tempo, dando sentido ao fluxo inexorável que o constitui. Nesta perspectiva, 

haveria a ideia de uma coerência da linguagem que se apega à coerência do mundo, como 

dizia o primeiro Wittgenstein, ou seja, “la proposición nos comunica un estado de cosas; 

tiene, pues, que estar esencialmente conectada con el estado de cosas” (WITTGENSTEIN, 

2012, p.79).  

Mas é justamente essa marca temporal, configurada numa conexão instável de 

coisas, linguagem e mundo, tempo e presença, que a poesia subverte. Ao mesmo tempo em 

que há uma subjetividade sendo enformada nesta breve narrativa, escapa ao leitor. Aliás, “a 

ideia de um eu sólido ou unitário é contestada pela heteroglossia” (BURKE, 2008, p.72). 

Essa dualidade assinala, inclusive, um escoar entre espaços cujo trânsito exige um adequar-

se, uma conformação. O verso “come with me to Brazil”, indicando o propósito da 

coerência a que a narrativa direciona-se, não é fortuito, é uma possibilidade, “if possible”. 

 No uso cotidiano da linguagem, a realização dessa possibilidade é atestada pelo 

sucesso da mensagem. Quando esta é decodificada, quando comunica, constitui uma ação 

prática no mundo social. Sua coerência equivale à sua funcionalidade. O texto poético, por 

sua vez, transforma a mensagem nos seus diferentes estratos: desapegado de seu caráter 

funcional, subtrai a temporalidade; sem ter a quem comunicar, sua geografia torna-se 

labiríntica, sendo o próprio texto sua origem fabricada; suspenso o domínio do autor, visto 

agora como alguém que se coloca à escuta, ironiza o silêncio do mundo e assim o faz dizer.

 Neste ponto, aquilo que seria a imagem de um procedimento tradutório, com a 

finalidade de um entendimento mútuo, conforma, não obstante, uma interrupção, como no 

poema a seguir:   

 

Um guarda-chuva 

  

Un objet de circonstance 

(um objeto de circunstância) 

a été oublié dans la salle d’attente 
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(foi esquecido na sala de espera) 

                                               (ALVIM, 2004, p.56) 

 

 A equivalência dos sentidos, engendrando a tradução que o poema dispõe, em 

realidade inscreve-se como cortes no fluxo que os versos constituem. A tradução não está 

no mesmo espaço, ela se entremeia como um outro intervalar, por isso a acomodação de 

seu sentido requer sempre um sentido diferente. Grosso modo, traduzir é uma ação de trazer 

o texto para a esfera de um leitor que compreende um determinado código diferente 

daquele em que o texto foi originalmente construído.  

 Em Francisco Alvim, a poliglossia produz uma espécie de errância, assim como os 

diálogos e as conversas que compõem seus poemas. Traduzir é uma errância também, sua 

necessidade é uma condenação. O indivíduo é forçosamente levado a traduzir, a si mesmo, 

ao outro e ao mundo. Como na práxis diplomática, a errância é antonomásia do 

cosmopolitismo, entremeia a fronteira entre o nacional e o estrangeiro, entre o agora e o 

ágora, visto que o espaço que a palavra ocupa é sempre uma cisão no tempo. E o tempo é 

cultura, no sentido etimológico de cultus93, um cultivo feito no solo da linguagem. 

 O poema de Francisco Alvim é, neste sentido, uma atenção voltada para as 

intrincadas relações entre o tempo, a linguagem e o mundo, atenção que sua estética institui 

pelo procedimento da escuta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Cf.: Dicionário Latim-português, português-latim. Lisboa: Porto Editora, 2011. 617 p. 
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3.  UM NEGÓCIO DE PALAVRAS  

            3.1 A Voz e a Escuta    

 

Our eyes, upon on double string; 

So to'entergraft our hands, as yet 

Was all the means to make us one, 

And pictures in our eyes to get 

Was all our propagation.   
 

John Donne, “The extasie”. 

 

Colocar-se à escuta é mais um dos complexos procedimentos que interrelacionam a 

práxis poética de Francisco Alvim com a diplomacia. Mas antes de passar para as 

problematizações que sua poesia vai colocar nesse campo, é preciso destacar primeiramente 

que o ato de escutar, num sentido prático, é uma questão de desempenho, envolve 

estratégias, mascaramentos, subterfúgios, teatralização. (MORELLET, 2002, p.3)  

Em se tratando da linguagem verbal, pôr-se à escuta não é um acontecimento que se 

resume a receber a mensagem e decodificá-la, exigindo-se para isso o conhecimento do 

código basicamente. Escutar, por outro lado, consiste numa postura transformadora, ativa e 

atenciosa. Logo, as palavras, mas também os ruídos, as interrupções, as elipses, as nuances, 

o tom, o silêncio, tudo insere-se e interfere na ontologia do sentido.  

A gênese do texto poético, por este ângulo, não ocorre como um preenchimento do 

silêncio pela palavra, mas numa tensão constante entre ambos, i.e., entre o dito e o não dito. 

De fato, a “poesia fala também pelo que deixa de falar, pelo que cala.” (ALCIDES, 1999, 

p.20).  

Na práxis diplomática, a escuta também constitui um importante procedimento, ao 

lado da negociação, que se engendra na perspicácia de perceber o esconso nas palavras e 

nos silêncios. Por certo,  

 

diplomacy is a essencially political activity and, well-resourced and skilful, a 

major ingredient of power… it also includes such discrete activities as gathering 

information, clarifying intentions, and engendering goodwill… (BERRIDGE, 

2010, p.1) 
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Mas o ponto é que, enquanto na diplomacia a escuta é um fator procedimental, com 

objetivos claros como colher informações e esclarecer intenções implícitas, tendo em vista 

os interesses do Estado representado94; no fazer poético, não há um direcionamento para a 

ideia de solução e representação. Nesta condição, em que se verifica uma complexificação 

do ato de escutar, é possível pensar que, “para que haja escuta, é preciso sustentar o tempo 

e relacionar passado, presente e futuro; é preciso construir um sentido a partir dos dados da 

memória, da sensação imediata e da expectativa.” (BARBOSA, 2008, p.67)  

As problematizações que a poesia coloca a partir da concepção de escuta vão 

expandir justamente as possibilidades de leitura do que, inclusive, já não se sustenta por um 

caráter pragmático e teleológico.  

Cacaso, no que tange à poética contemporânea, já havia observado que  

 

o poeta é aquele cara que fala e conversa, mas que sobretudo escuta, que 

capta a matéria-prima no ar, viva, e ainda no ar já lhe dá certos retoques, 

fazendo com que ela aterrize no papel virando poesia. (CACASO, 1997, 

p.27) 

 

Neste sentido, a assimilação das falas retiradas do dia-a-dia pela poética de 

Francisco Alvim não significa, por isso mesmo, uma simples transposição de 

discursividades cotidianas, pragmáticas, para as páginas de um livro. A recontextualização, 

por si só, já desmonta o texto e des-autoriza sua voz, apagando vestígios de origem e de 

endereçamentos. É o que se reconhece, por exemplo, em “Má-criação”: 

 

 Ele disse que não tem pressa 

                                     Que quem tem pressa é você 

                                     Se não escutou, limpa o ouvido – 

                                                
94 Nicholas Cull, na conferência intitulada “Cultural Diplomacy as a listening Project?”, esclarece a questão 

da escuta na práxis diplomática nos seguintes termos: “the first duty of public diplomacy officer is to listen… 

I would define listening in the public diplomacy context as being both the collection and analysis of data or 

information or opinion from the target foreign public by an international actor.” (p.1) 

Disponível em: <https://www.american.edu/sis/ic/upload/2_2-2010-Conference-Presentation-Cull.pdf>. 

Acesso em: 12 de abril de 2015. 

 

https://www.american.edu/sis/ic/upload/2_2-2010-Conference-Presentation-Cull.pdf
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que está sujo 

                            (ALVIM, 2004, p.60) 

 

O recorte que este poema faz de uma situação comunicativa que poderia ser 

considerada trivial no dia-a-dia, em realidade a torna incomum, ampliando 

consideravelmente seu potencial sugestivo. É justamente esse descolamento promovido 

pelo texto que conforma problematizações de fatores que, em geral, passam despercebidos. 

Mas é para isso que o poeta quer chamar propriamente a atenção. 

Embora essa poesia pareça apresentar uma relação discursiva, em certo sentido, 

rude, fator que é apontado pelo próprio título e pelo teor da mensagem que lembra uma 

discussão entre duas pessoas, há, contudo, uma desestabilização dessa ideia. Os pronomes 

pessoais “Ele” e “você” não têm relação com qualquer contextualidade extralinguística. 

Simplesmente não marcam uma referencialidade fora do poema em si.  

É interessante observar também que esses pronomes não se relacionam diretamente 

como se fossem interlocutores de um ato comunicativo. Há uma voz que intermedeia essa 

relação, transmitindo a mensagem: “Ele disse que”. Mas, logo em seguida, esboroa-se a 

possibilidade de vincular o verso “Se não escutou, limpa o ouvido - / que está sujo” a 

qualquer um desses pólos enunciativos (Ele, você ou o intermediador). 

 Em meio a esse caráter descentralizado e polifônico do texto, emerge uma 

semantização tensa entre “pressa” e “escuta”. Ora, diferente do que acontece com o 

fenômeno da visão, escutar exige uma postura atenciosa. É possível ver e ser visto ao 

mesmo tempo. Da mesma forma, é perfeitamente factível realizar uma leitura dinâmica de 

um texto verbal ou não verbal simplesmente com o passar dos olhos. No entanto, só é 

viável escutar quando não se é escutado simultaneamente. Além disso, não há uma escuta 

dinâmica sem que não se condicione uma sensação de que algo foi perdido.  

Para ampliação dessa análise, é interessante lembrar a comparação que Leonardo da 

Vinci já havia tecido entre as práxis poética e pictórica: 

 

… the poet in describing the beauty or ugliness of any figure can only show it 

to you consecutively, bit by bit, while the painter will display it all at once… 
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For these reasons the poet ranks far below the painter in the representation of 

visible things... (VINCI, 2008, p.188) 

 

Leonardo coloca a pintura acima da poesia, pelo fator sintético que caberia à primeira 

formalmente. De qualquer modo, é possível perceber neste excerto também o sentido de 

espera que condiciona a poesia cuja forma seria uma montagem paulatina de fragmentos, 

i.e., o “bit by bit” a que ele se refere.  

          Ora, o ato de ver recebe a influência da disposição espacial, na medida em que 

acontece na relação direta entre observador e observado. Este fato não constitui, no entanto, 

uma relação de controle, antes fractada, incompleta, brumosa. Ver é um ato de inserção no 

mundo, projetar-se nele, por isso mesmo é impedido pela opacidade, obstáculo que 

configura na poética de Francisco Alvim um estado de angústia também. 

Para José Guilherme Merquior, neste contexto, “o centro da poesia de Alvim 

elaborará instâncias quase idiossincrásticas, a começar pelo que poderia chamar de Tema 

de Tirésias (ou da dor de ver), traço titular do sentimento alviniano do mundo.” 

(MERQUIOR, 1972, p.198) Mas o fato é que, enquanto no mito verifica-se a compensação, 

concedida por Zeus95, do dom de vaticinar (manteía), na poesia de Alvim, o que se afigura 

é a ironia como forma de lidar com a incerteza e a instabilidade do mundo. Não há verdades 

a serem anunciadas, por isso, o caráter de necessidade da escuta, uma escuta que atenta para 

o eco de imagens cuja presença é, paradoxalmente, sempre a inauguração da presença.  

Escutar, por sua vez, é abrir-se ao fluxo do mundo, é ser inserido por ele. Para 

escutar, não se necessita de um ponto, não há ponto de escuta como existe um ponto de 

vista ante a linha do horizonte.  

Ao conformar tematicamente ambos os sentidos, em sua poesia, i.e., a escuta e a 

visão, Francisco Alvim apresenta uma complexa problematização acerca da crença na 

autonomia entre eles ao mesmo tempo em que também desestabiliza a ideia de 

representação discursiva e situacional. 

                                                
95 Junito de Souza Brandão lembra que a cegueria e o dom de vaticinar, de Τειρεσίας, eram a consequência de 

dois fatores contrários, i.e., castigo e compensação (BRANDÃO, 2012, p.183). O primeiro, imposto por Hera, 

e o segundo, concedido por Zeus, configuram a ideia de um saber divino que, por essa mesma condição, não 

se apóia no sentido físico. 
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As falas que conformam sua escrita poética, neste entendimento, não se instituem 

como um lançar-se para o lado de fora enquanto o silenciar seria um voltar-se para o lado 

de dentro. Essa concepção dicotômica é simplesmente desmantelada por sua poesia na 

medida em que evidencia um choque entre transparências e opacidades, entre o que se 

mostra e o que é latente, entre o que é individual e o que é coletivo. Por isso, o leitor é 

levado a compreender que simplesmente não há o lado de dentro. Tudo pode estar aí, na 

superfície da linguagem. 

Essa superficialidade, no entanto, não é sinônimo de evidência, ela é um espaço 

onde acontece o jogo entre encontro e desencontro, formação e deformação, onde o chegar 

é partir. Como lembra Jean-Pierre Vernant, “a imagem é da ordem do parecer, do phaínein: 

ela se ‘faz ver’ como aparência do que não é.” (LIMA, 2010, p.59)  

 A escuta, neste ponto de vista, não é um fechar-se no interior de uma corporeidade. 

Até porque o silêncio não se manifesta como uma postura passiva diante do dinamismo 

sonoro do mundo, pelo simples fato de que “il silenzio non è un fattore di isolamento.” 

(MICCIO, 2011, p.7) A escuta não é nem mesmo um sentido. Ela é o processo do próprio 

sentido em seus múltiplos acontecimentos eventuais, questão que pode ser observada no 

poema a seguir: 

            

                                Castália 

 

Saiu da sala 

me deixou um instante sozinho 

ouço vozes 

barulho de portas se abrindo 

lá fora um operário 

caminha no chão vermelho 

                                       (ALVIM, 1981, p.48) 

 

O texto mostra uma escuta atenta para o som dos acontecimentos: as “vozes” e o 

“barulho de portas se abrindo”. Esses fatos, no entanto, não têm relação direta com o 

enredo que se delineia com os dois primeiros versos, “Saiu da sala / me deixou um instante 
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sozinho”. São frases que se interceptam, mas a conexão de sentidos fica para o leitor 

estabelecer. 

Como é percebido, antes de estruturar uma sucessão de eventos coerentemente, os 

versos que compõem esse poema apresentam uma tessitura fragmentária que desarticula, 

inclusive, um nexo temporal. O que a conjunção de pretérito e presente, observada nos 

verbos “Saiu”, “deixou”, “ouço” e “caminha” vai produzir é justamente um jogo de 

aproximação e distanciamento que esboroa a noção de fixidez da subjetividade que se 

engendra nessa poesia. 

Não há, a rigor, uma espacialidade sendo construída a partir dos limites de uma 

percepção auditiva e visual, um locus onde habita uma voz. O acontecimento que o poema 

vem mostrar é o fluxo de um mundo que a linguagem transfere. Por isso mesmo, a 

condição de ter sido deixado “um instante sozinho”, não configura, a rigor, um 

desligamento do mundo, antes demonstra uma abertura para a presença de um mundo que 

se instaura na relação entre som e imagem. 

Na poesia de Francisco Alvim, o ver é uma escuta em permanência. O poema a 

seguir, por exemplo, ressalta esse fenômeno conformando-o em procedimento estético: 

 

Quer ver? 

 

Escuta 

                    (ALVIM, 2004, p.55) 

 

A primeira questão que se coloca é a estrutura do texto, que apresenta uma aparente 

relação entre pergunta e resposta. No entanto, não há uma certeza neste sentido, visto que a 

disposição poêmica desorganiza essa coesão discursiva. Em meio à instabilidade que se 

apresenta, por conseguinte, emerge uma aproximação entre “ver” e “escuta”. Sentidos 

diferentes cujos encadeamentos se dão pelo processo da produção da imagem.  

Esse questionamento acerca das relações entre ver e escuta também já havia sido 

colocado pelo poeta diplomata francês Paul Claudel, no ensaio “L’Oeil écoute”, ao se 

referir aos museus holandeses: 
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Je recommandais au visiteur de ces musées d’avoir l’oreille aussi éveillée que 

les yeux, car la vue est l’organe de l’approbation active de la conquête 

intellectuelle tandis que l’ouïe est celui de la receptivité. (CLAUDEL, 2006, 

p.169) 

 

Para Claudel, o ato de ver figura como “active” e a escuta, como “receptivité”, 

coadunando uma relação de complementaridade antitética. Em Francisco Alvim, por outro 

lado, esses sentidos não se opõem, antes remontam aos fluxos da construção imagética. 

Nesse processo, a escuta é apresentada como condição para o desmembramento do ver, um 

ver que se pluriespacializa e não se esgota, por isso mesmo, nas imagens que apreende. Do 

mesmo modo, a poesia de Alvim não aponta para uma subjetividade centralizada, onde se 

insere um posto do olhar. 

A relação centralidade-olhar, inclusive, construiu-se a partir da noção de 

perspectiva, temática que irá remeter à pintura renascentista. É interessante observar que, 

no poema “A morte de alguns”, é apresentada uma referência ao pintor italiano Paolo 

Ucello, um dos pioneiros no estudo da ilusão de profundidade sobre uma superfície plana: 

 

Nesta guerra é certo 

como em Uccello 

só se valorizam 

os gestos mais belos 

 

Mesmo porque desertas 

de homens as janelas 

nelas só se veem 

poetas 

                                               

                                        (ALVIM, 2004, p.310) 

 

Ao interpretar o valor dado aos “os gestos mais belos” em Uccello, convém lembrar 

uma importante informação sobre a perspectiva, ou seja, a de que ela não apenas insere a 
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figura no espaço do quadro, mas também constrói uma noção de hierarquia de valor. De 

fato, ela “indica para onde olhar e quem deve ser notado; há um centro...” (GOMES, 2013, 

p.174) Foi essa matematização espacial, utilizada como estrutura compositiva da pintura a 

partir do Renascimento, que trouxe, inclusive, a noção de descolamento da imagem de um 

fundo que não se agrega mais à figura central, mas a expõe, a lança para fora. Em outros 

termos, são para as imagens que se encontram no primeiro plano que converge o 

direcionamento visual do espectador.  

A janela, assim como o quadro pictórico, remete a essa ideia de projeção. Estar à 

janela é, em realidade, estar dentro e fora ao mesmo tempo.  

 

As próprias janelas podem fornecer uma oportunidade de participação parcial 

numa situação e normalmente são associadas com um entendimento de que 

tal possibilidade não será explorada. (GOFFMAN, 2010, p.168) 

 

Da mesma forma, o olhar através ou a partir desse espaço dúbio remete ao olhar 

através do quadro. Na perspectivação do espaço, por conseguinte, fator que se traduz como 

uma operação intencional, i.e., a direção em que acontece o fenômeno da visão já produz 

uma hierarquia das figuras aí dispostas: “Nesta guerra é certo / como em Uccello / só se 

valorizam / os gestos mais belos”. 

Além disso, a distinção que o texto apresenta entre “homens” e “poetas”, na 

segunda estrofe, promove uma problematização da espacialidade prospectiva da escrita 

poética. A imagem do poeta à janela possibilita uma leitura da poesia como um fluxo 

ambíguo de inserção e de afastamento simultâneo no mundo. 

Assim como acontece no poema “Quer ver?”, em “Sonoro”, também se encontra 

desestabilizada a noção de perspectiva, tradicional representação matemática e estável do 

mundo, ao mesmo tempo em que é feito emergir um sentido de errância:  

 

Voz que dança 

na luz que      brilha nessa linha 

branca 
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do horizonte 

 

(Que horizonte? 

Cego?) 

 

Fora do mar 

Fora da terra 

Fora 

 

Na luz  

cósmico-cosmogônica (escuríssima!) 

Dança 

 

Linha 

linha do horizonte 

vertical 

contígua à coluna 

vertebral cervical 

no espaço em arco (...) 

                                   (ALVIM, 2011, p.87) 

 

A interrelação entre o ver e a escuta, como nos versos “Voz que dança / na luz que 

brilha nessa linha / branca / do horizonte” já demonstra uma oscilação da ideia de 

estabilidade de um mundo visto em perspectiva, matematizado. Não é apenas o espectador 

que se move e direciona intencionalmente sua visão para a imagem. O horizonte também se 

altera constantemente, sentido evidenciado nos versos “Dança / Linha / linha do horizonte”. 

A questão dessa instabilidade de presenças que são fluxo, configurações de 

encontros impermanentes, é reiteradamente tematizada por Francisco Alvim. Neste sentido, 

sua poética abrange as relações entre os sentidos da visão e da escuta a partir de um 

posicionamento que não dicotomiza esses processos. O poema “Oráculo” é um outro 

exemplo interessante: 
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(...) A paisagem 

 sangra no olhar 

Não tema o olhar (...) 

Este é o labirinto 

dos ouvintes laboriosos 

eco de muitas vozes 

procuro minha voz (...) 

                                      

                                    (ALVIM, 1981, p.134) 

 

 O encontro da paisagem pelo olhar não é sinônimo de passividade, como é possível 

ler nesta poesia. É um acontecimento; há um sentido de esforço e de sofrimento nesse 

processo, o que pode ser percebido nos versos “A paisagem / sangra no olhar”. O olhar, por 

sua vez, é metáfora do “labirinto”, fator que destitui a própria ideia de um fenômeno de 

captação. O desmembramento do ver, portanto, é um perder-se no “eco de muitas vozes”, 

caminho labiríntico em que o poeta procura sua “voz” mesma. Em certo sentido, “o tornar-

se sujeito por meio do outro que se sobressai se apresenta, nessa visão, como um interstício 

para a real autocompreensão.” (SLOTERDIJK, 2002, p.25) 

A escuta, neste contexto, torna-se o cenário onde a presença é sempre um jogo de 

encenação. O movimento de ir ao encontro de configura, dessa forma, a condição de ator 

que contracena com a acústica de outras vozes.  

No conto “Un re in ascolto”, de Italo Calvino, há uma interessante relação da escuta 

com a espacialidade-cênica, como se observa no trecho a seguir: 

 

Nel grande lago di silenzio in cui tu galleggi sfociano fiumi d’aria mossa 

da vibrazioni intermittenti; tu le intercetti e le decifri, atento, assorto. Il 

palazzo è tutto volute, tutto lobi, è un grande orecchio in  cui anatomia e 

architettura si scambiano nomi e funzioni: padiglioni, trompe, timpani, 

chiocciole, labirinti; tu sei appiattato in fondo, nella zona più interna del 
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palazzo-orecchio, del tuo orecchio; il palazzo è l’orecchio del re. 

(CALVINO, 2002, p.55) 96 

 

O processo de escutar não se resume à captação de vibrações sonoras pelo sentido 

da audição, como é percebido. Diferentemente, o que é observado nesse excerto é uma 

apresentação da escuta como acontecimento espacializado, i.e., o espaço ressonante 

transforma-se no ouvido do rei: “Il palazzo... è un grande orecchio... il palazzo è l’orecchio 

del re”.  

O poema, da mesma forma, locus em que habita o poeta-ator, transforma-se em um 

corpo que também produz acústicas, apresenta ecos, desvios, quebras, espirais e trocas. 

Essa imagem também lembra a práxis diplomática, na medida em que compreende, em sua 

realização, os sentidos de errância. Um posto diplomático no estrangeiro pode ser 

interpretado, por tudo que já foi dito, como um espaço-janela, inserido e deslocado ao 

mesmo tempo, em outras geografias.  

O poema “Lupa” traz uma significativa problematização neste sentido: 

 

(...) É pelo ouvido que o país entra 

a cor ou a ausência da cor 

o cheiro ou a ausência do cheiro 

o gosto ou a ausência do gosto 

o tato ou a ausência do tato 

Ou melhor: pela linguagem 

pois o país 

não é de carne 

é de conceito (...) 

                                        (ALVIM, 2004, p.172) 

 

                                                
96 Numa tradução livre, teríamos: “No grande lago de silêncio em que tu flutuas jorram rios de ar movido por 

vibrações intermitentes; tu os intercepta e os decifra, atento, absorto. O palácio é todo volutas, todo lóbulos, é 

um grande ouvido em cuja anatomia e arquitetura são permutam nomes e funções: pavilhões, trompas, 

tímpanos , caracóis, labirintos; tu estás agachado no fundo, na zona mais interna do palácio-ouvido, de teu 

ouvido, o palácio é o ouvido do rei.” 
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O verso “É pelo ouvido que o país entra” já direciona a interpretação do leitor para a 

ideia de processo, para um movimento fragmentário do vir-a-ser, e não para a de captação 

totalizante de uma imagem específica pelo olhar. Logo em seguida, o poema apresenta 

coexistências ambíguas, presença e ausência, o que coloca em xeque a própria realidade do 

existir para além do conceitual: “a cor ou a ausência da cor / o cheiro ou a ausência do 

cheiro / o gosto ou a ausência do gosto”. A escuta poética volta-se, então, para esse espaço 

entre o concreto e o abstrato, mostrando que não há uma conformação representativa, 

correlata entre ambos, antes um processo complexo de aparências e bloqueios.  

Nesse poema, é possível perceber ainda uma interrelação possível entre a escrita 

poética e a diplomacia, visto que ambas são práxis da palavra. Seja a discussão em torno da 

nacionalidade, a vivência no estrangeiro, a negociação, a escuta, todas essas formas 

remetem à noção de que “o país / não é de carne / é de conceito”. 

É neste ponto que a práxis de negociar assume, como se verá a seguir, uma 

relevância tão interessante quanto complexa numa poesia que se constrói 

desconstrutivamente, desestabilizando percepções automatizadas e estáveis. 
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3.2  NEGOCIAÇÃO 

 

Considerada a mais importante função diplomática (BERRIDGE, 2010, p.25), a 

negociação constitui uma complexa rede de estratégias e condicionamentos variados. Exige 

daquele que negocia, habilidades técnicas, escuta atenciosa, diálogo e um bom 

conhecimento de retórica.97 

Por certo, 

 

in international politics, negotiation consistis of discussion between officially 

designated representatives that is designed to achieve the formal agreement of 

their governments to a way forward on an issue that has come up in their 

relations… (idem, ibidem) 

 

Mas o ato de negociar não se dá apenas em ambiências oficiais, obviamente. No 

dia-a-dia, também se negocia a todo momento. A própria linguagem institui-se como trocas 

simbólicas, processo que compreende finalidades práticas como convencimento, adesão, 

dissuasão, mascaramento, em meios a tantos outros objetivos linguísticos comuns da vida 

social.  

Sem dúvida, negociação é diálogo, pressupõe métodos, resiliência e ajustes com o 

objetivo de se superarem conflitos. Por isso mesmo negociar exige, antes de tudo, um 

conhecimento do outro. De acordo com Mauro Miccio,  

 

ogni dialogo presuppone infatti, un certo riconoscimento dell’altro, è 

indispensabile credere che l’altro, l’estraneo, abbia qualcosa da offrirci, da 

insegnarci o da scambiare con noi. Chi dialoga deve avere interesse per 

l’altro, un interesse che può rapresentare, da solo, la stessa posta in gioco. 

(MICCIO, 2012, p.31) 

                                                
97 No campo das relações internacionais, inclusive, “rethoric is all-encompassing when it comes to 

negotiation: it come before negotiation, exists during negotiation and follows negotiation.” (GIRARDIN, 

2010, p.152)  
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Mas é necessário considerar, a princípio, que, enquanto a diplomacia busca resolver 

esses conflitos, através de uma prática dialógica, a poesia os evidencia. Na escrita poética 

de Francisco Alvim, essa evidência pode ser verificada na presença constante da ironia e do 

ceticismo que marca uma desestabilização do próprio ato de negociar. Este, inclusive, é 

tematizado em sua poética sob dois aspectos, a saber: como luta e também como 

malandragem, fato que fica bem claro nos poemas a seguir: 

 

Negociação 

 

Then 

we will fight 

                    (ALVIM, 2004, p.212) 

 

 Com uma estrutura bem curta, onde é reconhecida uma fala estrangeira direta e cabal, 

em realidade o poema apresenta, ironicamente, uma negociação que não procedeu, que não 

chegou a termo. Esse fato é percebido pelo conector (then), que introduz o sentido de uma 

conclusão (fight).  

 É interessante lembrar que, no campo diplomático, a negociação acontece, outrossim, 

para se evitarem conflagrações. Neste sentido,  

 

a negociação é o processo pelo qual os Estados estabelecem entendimentos 

diretos por meio de contatos, na forma oral ou escrita, que podem incluir a 

exposição e defesa de posicionamentos sobre conflitos existentes e eventuais 

concessões mútuas, com vistas a obter uma solução satisfatória para todos os 

envolvidos.” (PORTELA, 2014, p.618) 

 

 E quando os impasses não são superados, a guerra pode ser uma consequência. Mas 

nesse poema de Alvim, falta ao leitor como se deu o processo da negociação. Está 

simplesmente suspenso o enredo que levou ao “Then / we will fight”. Assim, a luta se 

direciona para o texto, a batalha é a tensão promovida por algo que inaugura um 

acontecimento diante do qual não se encontra o apoio da relação discurso-contexto. 
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  Essa incompletude da negociação também está presente no próximo texto:  

  

Negócio 

 

depois a gente acerta 

                                             (ALVIM, 2004, p.73) 

 

O “negócio” de que trata o poema é algo que se projeta, um acontecimento a se 

realizar ainda. De qualquer modo, enquanto em “Negociação” a fala em inglês aponta para 

uma ideia de relações internacionais, em “Negócio”, o verso “depois a gente acerta” insere-

se num uso cotidiano da linguagem brasileira, estabelecendo uma relação de malandragem. 

Essa malandragem, contudo, não significa uma condição democrática pura e simplesmente. 

Antes, sua condição também pode ser interpretada como estratégia de luta, i.e., um modo 

de se obter vantagem. 

Sérgio Buarque de Holanda viu nesse caráter social do brasileiro a imagem de um 

“homem cordial”. No entanto, como ele mesmo explicou,  

 

o ‘homem cordial’ não pressupõe bondade, mas somente o predomínio dos 

comportamentos de aparência afetiva, inclusive suas manifestações externas, 

não necessariamente sinceras nem profundas, que se opõem aos ritualismos 

da polidez (HOLANDA, 2012, p.17). 

 

O sentido de cordial, desse modo, indica também uma forma de mascaramento, uma 

performance teatral que não corresponde diretamente a uma relação de diálogo. Nesse 

entendimento, ambos os poemas de Francisco Alvim abalam a noção de dialética, no 

sentido hegeliano do termo. Ou seja, não se verifica, em seus textos, uma contradição entre 

tese e antítese que leve a uma compreensão sintética. Em sua poética, a aparente relação 

dialógica é sempre uma espera, uma lacuna, o que vai explicitar uma perspectiva irônica e 

cética diante de algo que parecia ser claro.  

Ora, na vida social, o acerto é a regra, mas nesse poema há um desviar-se na diluição 

promovida pelo advérbio depois. Certamente, “regras sociais definem situações e tipos de 



 

 148   

comportamento a ela apropriados, especificando algumas ações como ‘certas’ e proibindo outras 

como ‘erradas’” (BECKER, 2008, p.15) Mas a probabilidade, que se projeta no texto, envolta por 

uma afetividade da linguagem, acaba rompendo a barreira da regra social. 

É relevante, neste ponto, destacar o pensamento de Martin Buber acerca dos falsos 

diálogos que podem ser, na verdade, monólogos disfarçados. Dialogar, num sentido estrito, 

é mais que estabelecer um relacionamento comunicativo, é um comportamento em relação 

ao outro, tratando-o como tu e não como pólo objetivo dentro de uma relação interlocutiva. 

Segundo esse filósofo,  

 

o movimento básico dialógico consiste no voltar-se-para-o-outro... O 

movimento básico monológico não é, como se poderia pensar, o desviar-se-

do-outro em oposição ao voltar-se-para-o-outro, mas é o dobrar-se-em-si-

mesmo. (BUBER, 1982, p.56-57) 

 

As relações de poder que emergem desse “dobrar-se-em-si-mesmo”, naturalizando 

formas de monitoração e de autoritarismo, compreendem as discursividades monológicas 

que impedem a possibilidade do diálogo e, consequentemente, da negociação. retórica. 

A poesia de Francisco Alvim problematiza justamente esse encadeamento 

processual diálogo-negociação, mostrando a incompletude e a desintegração de 

aproximações que podem evidenciar, em realidade, distanciamentos. Neste contexto, 

aparece o problema do nexo entre autonomia e controle, como no poema “Conselho”: 

 

Nosso negócio é a tortura 

Sempre que falarem o nome dele 

Invente 

                  (ALVIM, 2004, p.236) 

 

A relação que se estabelece entre negócio e tortura, no primeiro verso, é, por si só, 

irônica, uma vez que as possibilidades de acordo e de democracia foram suplantadas pelo 

próprio teor da mensagem. A noção de negócio, por isso mesmo, esboroa-se, configurando 

uma discursividade que descortina um procedimento desumanamente autoritário. 



 

 149   

O poema, além disso, desmonta um possível caráter contextual, de representação de 

um fato ao costurar essas mensagens com marcadores de subjetividade vazios: o pronome 

possessivo “nosso”, o sujeito indeterminado em “falarem” e o sintagma “o nome dele”. A 

interlocução que se configura no texto, por conseguinte, pode ser interpretada como uma 

subjetividade poética fragmentariamente desmembrada em falas des-autorizadas.98   

Desse jeito, o lugar vazio dos interlocutores, no poema, expõe, concomitantemente, 

um caráter desfuncionalizante da própria negociação, uma vez que a semântica do texto 

poético não é espelhamento, é via labiríntica. Esta é também a problematização que se 

encontra no poema “Autoridade”:  

  

 

 Onde a lei não cria obstáculos 

 Coloco labirintos  

                                                (idem, ibidem, p.222)  

 

Essa metáfora do labirinto é instigante, visto que sua condição é de um 

entrelaçamento de caminhos em que o indivíduo perde o sentido de direção. Por isso 

mesmo, o termo provoca uma tensão com o título, na medida em que autoridade remete à 

ideia de autor, indicando uma voz que se posiciona. Mas, no poema, esta presença é 

labirinticamente instaurada, desestabilizando qualquer direcionamento assertivo. 

 A subjetividade que assume para si a ação contida no verso “Coloco labirintos” 

estrutura, por sua vez, uma espécie de relação dialética com o primeiro verso, mas sem 

possibilidade de síntese pela própria ironia que o poema encerra. O labirinto é colocado, 

como indica o poema, à proporção que a lei permite, mas neste ínterim é observada uma 

antítese. Ou seja, enquanto a lei assegura, a imagem-labirinto desfaz certezas. 

O poema a seguir é um outro exemplo interessante, neste sentido: 

 

 

                                                
98 No sentido foucaultiano, “sem autor específico”. 
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   Até porque 

  

   Mandei que repensassem 

 Mandei reformatar                 

                                         (ALVIM, 2004, p.64) 

 

Embora o título “Até porque” aponte a ideia de uma justificativa para o discurso 

autoritário constituído na repetição do imperativo “Mandei”, não há como se processar o 

convencimento pelo fato de essa mesma justificativa estar incompleta. Em outros termos, 

não se sabe o motivo da ordem nem mesmo sua finalidade.    

Os dois únicos versos que estruturam aparentemente o tema da autoridade, 

conflagram, por outro lado, um esvaziamento neste sentido pela própria desautorização das 

falas que montam o poema. Esta é a ironia que emana do texto, i.e., a aparência de um 

procedimento que não autoriza vínculos funcionais ou contextuais.  

     A ironia é um acontecimento que se dá nas divisões, nos rompimentos. Ela é a 

própria desagregação dos elementos espirituais (SCHLEGEL, 1997, p.24), configurando a 

plurissignificação da palavra poética. A ironia, não por acaso, necessita de um 

distanciamento para a realização de seu movimento próprio, i.e., ela mostra na medida em 

que se afasta. Decerto, a ironia esconde um risco de conhecimento íntimo, de revelação e de 

ocultação concomitante da presença. (GUMBRECHT, 2010, p.96)  

  Neste contexto chamam a atenção os poemas-piada que estão presentes também na 

estética de Francisco Alvim, engendrando um questionamento em torno dos conceitos de 

negociação e de poder. Sem dúvida, a piada corresponde a uma forma de negociação, i.e., 

uma negociação de sentidos.  

Herança oswaldiana da qual se apropriaram praticamente todos os poetas marginais, 

o poema-piada só viria a aparecer na obra literária de Alvim, no entanto, a partir de Lago, 

Montanha (1981), ainda quando a ironia já estivesse presente desde o seu primeiro livro. 

Esse detalhe em relação a sua obra poética é importante para que não se confundam ambos 

os conceitos. 



 

 151   

 Uma tradicional definição de piada encontra-se em O Mundo como Vontade e 

Representação, de Arthur Schopenhauer. Para este filósofo, pode-se entender o texto 

piadístico como “the effort to bring about a discrepancy between another's concepts and 

reality by displacing one of the two”. (SCHOPENHAUER, 2012, p.99) 

 Na interrelação entre os procedimentos diplomáticos e poéticos na escrita literária 

de Francisco Alvim, o poema-piada marca um contraste com a retórica, fator importante 

nos processos de negociação no campo das relações internacionais. Esse contraste assinala 

o caráter problematizador que a ironia carrega. O seu sentido estaria mais voltado para uma 

ação dessacralizadora, carnavalizante, parafraseando Bakhtin. Esse fator dessacralizante da 

piada, no entanto, também mostra e desestabiliza estereótipos e identidades. Sem dúvida,  

  

the telling of a joke has specific social effects (disruption, exuberance), the 

joke teller presents a certain image of himself (sociable, cheerful, 

competitive, masculine, daring), and the joke is performed in a recognizable, 

explicitly humorous way (idem, p.59). 

 

A captação de frases feitas e ditados populares, operacionalizada nos poemas-piada 

não esconde a constância de negociações, como pode ser observado no poema seguinte: 

 

  

Na minha horta 

 

Ninguém assovia 

                                                     (ALVIM, 2004, p.113) 

 

A leitura atenta dos poemas-piada de Fracisco Alvim permite observar que, não raro 

é estabelecido um enjambement entre o título e o único verso que se segue, como também 

fez Oswald de Andrade em “Amor / Humor”. Porém, é preciso atentar para o fato de que o 

texto alviniano apropria-se de frases feitas, retiradas de um imenso e criativo repertório de 

um saber popular, cheio de malandragem, e que instiga o poeta. Nesse universo, a ironia 

ainda conforma um outro fator que se explicita na poesia de Alvim, i.e., o ceticismo.  
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A atitude cética não é, sem dúvida, característica sua apenas, tampouco específica 

do contexto contemporâneo. Seguramente, o ceticismo é tão antigo quanto a própria escrita 

filosófica e literária, acompanhando as trajetórias de ambas.  

Nascida, a princípio, de um reconhecimento de que o saber é relativo assim como o 

poder, as leis, a moral e, por conseguinte, as formas de compreensão e de organização do 

mundo, a atitude cética não nega, por outro lado, o conhecimento ou o respeito às leis. 

Antes os contextualiza.  

Proveniente do termo grego sképsis, o ceticismo tem, em sua etimologia, o sentido 

de indagação, questionamento, i.e., entende que a relação com o outro e com o mundo é 

mediada, logo, o encontro não corresponde à verdade elucidada, antes a maneiras 

específicas de compreensão do que se entende por realidade.  

O texto seguinte mostra bem essa temática: 

 

Não é desconfiança 

 

é falta de certeza 

                         (ALVIM, 2011, p.29) 

 

A aparente oposição de significado entre o sentido apresentado pelo título e o que se 

mostra no único verso do poema direciona a percepção do leitor para uma justificativa da 

própria desconfiança. Nessa linha de raciocínio, a discursividade que essa poesia traz é 

eufemística.  

O eufemismo, dessa maneira, constitui uma forma de interpretação, marcando uma 

intencionalidade do emissor. Essa intencionalidade, a seu turno, exibe assim como o 

procedimento da escuta e o da negociação, uma espera, um jogo entre aproximação e 

afastamento, como também pode ser reparado no poema “Bruma”:  

 

Teu ser inconcluso 

trabalha na pedra 

e a pedra se esgarça 

em bruma. 
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(...) 

Talvez tua fala 

o som de teus passos 

possam desfazer 

a bruma 

 

Tua fala é bruma 

Teus passos são bruma 

                                  (ALVIM, 1981, p.136) 

 

A antítese evidenciada pelos termos “pedra” e “bruma” já direciona a leitura para a 

ideia de uma perda de contato. A paisagem brumosa impede a visão ao mesmo tempo em 

que intimida; exige movimentos mais lentos e cuidadosos de quem se percebe envolto por 

uma atmosfera que afasta a possibilidade de conhecimentos seguros. Neste sentido, uma 

fala que também é bruma, oferece perigos, exige atenção dobrada, abala a garantia de uma 

possível coerência da linguagem.  

Essa problemática também está presente no poema “O Sol dos Cegos”: 

 

No cerne do instante 

nada nos vê nada vemos 

não nos explica o que somos 

o que seremos 

Matéria sem sonhos – nítida 

matéria – nele nos temos (...) 

                               (idem, ibidem, p.99) 

 

A desfuncionalização ou impedimento do olhar, presente neste texto, aponta, no 

entanto, para uma necessidade de se captar o que não é percebido comumente. A angústia 

do poeta nasce justamente desta mudança de perspectiva. Em outros termos, o que o poeta 

vê é que não vê.  
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Ora, a condição do olhar é sempre relativa na medida em que sempre se olha a 

partir de. Nesta perspectiva, a postura cética que se evidencia no poema carrega o 

reconhecimento de que a literatura não se propõe a explicar o incognoscível, i.e., o real, 

tampouco contrapor a este um locus amenus. Antes é, como a existência, também um 

espaço de enganos.  

E é justamente neste momento que, paradoxalemente, a poesia mais se aproxima do 

real. 
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4. CONCLUSÃO 

Havia o que se via / e o que não se via   

Ferreira Gullar, Barulhos 

 

 A conclusão é um componente necessário à construção coerente de uma pesquisa 

acadêmica, por certo, o que não significa que o percurso esteja encerrado. Isto, pelo simples 

fato de haver ainda uma enorme vontade de retornar a passagens, a conceitos, a 

comparações, a confluências, a autores, ou seja, a tantas questões que ainda se fazem 

presentes vivamente depois desses anos dedicados a uma temática tão interessante quanto 

complexa.  

Esta complexidade, aliás, foi um dos primeiros aspectos destacados aqui no que se 

refere à poesia de Francisco Alvim. E isto não quer dizer o uso de uma linguagem retórica 

ou rebuscada por este autor, mas trata-se de uma observação apoiada nas interrelações e 

questionamentos que sua escrita literária promove. Por isso mesmo, é importante 

reconhecer previamente, nesta parte final, que todo esse caminhar analítico pede 

desdobramentos. 

É fundamental acrescentar ainda que a observação da temática da diplomacia na 

poesia de Alvim, o que gerou este projeto de pesquisa, trouxe a necessidade de estender 

essas reflexões a outros poetas diplomatas. Por isso, a opção de seguir uma metodologia de 

trabalho que se iniciava com o reconhecimento da prática intelectual desses escritores 

funcionários públicos, no Brasil, desde o oitocentos. A finalidade, em resumo, era a 

verificação de transformações temáticas, estéticas e ideológicas em suas obras, em 

diferentes contextos históricos, para que fosse possível compreender as relações entre 

poesia e diplomacia dentro de uma tradição, na qual se insere e se desloca a poética de 

Alvim.  

Sem dúvida, nesses anos dedicados a investigar as interconexões entre essas duas 

práxis - poesia e diplomacia - que, aliás, já estiveram muito mais próximas, como na 
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primeira metade do século XIX, tornou-se evidente a enorme confluência entre ambas, 

englobando aspectos históricos, estéticos, sociológicos e filosóficos.  

Ora, partindo-se do princípio de que a diplomacia cultural é um importante 

instrumento de política internacional do Estado, importava discutir justamente como esses 

autores que compunham a tradição mostravam um caráter tenso quanto ao papel de 

representar o país, como diplomatas, ao mesmo tempo em que precisavam manter uma 

relativa autonomia intelectual no exercício da escrita literária.  

Esse fato, a rigor, não se traduz como uma contradição, ipso facto, o que remeteria à 

lógica dialética em que opostos visam a uma síntese, mas sim como uma tensão que se 

exprime por uma força de aproximação e de repulsão permanente.  

De qualquer modo, embora se possa reconhecer esse caráter fractado em todos os 

escritores diplomatas que foram apresentados nesta pesquisa, obviamente as finalidades de 

seus serviços no campo da diplomacia assim como a interpretação do país que exprimiam 

em seus textos literários transformaram-se ao longo do tempo. Observa-se que, por um 

lado, a diplomacia cultural posta em prática pelos poetas românticos, por exemplo, estava 

ligada profundamente à construção de uma identidade nacional. Por outro, com o processo 

de industrialização da Era Vargas (1930-1945), divulgava-se uma outra leitura do país que, 

segundo Roniere Menezes, voltava-se para questões que evidenciavam “os múltiplos 

aspectos socioculturais relacionados à vida cotidiana da população” (MENEZES, 2011, 

p.37). Ou seja, o leit motiv já não era, depois da segunda fase modernista, a nação, mas o 

regional, a classe e o indivíduo. 

Por certo, as interpretações que esses poetas diplomatas construíram sobre o país, 

laudatórias, idealistas ou críticas, mostram uma relação tensa quanto à práxis intelectual 

que mantiveram no cenário ideológico complexo de suas épocas. Daí a importância, 

durante este percurso analítico, de uma investigação histórica sobre a diplomacia cultural e, 

em específico, sobre o contexto ideológico no qual Francisco Alvim ingressou no Instituto 

Rio Branco e escreveu sua obra.  

Naquele panorama, antes de se mostrar panfletária, a poesia de Alvim pôs em 

questão o papel social da poesia, explicitando uma postura cética e irônica em seus textos. 

Procurando reconhecer o ceticismo aqui, por sua vez, inserindo-o em uma tradição 
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intelectual ocidental, não significou, obviamente, pensá-lo como descrença diante da 

possibilidade de transformação do status quo. Antes, como uma forma de questionamento 

dos limites da linguagem enquanto ordenação e explicação do mundo.  

A finalidade, certamente, não foi construir um percurso histórico ou filosófico deste 

conceito, mas interpretar de que forma a estética de Francisco Alvim explicita essa 

condição, na construção de uma subjetividade poética que se reconhece fractada, como no 

poema “Sol dos cegos”: “Sou astro, não sou estrela / minha luz não ilumina”. (ALVIM, 

2004, p.316).  

É possível estabelecer uma aproximação desse caráter cético em sua obra literária, 

portanto, com a terceira tese de Górgias, em que se verifica a incomunicabilidade como 

condição humana diante do mundo e dos outros. De fato, as falas, na poesia de Alvim, não 

exprimem uma condição clara de comunicação, mas se manifestam como lacunas e 

incompletude, enfim, como devir. Daí a necessidade de se atentar para as elipses em seus 

textos poéticos. 

Neste ponto, inclusive, emerge a questão da poesia enquanto trabalho. Sua escrita 

revela ambiências e relações de serviço variadas, onde é possível reconhecer oficiais e 

urbanas, mas sempre desarticulando as concepções automatizadas e antitéticas. O conceito 

de trabalho, aliás, não é resgatado pelo poeta como no discurso positivista, i.e., como 

função social, própria do funcionamento “harmonioso” da sociedade, mas, repetidas vezes, 

como imposição de um contexto de desindividualização. 

É justamente nesses topoi que se pode reconhecer, aproveitando o pensamento de 

Michel Foucault, especificamente no que tange à sua obra Microfísica do Poder, o quanto 

as relações de autoridade em ambiências laborais revelam, antes de tudo, tensões de poder. 

E são nas situações de negociação/diálogo, que se apresenta entre temáticas oficiais e um 

coloquialismo, em certo sentido, próprio da poesia contemporânea, que a poesia de 

Francisco Alvim problematiza esse tema.  

 O mesmo se observa na questão da poliglossia, para a qual se apresentou uma 

interpretação apoiada no pressuposto de que a variedade de idiomas, presente na construção 

poética de Alvim, corresponde à problematização da relação existente entre nacionalismo e 

cosmopolitismo. Partindo-se da teoria do fora, de Maurice Blanchot, esboroa-se também a 
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ideia de relações dicotômicas entre interno e externo, nacional e internacional. Por isso 

mesmo, antes de se portar como guardiã de uma cultura da nação, o que seria a base da 

estratégia da diplomacia cultural, sua escrita poética afronta a ideia de centralização e de 

unidade.   

Nesta linha de pensamento, a escrita literária poliglótica foi interpretada não como 

representação de espaçamentos exteriores, mas pelo fato de que a própria escrita poética é o 

estrangeiro, este corpo móvel, errante, em constante exílio. Esse caráter de desenraizamento 

também se embasou no pensamento de Paul Zumthor, para quem a poesia comporta-se 

como uma voz nômade. Afigura-se, desta maneira, a possibilidade de interpretação do 

poema como viagem e do poema com a viagem.  

As vozes ou falas que se entrelaçam nos poemas de Alvim, dessa forma, foram 

pensadas como fluxos de relações encenadas e não como expressão de uma subjetividade 

autocentrada e reguladora do mundo. Por isso mesmo, e novamente baseando-se no 

pensamento de Paul Zumthor, a poesia alviniana associa-se à ideia de performance do si 

mesmo como signo da diferença, mostrando a impossibilidade de alcance do outro senão 

pela condição de ator.  

Sua escrita poética, construída por esses fluxos de vozes, conforma, por conseguinte, 

uma tensão com o discurso retórico da diplomacia. Daí o destaque à apropriação do poema-

piada como força derrisória perante um mundo caótico, herança de Oswald de Andrade, e 

de uma linguagem que se volta para as cenas cotidianas e para a linguagem das ruas, 

configurando estilisticamente um diálogo com a poesia-mimeógrafo dos anos 1970. 

Aproveitando, novamente, as palavras de Roniere Menezes, é possível pensar que a poesia 

de Francisco Alvim mostra um discurso que “contribui para desconstruir, a partir das 

margens, os valores absolutos veiculados pela voz oficial de um Estado cada vez mais 

inserido na ordem econômica e tecnológica internacional.” (MENEZES, 2011, p.25) 

A partir da compreensão de que o diplomata é alguém que representa o seu país no 

exterior, fazendo-se porta-voz oficial dos interesses políticos de uma nação, não há como 

pensar esse ofício sem reconhecer nele um caráter cerimonioso, protocolar e de vital 

importância para o Estado. Nas relações internacionais (RI), por conseguinte, o Estado é 
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um ator, sendo, por isso mesmo, a diplomacia uma função em que a individualidade está 

suspensa em detrimento de uma coletividade política específica.  

Do mesmo modo, a própria formação para o exercício da diplomacia sofreu 

mudanças. Após o surto industrial varguista, como já se destacou, criou-se a necessidade de 

uma preparação técnica específica para o cargo de diplomata, controlada pelo governo, o 

que resultou na fundação do Instituto Rio Branco, em 1945. Neste período estabeleceram-se 

novos rumos para a economia do país, ao mesmo tempo em que se tornavam evidentes os 

reflexos, na política interna e externa, da participação do Brasil na Segunda Guerra.  

A questão da escuta, assim como a da negociação, também adquirem importância, 

neste ponto, uma vez que essa negação de um eu centralizado, presença autoral, é fruto do 

reconhecimento de que a voz poética é resultado de um atravessamento de variadas vozes 

às quais o poeta sente a necessidade de estar atento a uma voz não se define como palavra, 

mas como corporeidade histórica, i.e., um corpo atravessado por forças impessoais. Escuta 

e negociação, neste sentido, são experiências inconclusas e elípticas.  

A escrita literária de Francisco Alvim demonstra, deste modo, um caráter tenso de 

estar, simultaneamente, em sintonia e afastado em relação a seu tempo, habitando, pela 

poesia, um espaçamento necessário a uma dimensão crítica como forma de apreensão-

construção dessa mesma realidade que não suspende, sobremaneira, seu caráter de 

construção. 
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