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RESUMO 

 

 

O discurso da memória tem se evidenciado como forma de registro do passado. Na 

literatura de Cyro dos Anjos (1906-1994), o memorialismo constitui-se como o fio condutor 

de seus dois primeiros romances – O amanuense Belmiro (1937) e Abdias (1945) – que serão 

analisados, nesta tese, à luz de teorias sobre Memória, Tempo e Gêneros Textuais que 

contemplam o discurso memorialístico do eu, intentando levantar a estratégia narrativa usada 

pelo escritor para a elaboração de seu projeto, efetivado pela construção de narradores 

autodiegéticos que se assemelham, especialmente por se reportarem ao passado para 

restaurarem um mito da juventude e por se valerem de diários para narrar suas experiências de 

vida, voltando-se para si mesmos, para a obtenção de respostas, buscando o autoconhecimento 

e um lenitivo para a alma.  A pretensão deste estudo, portanto, é estabelecer a relação entre as 

duas obras, a partir desse jogo narrativo arquitetado por Cyro dos Anjos, comprovando que os 

dois romances incorporam a mineiridade, por se fixarem no espaço físico e social das Gerais, 

e se constituem com representativos do memorialismo literário brasileiro, inserindo-se, de 

forma bem particularizada, na prosa de tensão interiorizada da geração de 30 do Modernismo. 

 

Palavras-chave: Cyro dos Anjos, O amanuense Belmiro, Abdias, memória, Literatura 

Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The discourse of memory has been evidenced as a form of record of the past. In  Cyro 

dos Anjos’ literature (1906-1994), the memorialism is the conducting line of his first two 

novels – O amanuense Belmiro (1937) and Abdias (1945) – which will be analyzed in this 

thesis, based on theories about Memory, Time and Textual Genres that include the 

memorialistic speech of self, aiming to raise the narrative strategy used by the writer to the 

development of his project, effected by the construction of self diegetic narrators  who are 

similar, especially for recalling the past to restore a youth myth and for using  diaries to 

narrate their life experiences, turning to themselves, to obtain answers, seeking self-

knowledge and soothing to the soul. The intention of this study, therefore, is to establish the 

relationship between the two novels, from the narrative game devised by Cyro dos Anjos, 

proving that the two novels embody ‘mineiridade’ ( the characteristic of being born in Minas 

Gerais state), for being settled in physical and social space of Minas Gerais, and that they are 

representative in Brazilian literary memorialism, inserting themselves, in a particular way, in 

internalized tension prose of the 1930’s generation of Modernism. 

 

Keywords: Cyro dos Anjos, O amanuense Belmiro, Abdias, memory, Brazilian Literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ  

 

 

Le discours de la mémoire se met en évidence comme une forme d’enregistrement du 

passé. Dans la littérature de Cyro dos Anjos (1906-1994), le mémorialisme se présente 

comme le fil conducteur de ses deux premiers romans – O amanuense Belmiro (1937) et 

Abdias (1945) – qui seront analysés, dans cette thèse, à l’aide des théories sur la mémoire, le 

temps et les genres textuels. Ces théories envisagent le discours mémorialistique du moi, dans 

le but de rechercher les stratégies narratives de l’écrivain, dans l’élaboration de son projet. 

Celui-ci  se fait par la construction des narrateurs autodiégétiques, qui se ressemblent, surtout 

parce qu’ils se remettent au passé pour restaurer un mythe de la jeunesse,  et parce qu’ils se 

servent des journaux intimes pour raconter leurs expériences de vie, retournant sur eux-

mêmes pour trouver des réponses, à la recherche de l’auto connaissance et d’un soulagement 

pour l’existence. Cette étude se propose, donc, d’établir des rapports entre ces deux oeuvres, à 

partir du jeu du récit contruit par Cyro dos Anjos, prouvant que les deux romans assument la 

“mineiridade”, pour s’établir dans l’espace physique et social des Minas Gerais, et se 

constituent des représentations du mémorialisme littéraire brésilien, s’insérant, de façon toute 

particulière, dans la prose de tension intérieure, de la génération de 1930, du Modernisme.  

 

Mots-clés: Cyro dos Anjos, O amanuense Belmiro, Abdias, mémoire, Littéraire Brésilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas quando mais nada subsiste de um passado remoto, 
após a morte das criaturas e a destruição das coisas, 
sozinhos, mais frágeis, porém mais vivos, mais imateriais, 
mais persistentes, mais fiéis – o odor e o sabor 
permanecem ainda por muito tendo, como almas, 
lembrando, aguardando, esperando, sobre as ruínas de 
tudo o mais, e suportando sem ceder, em sua gotícula 
impalpável, o edifício da recordação.  

Marcel Proust  

Na verdade, as coisas estão no tempo, e o tempo está 
dentro de nós. 

                      Cyro dos Anjos 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A intenção de trabalhar com a memória na obra de Cyro dos Anjos surgiu em 2006, 

ano em que se comemorou o centenário de seu nascimento, durante a apresentação de um 

trabalho no “Seminário Cyro dos Anjos”, em Montes Claros, cidade natal do autor. Naquele 

momento, entrando em contato com as pesquisas realizadas sobre Cyro, em grande parte por 

seus conterrâneos, foi descortinada a possibilidade de se empreender um estudo que pudesse 

levantar mais algumas considerações sobre esse mineiro que deixou para o público leitor uma 

obra de incontestável valor. Pensou-se, primeiramente, em se estabelecer uma relação entre 

sua escrita e a de Machado de Assis, por ser sentida, e já declarada por alguns críticos, a 

influência do Bruxo na obra de Cyro, especialmente no romance que deu início a sua 

produção literária – O amanuense Belmiro. O caminho, entretanto, foi se desviando, à medida 

que as leituras se tornaram mais específicas, centrando-se nos romances, nos poemas, no livro 

de ensaio e no de memórias. O foco – o memorialismo – foi mantido, mas a abordagem se 

concentrou em Cyro, principalmente porque se constatou que a obra cyriana, pela 

significativa importância para as letras brasileiras, merecia ser vista por si só, sem se desviar o 

olhar para outro escritor, comparativamente. Pensou-se, a princípio, trabalhar com a última 

produção do autor, que se evidencia como um livro de memórias, mas, com o decorrer da 

leitura, outra perspectiva se apresentou, envolvendo os dois primeiros romances, 

especialmente porque seus protagonistas se assemelham em alguns aspectos, como os traços 

psicológicos que lhes determinam a personalidade e pela busca que empreendem retornando 

ao passado, por meio de uma estratégia particular. Outros fatores também concorreram para a 

escolha: os espaços nos quais eles atuam registram a proposta do autor de retratar seu estado 

natal; suas tramas se integram formando um todo, como se fossem uma só. Além dessas 

particularidades, dentro do projeto narrativo de Cyro, que contempla a memória, evidencia-se 

a presença de um recurso, ou melhor, de um gênero – o diário – que, de certa forma, traz uma 

outra possibilidade de entendimento do discurso memorialístico, propiciando uma leitura 

diferenciada da obra desse romancista.  

Em vista do exposto, no presente estudo, os romances O amanuense Belmiro e Abdias 

abrir-se-ão para o descortinar desse horizonte literário. Belmiro, o amanuense, e Abdias, o 

professor, ocuparão a cena investigativa estabelecida, principalmente, pela análise do discurso 

memorialístico por eles produzido em seus diários. Serão observados os perfis desses sujeitos 

da narração, com suas semelhanças e divergências; a forte relação entre eles, especialmente 
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por se valerem da memória para ressignificar a vida e buscar o autoconhecimento, firmando a 

identidade, e a presença da imaginação nesses contextos de escritura, explicitamente 

manifestada pela capacidade de criar fantasias, de sonhar, quixotescamente, possibilidades, de 

se transportar para outros espaços, por meio da memória, além de suas participações na vida 

política da época.  

Intentando a construção de um lastro para a análise das duas narrativas, no primeiro 

capítulo, em 1.1, considerando que, há muito, pesquisas vêm sendo desenvolvidas, em 

diversas áreas, visando a entender os efeitos da passagem do tempo e como as experiências 

vivenciadas pela humanidade, em seu percurso existencial, têm sido registradas por meio da 

memória, serão visitadas algumas teorias. A Filosofia, a Neurociência, a Psicanálise e a 

Sociologia, principalmente, servirão para a construção do entendimento do fenômeno 

mnemônico.  Partindo dos conhecimentos dos neurocientistas, retornar-se-á à Antiguidade 

Clássica, buscando em Platão e Aristóteles a base da questão. Agostinho, em suas Confissões, 

permitirá reflexões sobre o tempo e sua relação com a memória. Em um salto temporal, 

chegar-se-á ao século XX, valendo-se de Freud para o entendimento do processo à luz da 

Psicologia.  Bergson fundamentará a compreensão da relação entre matéria e espírito, a partir da 

memória e, opondo-se às ideias de Bergson, Bachelard defenderá a tese do instante como a 

verdade do tempo, permitindo o devir. Halbwachs introduzirá a Sociologia da memória, a 

partir do princípio de que toda memória é social. Considerações mais suscintas, mas 

significativas, em outras áreas de conhecimento, serão apresentadas para compor um painel 

teórico sobre a memória. O percurso trilhado em 1.2 centrar-se-á na relação entre a memória e 

a literatura. Tomando a reflexão de Benjamin sobre o processo de escavação que se efetiva na 

rememoração, serão levantadas, principalmente, as constatações de Lejeune e Ricoeur sobre 

esse “eu” que se apresenta, literariamente, descortinando o passado, diferenciando-o daquele 

que o faz sem a pretensão ficcional. Os gêneros textuais que se abrem a esse propósito, 

especialmente a autobiografia, serão observados, como também os pactos estabelecidos entre 

autor e leitor, tendo em vista o compromisso com a realidade ou com a ficção. Nesse 

contexto, constatar-se-á a posição do narrador e do leitor para a significação a ser construída e 

destacar-se-á a escrita diarística, tendo por base, principalmente, as ideias do próprio Lejeune 

e de Beatrice Didier, como forma de recuperação imediata dos fatos vividos. Fechando o 

primeiro capítulo, em 1.3, pretender-se-á mostrar que a escrita memorialista encontra na 

literatura, especialmente nos romances, o seu lugar. Para consolidar o pretendido, serão 

apresentadas teorias sobre o gênero, tecidas especialmente por Watt, Bakhtin, Benjamin, 

Lukács e Rosenfeld, que, apesar de os pontos de vista nem sempre se assemelharem, 
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constituem-se como relevantes. Um histórico sobre o gênero será construído, visando ao 

entendimento das mudanças que ele sofreu em virtude das transformações que levaram o 

homem a reestruturar sua forma de expressão romanesca. Contemplar-se-á a trajetória do 

romance na literatura brasileira, não só ressaltando os caminhos assumidos pelos romancistas 

a partir da geração de 30 do Modernismo, mas também destacando, nessa geração, as 

narrativas de tensão interiorizada, evidenciada na produção do autor alvo desta tese – Cyro 

dos Anjos. 

O segundo capítulo abrir-se-á para o registro de manifestações memorialistas, em 

verso e em prosa, nas letras de Minas Gerais, que conservam a tradição dessa literatura, 

apresentando, em sua história, um significativo acervo de textos que caminham nessa direção.  

Biografias, autobiografias, diários, cartas ou epístolas, poesias, dentre outros, têm se 

configurado como formas textualizadas do tempo vivido e recuperado. Justifica-se essa 

construção por ser Cyro dos Anjos um escritor que descobriu nesse filão o caminho para o 

Eldorado e buscou escavar, ao máximo, esse recurso, que se firmará como foco da análise de 

seus dois primeiros romances, além de ter, de alguma forma, registrado a mineiridade que 

diferencia a obras daqueles que nascem em Minas Gerais. Como primeira referência ao 

memorialismo mineiro, Carlos Drummond de Andrade terá destaque e, a partir dele, três 

autores juiz-foranos – Pedro Nava, Murilo Mendes e Rachel Jardim – serão referendados pela 

autora que intenta homenagear as letras de sua cidade natal. 

Nos terceiro e quarto capítulos, o presente trabalho concentrar-se-á em Cyro dos 

Anjos, voltando-se, primeiramente, para a apresentação de sua vida, suas atividades 

profissionais e literárias. A seguir, em 3.1, realizar-se-á o levantamento das reflexões mais 

relevantes destacadas por Cyro no ensaio A criação literária, publicado em 1954, no qual o 

escritor intenta a compreensão do ato criativo. Algumas delas fundamentarão a análise 

pretendida nesta tese. De posse das constatações de Cyro, será erguido 3.2, objetivando traçar, 

em síntese, um panorama da obra do autor, apresentando seus romances e o livro de 

memórias, para perceber-lhes as escolhas que determinarão sua construção literária. O último 

capítulo centrar-se-á nas duas narrativas que se constituem como o foco desta pesquisa, 

analisando-as separadamente. Em 4.1, o olhar se fixará em O amanuense Belmiro, 

objetivando estabelecer o confronto entre o passado e o presente, registrado na estratégia 

narrativa realizada pelo narrador Belmiro Borba, justificando-o à luz de teorias apresentadas 

no capítulo inicial, para fundamentar o processo de rememoração desse protagonista. Assim 

também será produzido 4.2, que visualizará o romance Abdias, a ser observado, a princípio, a 

partir da construção de seu antecessor, para, depois, a abordagem se concentrar em suas 
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particularidades composicionais, destacando a recuperação do passado no presente, alicerçado 

pelo processo mnemônico enpreendido por seu narrador-protagonista, o professor Abdias. 

Pretende-se mostrar, neste trabalho, que, por meio da memória dos personagens-

narradores desses romances, Cyro extrapola os limites de sua contemporaneidade, 

universalizando conceitos, apresentando um retrato crítico e reflexivo desse homem que, 

inserido em um cenário social, conta suas histórias, voltando-se para si mesmo, imerso num 

mundo povoado pelas lembranças e imobilizado pela indecisão entre o desejo, a melancolia e 

a frustração. Dessa forma, enveredar-se-á pelos caminhos seguidos por Cyro dos Anjos, 

escritor exímio, que deve ser considerado um dos grandes autores brasileiros. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 Neste capítulo, intenta-se apresentar o suporte teórico para que seja processada a 

análise dos dois romances de Cyro dos Anjos – O amanuense Belmiro e Abdias. Estudiosos 

do fenômeno mnemônico e da literatura serão buscados para acionarem a discussão, a fim de 

que possa ser construída uma significativa relação com o tema proposto nesta pesquisa, 

fundamentando-a em seu caráter científico. Partindo de teorias sobre a memória, 

desenvolvidas em áreas diversas, voltar-se-á para o memorialismo literário, destacando o 

gênero romance em sua feição memorialística, como discurso do eu.   

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE MEMÓRIA: VISITANDO TEORIAS 

 
 

Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão 
tesouros de inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda 
espécie. Aí está também escondido tudo o que pensamos, quer 
aumentando quer diminuindo ou até variando de qualquer modo os 
objetos que os sentidos atingiram. Enfim, jaz aí tudo o que se lhes 
entregou e depôs, se é que o esquecimento ainda o não absorveu e 
sepultou.  

                                   Santo Agostinho 
 

 

 

 

Como primeiro ponto a ser ressaltado, cumpre esclarecer que as considerações a serem 

apresentadas nesta pesquisa serão tomadas de estudiosos que, em diferentes épocas e em áreas 

distintas do conhecimento, em suas pesquisas, refletiram sobre a memória. Intenta-se, dessa 

forma, visitar essas teorias e, delas, retirar as conclusões que se fizerem relevantes para o 

presente estudo.  

Abrindo os caminhos desta incursão, faz-se mister constatar que a memória é uma 

função do sistema nervoso. Sua formação se faz por meio de um mecanismo bioquímico que 

pode variar conforme o tipo de memória a ser constituída. Mello e Rubin consideram que “a 

evocação da memória não é tão somente a ‘reativação’ do traço de memória” (2012, não 

paginado). Segundo eles, frequentemente, quando se evoca algo, não se tem a restituição 

completa do que foi registrado. Dessa forma, entende-se que há modificação no que foi 

armazenado, especialmente porque a memória é dinâmica, assim como também é “a 
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plasticidade cerebral que a acompanha, a qual parece ser o mecanismo pelo qual aprendemos 

e lembramos” (MELLO; RUBIN, 2012, não paginado). 

Segundo o neurocientista Georges Chapouthier, no sentido estrito, a “memória é a 

capacidade que certos seres vivos têm de armazenar, no sistema nervoso, dados ou 

informações sobre o meio que os cerca, para assim modificar o próprio comportamento” ( 

2006, p. 9). O ser humano é capaz de guardar na memória o vivenciado ou mesmo o que lhe 

foi narrado por vivência de outros, mas seria impossível manter tudo. O cérebro humano tem 

o trabalho de receber as informações, processá-las e de guardar apenas o que for importante. 

Dessa forma, eliminar o que não se faz necessário e relevante é normal. Por esse motivo, o 

esquecimento, que é também um fenômeno fisiológico, acontece.  

Em “A arte de esquecer”, Ivan Izquiedro et al (2006) consideram sobre as formas de 

esquecimento, como a extinção, a repressão, a não-persistência das memórias de curta 

duração e o esquecimento real. Tomando como referência o conto “Funes, o memorioso”, de 

Jorge Luiz Borges, Izquiedro tece considerações sobre a quebra dessa normalidade. Borges 

traz para sua narrativa uma personagem – o jovem Irineo Funes – que tem uma memória 

prodigiosa. Após a queda de um cavalo, aos dezenove anos, torna-se inválido, mas a 

capacidade de se lembrar de tudo, sem promover a eliminação do desnecessário, registra-se 

como consequência do acidente, acabando por determinar-lhe o incômodo, mais do que a 

própria invalidez: 

 
 

 Disse-me que antes daquela tarde em que o azulego o derrubou, fora o que 
são todos os cristãos: um cego, um surdo, um abobado, um desmemoriado (...). 
Dezenove anos havia vivido como quem sonha: olhava sem ver, ouvia sem ouvir, 
esquecia-se de tudo, de quase tudo. Ao cair, perdeu o conhecimento; quando o 
recobrou, o presente era quase intolerável de tão rico e tão nítido, e também as 
lembranças mais antigas e mais triviais. Pouco depois constatou que estava 
aleijado. O fato apenas o afetou. Discutiu (sentiu) que a imobilidade era um preço 
mínimo. Agora sua percepção e sua memória eram infalíveis (BORGES, 1989, 
p.94). 

 

 
 Para o memorioso Funes, a capacidade de manter vivos todos os registros de 

lembrança se constitui como um mal. O processo de memória na personagem impossibilita-o 

de viver, pois o tempo é gasto com o rememorar. Na realidade, contrapunha-se a essa 

capacidade a incapacidade de pensar, pelo excesso de memória. Esse fantástico e insólito 

personagem comprova a tese do absurdo por demonstrar ser totalmente impossível lembrar-se 

de tudo, ainda mais porque os neurônios, apesar do grande número, são insuficientes para esse 

processo. Considera-se, também, que, se o ser humano não esquecesse, enlouqueceria. Assim 
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sendo, o esquecimento é saudável. Para Meinerz, “em linguagem psicanalítica, a interação entre 

consciente e inconsciente, entre o que está evidente e o que foi recalcado, revelam (sic) uma 

memória sempre em construção, ou seja, a recordação é uma espécie de esquecimento recuperado 

pela linguagem. E esse intervalo da lembrança volta com outra densidade ao ser recuperado ou 

reconstruído” (2012, p. 8). Revisitando o pesquisador Ivan Izquierdo, toma-se para reflexão a 

seguinte consideração:  

 
 

Podemos afirmar que somos aquilo que recordamos, literalmente. Não 
podemos fazer aquilo que não sabemos como fazer, nem comunicar nada que 
desconheçamos, isto é, nada que não esteja em nossa memória [...] Eu sou quem 
sou, cada um é quem é, porque todos lembramo-nos de coisas que nos são próprias 
e exclusivas, e não pertencem a mais ninguém. As nossas memórias fazem com que 
cada ser humano ou animal seja um ser único, um indivíduo (2002, p.09). 

 

 

Em português, memória; no latim, memoria,ae; no grego, mnenosyne. O vocábulo, 

presente em todas as línguas e sendo usado por vários povos em épocas distintas, mantém a 

sua significação, mas a questão a ele pertinente jamais deixou de suscitar reflexões. Os 

dicionários comprovam o exposto e as teorias têm confirmado essa constatação. De maneira 

geral, entende-se por memória a faculdade humana de trazer para a consciência imagens ou 

ideias que se registram como pertencentes ao passado. O tempo, em sua fluidez e linearidade, 

não paralisa os momentos vividos, mas a memória os retém, guardando-os para que não se 

percam irremediavelmente.  

E é pela máquina do tempo que será possível um retorno à Grécia antiga, para o 

encontro com Platão e Aristóteles. Os filósofos gregos trataram do fenômeno da memória, 

buscando entendê-lo e estabelecendo diferenças conceituais, principalmente, entre atributos 

relacionados a ela, como lembrança e reminiscência que, aparentemente, podem ser vistos 

como processos idênticos, mas que, segundo os filósofos, não o são. A significativa imagem 

de um bloco de cera na alma de cada indivíduo, apresentando características próprias, por 

manter impressões peculiares, foi a analogia estabelecida por Sócrates, no Teeteto (Diálogos) 

para propor a essência da questão a seu discípulo Platão: 

 
 

Suponhamos agora, só para argumentar, que na alma há um cunho de cera; numas 
pessoas, maior; noutras, menor; nalgum, de cera limpa; noutros com impurezas, ou 
mais dura ou mais úmida, conforme o tipo [...]. Diremos, pois, que se trata de uma 
dádiva de Mnemosine, mãe das Musas, e que sempre que queremos lembrar-nos de 
algo visto ou ouvido, ou mesmo pensado, calcamos a cera mole sobre nossas 
sensações ou pensamentos e nela os gravamos em relevo como se dá como os 
sinetes dos anéis. Do que fica impresso, temos lembrança e conhecimento enquanto 



 20

persiste a imagem; o que se apaga ou não pode ser impresso, esquecemos, 
ignoramos (PLATÃO, 1973, p. 87-88, grifo nosso). 

 

 
“Do que fica impresso” são as impressões e Platão (427 a.C.–347 a.C., provavelmente) 

defendia o princípio de que, antes mesmo de nascer, cada indivíduo traz consigo formas de 

realidades conhecidas anteriormente e que passam a ser retomadas – lembradas - a partir do 

nascimento. Essa visão implica um conhecimento inato ou prévio de mundo, anterior ao 

próprio nascimento. Jean Pierre Vernant, em seu estudo intitulado Mito e pensamento entre os 

gregos: estudo de psicologia histórica (1973), considera sobre a tese de Platão que se 

alicerçava na crença das muitas vidas do ser humano, ou seja, no processo reencarnatório. 

Para Platão, o homem voltaria à vida, mas sem ter a consciência das vidas pretéritas. A 

memória seria a fonte da imortalidade. O esquecimento presente se faz como condição 

necessária para que o passado só possa ser rememorado, ou seja, para viver o passado 

(rememorar) é preciso que o presente seja anulado. Após cada morte física, a alma humana 

estabeleceria com a memória uma relação de dependência que se constituiria a partir do 

quadro composto pelas vivências das reencarnações que foram registradas. Segundo o 

filósofo, a teoria do conhecimento está diretamente ligada à teoria da memória. Platão 

estabeleceu a diferença entre mneme e anamnesis. Ele entendia a primeira como uma 

lembrança simples, ocasional e involuntária, enquanto a segunda, como uma reminiscência, 

uma busca voluntária de algo que se registrou anteriormente; portanto a lembrança evocada 

ou provocada. 

Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.), discípulo de Platão, apresentou significativa 

contribuição aos estudos da memória, ao refletir sobre o fenômeno no tratado Da memória e 

da reminiscência, ao considerar não apenas sobre a manutenção das sensações passadas como 

também sobre como a lembrança se atualiza. Segundo Pierre Marie Morel, muitas questões 

referentes à epistemologia encontram respostas na concepção aristotélica da memória.  Sobre 

a forma de entender a reminiscência, a visão do filósofo também se diferencia da visão de seu 

mestre Platão. O processo, segundo ele, define-se pela capacidade humana de, ao experienciar 

uma reminiscência, poder captar novamente uma sensação ou um conhecimento:  

 
 

É também crucial compreender o que distingue a reminiscência descrita na segunda 
parte do De memoria, da reminiscência tal qual Platão a concebe: para Aristóteles, 
experimentar a reminiscência não é encontrar o conhecimento das formas 
inteligíveis, além do sensível, mas “apreender novamente” um conhecimento 
científico ou uma sensação, ou uma lembrança. [...] Não há aqui uma diferença 
radical entre o processo pelo qual lembramos uma figura sensível e aquele pelo 
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qual lembramos um conhecimento científico, sendo que, nos dois casos, “a 
reminiscência é como um tipo de raciocínio”.  A subversão do platonismo é ainda 
mais clara, pois Aristóteles utiliza o mesmo termo que Platão já havia utilizado 
(MOREL, 2012, p. 15). 

 
 
 Além dessa distinção, faz-se mister considerar, também, a relação entre memória e 

imaginação. Voluntariamente ou não, a memória é um fenômeno que se constitui pela 

evocação do passado, levando aquele que dela faz uso a um processo de introspecção. É 

justamente a partir desse processo que, pelo intervalo entre o que foi registrado e a lembrança 

do registro, a imaginação encontra lugar. A base para o entendimento dessa relação registra-se 

no princípio de que a memória está associada a algo que se constituiu como realidade, 

enquanto a imaginação, como fantasia. Embora o alicerce - o real e o irreal - seja diferente, há 

entre elas uma afinidade profunda, principalmente porque, quando a memória é acionada, 

modificações acontecem, especialmente em virtude do esquecimento - outro aspecto que 

compõe o mesmo fenômeno - e a recuperação se faz marcada por traços de imaginação. 

Aristóteles declarou que a imaginação e a memória pertenciam à mesma parte da alma. Toda 

imaginação humana vem da memória.  

 Outro filósofo que trouxe para a questão considerações relevantes foi Agostinho, 

doutor da Igreja Católica (séc. IV, 345-430 d.C). Identificado com as teorias de Platão, ele 

também afirmava que a alma humana traz impressões, ou imagens, registradas em um estágio 

anterior ao nascimento. Em suas Confissões, obra composta por treze livros, dois deles se 

voltam para a temática em estudo: a memória (Livro X) e o tempo (Livro XI). Nessa obra, que 

pode ser considerada como a primeira a se constituir como escrita do eu no mundo ocidental, 

o filósofo caminhou para o entendimento da memória como atividade psíquica: 

 
 

Eis-me nos campos da minha memória, nos seus antros e cavernas sem número, 
repletas, ao infinito, de toda a espécie de coisas que lá estão gravadas, ou por 
imagens, como os corpos, ou por si mesmas, como as ciências e as artes, ou, então, 
por não sei que noções e sinais, como os movimentos da alma, os quais, ainda 
quando a não agitam, se enraízam na memória, posto que esteja na memória tudo o 
que está na alma (SANTO AGOSTINHO, 1973, p. 207-208). 
 

 

 Agostinho refletiu sobre as formas de rememoração e essa reflexão pode ser 

comprovada na seguinte passagem: 

 
 

Quando lá entro mando comparecer diante de mim todas as imagens que quero. 
Umas apresentam-se imediatamente, outras fazem-me esperar por mais tempo, até 
serem extraídas, por assim dizer, de certos receptáculos ainda mais recônditos. 
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Outras irrompem aos turbilhões e, enquanto se pede e se procura uma outra, saltam 
para o meio, como que a dizerem: ‘Não seremos nós? Eu, então, com a mão do 
espírito, afasto-as do rosto da memória, até que se desanuvie o que quero e do seu 
esconderijo a imagem apareça à vista (1973, p. 200). 

 

Em um processo voluntário ou involuntário, a rememoração para Agostinho se 

estabelece a partir do entendimento entre o que é realidade e a imagem que se constitui do que 

foi guardado como registro dessa realidade e que, ao ser evocado, traz as marcas do tempo da 

evocação e não, necessariamente, do tempo do acontecido integralmente. É desse ponto que 

partem os questionamentos sobre o tempo. A consciência do passar do tempo, do registro 

desse passado, dos acontecimentos serem possíveis, para que o futuro venha a existir, e do 

próprio presente trazem, para ele, a conclusão de que há o presente do passado, o presente do 

presente e o presente do futuro e que esses tempos se projetam na mente humana. Ele observa 

que há “lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e 

esperança presente das coisas futuras” (SANTO AGOSTINHO, 1973, p.248). A memória 

entraria na primeira relação, como o presente do passado; a percepção direta, o presente do 

presente; e a esperança, o presente do futuro. Ao buscar entender como o ser humano pode 

apreender o tempo e medi-lo, tarefa demasiadamente complexa, o filósofo se depara com um 

grande enigma, constituído por indagações difíceis de responder. É assim que ele recorre ao 

Ser Superior e invoca a luz para a escuridão de seu desconhecimento: 

 

 
O meu espírito ardeu em ânsias de compreender este enigma tão complicado. Não 
fecheis, Senhor meu Deus e Pai bondoso – peço-Vo-lo por amor de Jesus Cristo -, 
não fecheis ao meu desejo estes problemas comuns e ao mesmo tempo misteriosos. 
Fazei, Senhor, que penetre neles e que me sejam claros e manifestos pela vossa 
misericórdia. 
A quem devo interrogar sobre estas questões ou a quem poderei com mais fruto 
confessar a minha ignorância do que a Vós, a quem não molestam as minhas ânsias 
excessivamente inflamadas no estudo das vossas Escrituras? [...] Dai-me, Pai, o que 
Vos peço, Vós que verdadeiramente sabeis presentear os vossos filhos com dádivas 
valiosas. Dai-mo, porque determinei conhecê-lo e não descansarei enquanto não mo 
manifestardes (SANTO AGOSTINHO, 1973, p.249). 

 
 

 Nos livros X e XI, as considerações tecidas por Agostinho visam à compreensão da 

natureza do fenônemo mnemônico, ou seja, de como ele se efetiva e como se estabelece a 

relação homem-tempo. Cada reflexão o conduz à certeza da complexidade das questões por 

ele levantadas. As divagações o direcionam para o entendimento de que o esquecimento não 

pode ser visto como a eliminação do que aconteceu, pois uma experiência vivida não se perde, 



 23

mesmo que seja esquecida. A memória está diretamente ligada ao processo de recuperação e, 

dessa forma, não há esquecimento total.  

 

E mesmo quando falo do esquecimento e conheço o que pronuncio, como poderia 
reconhecê-lo, se dele me não lembrasse? Não falo do som desta palavra, mas do 
objeto que exprime. Se eu o esquecesse, não poderia lembrar do que esse som 
significava. Ora, quando me lembro da memória, esta fica presente a si, por si 
mesma. Quando me lembro do esquecimento, estão ao mesmo tempo presentes o 
esquecimento e a memória: a memória que faz com que me recorde, e o 
esquecimento que lembro.  
Que é esquecimento senão a privação da memória? E como é, então, que o 
esquecimento pode ser objeto da memória se, quando está presente, não me posso 
recordar? Se nós retemos na memória aquilo de que nos lembramos, e se nos é 
impossível, ao ouvir a palavra “esquecimento”, compreender o que ela significa, a 
não ser que dele nos lembremos, conclui-se que a memória retém o esquecimento. 
A presença do esquecimento faz com que o não esqueçamos; mas quando está 
presente, esquecemo-nos. Não se deve concluir que o esquecimento, quando o 
recordamos, está presente na memória, não por si mesmo, mas por uma imagem 
sua? De fato, se ele estivesse presente por si, faria com que o não lembrássemos, 
mas o esquecêssemos. Quem poderá penetrar, quem poderá compreender o modo 
como isto se realiza? (SANTO AGOSTINHO, 1973, p.206-207). 

 
  

 Será pela narração memorialística que imagens evocadas, de situações, fatos, lugares e 

pessoas, poderão ser recuperadas, salvas, portanto, do esquecimento. A imaginação registra 

presença nesse contexto, marcada pelos lapsos do tempo rememorado. Agostinho refletiu 

sobre a importância da linguagem para se tornar possível pensar sobre o tempo, pois é, por 

meio dela, que o tempo pode ser apreendido. A partir dessa constatação, torna-se possível 

entender que a linguagem será o instrumento da memória para trazer o tempo de volta e torná-

lo vivo. Dessa forma, valendo-se da memória e da linguagem, o ser humano dá vida a tudo 

que está na alma e que carece de ser externado, para que outros possam ter conhecimento e 

para que ele mesmo possa dar um sentido novo. Essa ressignificação fala de um eu que não é 

o mesmo que vivenciou a experiência e que, mais tarde, a refaz pelo fluxo da memória por 

meio da linguagem. A respeito das considerações de Agostinho sobre tempo e memória, 

Bungart Neto1 observou:  

 

Se analisarmos estas considerações levando em conta a noção contemporânea do 
“sujeito da memória”, ou seja, aquele que narra, no presente, “lembranças das 
coisas passadas”, não há nada mais coerente do que o raciocínio sugerido pelo 
filósofo, pois do que trata o relato memorialístico senão da reconfiguração de certo 
passado através de imagens (de lugares, de pessoas, de momentos vividos) que 
acorrem à mente, tentativas de fixação de mnemes, aos turbilhões, e de anamnesis, 

                                                 
1 Em sua tese de Doutorado (UFRS), defendida (2007), sob o título “Augusto Meyer Proustiano: a reinvenção 
memorialística do eu”, Paulo Bungart Neto desenvolveu uma pesquisa sobre a influência de Proust na obra 
memorialística de Augusto Meyer, valendo-se das reflexões agostinianas sobre tempo e memória. 
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ressignificadas? O gênero memorialístico lida enfim com o passado apenas a partir 
da perspectiva presente, que é, em todo caso, onde se “situa” o narrador que 
procede à rememoração, cabendo a este relembrar, imaginar e readaptar a realidade 
passada à realidade do momento em que escreve, conferindo novos valores e 
símbolos às imagens evocadas (2012, p. 39).  

 
 

 Estudiosos de diferentes áreas do conhecimento vêm procurando respostas para 

elucidar as muitas indagações sobre o fenômeno mnemônico e, mais especificamente, sobre a 

relação do tempo nesse processo. Mas foi, a partir do século XX, que as pesquisas tomaram 

vulto e se estenderam amplamente possibilitando um maior acesso para os que se interressam 

pelo tema, cuja relevância se faz inconteste. A psicologia, a neurobiologia, a psiquiatria, a 

sociologia, a neurolinguística, a psicanálise, a metafísica, dentre outras ciências, abraçaram a 

questão, analisando-a e interpretando-a à luz de seus fundamentos e princípios.  

A teoria psicanalítica vem tratando da memória e dos distúrbios concernentes a ela há 

um bom tempo. Sigmund Freud (1856-1939) declarou que "toda teoria psicológica digna de 

consideração terá que fornecer uma explicação para a ‘memória’" (1977a, p.399).  Segundo 

Peixoto e Oliveira: 

 

 Freud subverte a problemática acerca do conceito de memória, concedendo a essa 
ideia um caráter criativo que se diferencia da simples representação de um objeto 
contido na realidade material. Em Freud, a memória excede o que se compreende 
comumente como evocação, ou seja, a lembrança não se restringe à retomada de 
uma percepção (2012, p.241). 
 

 

Freud declarou que a memória se constitui como função do aparelho psíquico. Foram 

os estudos sobre histeria que abriram caminho para que o fenômeno da memória fosse 

averiguado, especialmente porque, na terapia psicanalítica, parte-se do princípio de que toda 

situação traumática deve ser lembrada e verbalizada. Sobre essa verbalização, ele afirmou 

que: "o passo intermediário entre uma lembrança encobridora e aquilo que ela esconde é 

provavelmente uma expressão verbal" (FREUD, 1977b, p.350). É possível entender dessa 

afirmação que a lembrança encobridora poderá vir marcada pela fantasia. Em sua teoria, o 

psicanalista considerou sobre o papel da fantasia, ou imaginação, do caráter inventivo, no 

processo de rememorar, pontuando a respeito das recordações da infância e estabelecendo um 

contraponto entre o momento do relato de memória e esse “eu” que relata e o momento em 

que o rememorado ocorreu e o “eu” que vivenciou a experiência. Sobre a memória da infância 

vivida, Freud observou: "Nossas lembranças infantis mostram-nos nossos primeiros anos não 

como eles foram, mas como nos apareceram nos períodos posteriores em que as lembranças 
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foram despertadas. Nesses períodos do despertar, as lembranças infantis, como nos 

acostumamos a dizer, não emergiram; elas foram formadas nessa época" (1977b, p.354). 

Tomando como base o pensamento de Freud, Peixoto e Oliveira observam: 

 
 

 O crescente lugar de destaque que a fantasia passa a ter, na explicação do 
psiquismo, com relação à teoria da sedução, acentua mais ainda o caráter inventivo 
(Erdichten), e não simplesmente reprodutivo, da memória. Dito de forma mais 
precisa, o traço mnêmico é reinscrito com base na fantasia, criando, desde então, 
uma memória. Na teoria freudiana, o passado, que a memória conserva, ganha vida 
a partir da fantasia (2012, p.258). 

 
 
 

 Contemporrâneo de Sigmund Freud, Henry Bergson (1859-1941), em seu livro 

Matéria e memória, escrito em 1896, considera sobre  o vínculo entre a matéria (percepção 

pura) e o espírito (memória pura), apesar da natureza distinta de ambos. Na realidade, o estudo 

empreendido por Bergson teve como objetivo buscar estabelecer a relação existente entre matéria 

e espírito, tomando como sustentação a memória. Na concepção do filósofo, a memória se 

constitui como um elemento de interseção entre a matéria e o espírito. Para ele, a matéria pode ser 

compreendida como um conjunto de imagens. Definir-se-á como imagem o que se constituiu entre 

o objeto e a sua representação e o corpo humano pode ser entendido, segundo ele, como uma 

imagem. Mas não será o corpo, especificamente o cérebro, a ter a responsabilidade de guardar ou 

mesmo de produzir lembranças. Dessa forma, torna-se possível afirmar que, na visão de Bergson, 

a memória não mantém dependência com o cérebro. Ele esclarece que perceber consiste em 

“distinguir, do conjunto dos objetos, a ação possível do corpo sobre eles” (BERGSON, 1999, 

p.257). Nesse ponto, caberá observar que, segundo o filósofo, toda percepção encontra-se 

determinada por lembranças, especialmente porque a percepção mantém as vivências passadas e 

essas, de alguma forma, passam a exercer influência sobre as experiências presentes. Sobre essa 

relação entre presente, passado e futuro, Bergson refletiu o momento presente e o decorrer do 

tempo: 

 

Certamente há um presente ideal, puramente concebido, limite indivisível que 
separaria o passado do futuro. Mas o presente real, concreto, vivido, aquele a que 
me refiro quando falo de minha percepção presente, este ocupa necessariamente 
uma duração. Onde portanto se situa essa duração? Estará aquém, estará além do 
ponto matemático que determino idealmente quando penso no instante presente? 
Evidentemente está aquém e além ao mesmo tempo, e o que chamo "meu presente" 
estende-se ao mesmo tempo sobre meu passado e sobre meu futuro. Sobre meu 
passado em primeiro lugar, pois "o momento em que falo já está distante de mim"; 
sobre meu futuro a seguir, pois é sobre o futuro que esse momento está inclinado, é 
para o futuro que eu tendo, e se eu pudesse fixar esse indivisível presente, esse 
elemento infinitesimal da curva do tempo, é a direção do futuro que ele mostraria. É 
preciso portanto que o estado psicológico que chamo "meu presente" seja ao 
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mesmo tempo uma percepção do passado imediato e uma determinação do futuro 
imediato. Ora, o passado imediato, enquanto percebido, é, como veremos, sensação, 
já que toda sensação traduz uma sucessão muito longa de estímulos elementares; e 
o futuro imediato, enquanto determinando-se, é ação ou movimento. Meu presente 
portanto é sensação e movimento ao mesmo tempo; e, já que meu presente forma 
um todo indiviso, esse movimento deve estar ligado a essa sensação, deve 
prolongá-la em ação. Donde concluo que meu presente consiste num sistema 
combinado de sensações e movimentos. Meu presente é, por essência, sensório-
motor.  Equivale a dizer que meu presente consiste na consciência que tenho de 
meu corpo. Estendido no espaço, meu corpo experimenta sensações e ao mesmo 
tempo executa movimentos. (BERGSON, 1999, p 161- 162). 
 
 

Ele afirma que o passado fica registrado no inconsciente de cada indíviduo e, sempre 

que, no presente, se experiencia uma vivência, imagens retidas podem ser recuperadas: “É do 

presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde” (BERGSON, 1999, p. 179). Ao falar em 

percepção pura, Bergson observa que a atuação da lembrança é tão determinante no processo que 

a percepção deixa de ser pura para se tornar complexa. Como já afirmado anteriormente, 

Bergson se posiciona contrário à visão de que seja a memória apenas uma função do cérebro: "É o 

cérebro que faz parte do mundo material, e não o mundo material que faz parte do cérebro" 

(1999, p.13) e, ainda, observa:  

 
 

O cérebro não deve, portanto ser outra coisa, em nossa opinião, que não uma 
espécie de central telefônica: seu papel é "efetuar a comunicação", ou fazê-la 
aguardar. Ele não acrescenta nada àquilo que recebe; mas, como todos os órgãos 
perceptivos lhe enviam seus últimos prolongamentos, e todos os mecanismos 
motores da medula e do bulbo raquidiano têm aí seus representantes titulares, ele 
constitui efetivamente um centro, onde a excitação periférica põe-se em contato 
com este ou aquele mecanismo motor, escolhido e não mais imposto (1999, p. 26). 

 

 
 O filósofo estabelece dois tipos de memória: a memória pura e a memória-hábito. A 

primeira se constitui como memória propriamente dita, pois pode ser entendida como a que 

conserva alguma imagem, de situação, pessoa, lugar, palavra, de valor significativo, quer 

positivo, quer negativo, para o ser humano. Essa memória nem sempre se processa com a 

recuperação integral do que foi vivenciado. Ela pode partir de um detalhe e, dele, chegar ao 

todo. A segunda, bastante diferente da anterior, registra-se pelo exercício da repetição, por 

automatismo psíquico. Sobre elas, Bergson declara: "Dessas duas memórias, das quais uma 

imagina e a outra repete, a segunda pode substituir a primeira e frequentemente até dar a 

ilusão dela" (1999, p. 89). O filósofo esclarece que a dinâmica da memória difere-se da 

dinâmica da percepção, pois ela, de forma bem distinta, “nos afasta do transcorrer das coisas, 

do ritmo da necessidade” (MENÉNDEZ, 2012, p. 29). Para Menéndez, na visão de Bergson,  



 27

  
 

[...] a percepção supõe a ação, a elaboração das excitações em reações originais, 
não reflexas. Mas essa seleção não ocorre ao azar, a seleção se faz com apelo às 
experiências passadas, com base nas lembranças. A função primária da memória é 
evocar todas as percepções análogas a uma percepção presente para nos sugerir a 
decisão mais útil. Assim, a memória se reintegra à percepção, estabelecendo o 
ponto de contato entre a consciência e as coisas. A memória constitui o principal 
aporte da consciência individual na percepção, a face subjetiva de nosso 
conhecimento das coisas (MENÉNDEZ, 2012, p.30). 
 

 

 Bergson entende a memória e a percepção pura como abstrações e constata que são 

inseparáveis: "A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o passado no 

presente, condensa também, numa intuição única, momentos múltiplos da duração, e assim, 

por sua dupla operação, faz com que de fato percebamos a matéria em nós, enquanto de 

direito a percebemos nela." (BERGSON, 1999, p. 77). O filósofo conclui que a memória 

consiste “num progresso do passado ao presente”, pois o ser humano se posiciona sempre, no 

que se refere à memória, no passado, virtualmente, até que se processe a materialização em 

uma percepção do presente: 

A verdade é que a memória não consiste, em absoluto, numa regressão do presente 
ao passado, mas, pelo contrário, num progresso do passado ao presente. É no 
passado que nos colocamos de saída. Partimos de um "estado virtual", que 
conduzimos pouco a pouco, através de uma série de planos de consciência 
diferentes, até o termo em que ele se materializa numa percepção atual, isto é, até o 
ponto em que ele se torna um estado presente e atuante, ou seja, enfim, até esse 
plano extremo de nossa consciência em que se desenha nosso corpo (BERGSON, 
1999, p. 280). 

 

As reflexões de Bergson, em Matéria e Memória, registram significativa contribuição 

para o entendimento do processo mnemônico. Ele declara, quase no final do livro, que, no 

exato momento em que uma lembrança se torna atual e passa a agir, ela perde a condição de 

lembrança para se tornar percepção e reafirma que, com a memória, o ser humano se encontra 

no domínio do espírito (BERGSON, 1999, p. 281): 

Entre o plano da ação - o plano em que nosso corpo contraiu seu passado em 
hábitos motores - e o plano da memória pura, em que nosso espírito conserva em 
todos os seus detalhes o quadro de nossa vida transcorrida, acreditamos perceber, 
ao contrário, milhares e milhares de planos de consciência diferentes, milhares de 
repetições integrais e no entanto diversas da totalidade de nossa experiência vivida. 
Completar uma lembrança com detalhes mais pessoais não consiste, de modo 
algum, em justapor mecanicamente lembranças a esta lembrança, mas em 
transportar-se a um plano de consciência mais extenso, em afastar-se da ação na 
direção do sonho. Localizar uma lembrança não consiste também em inseri-la 
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mecanicamente entre outras lembranças, mas em descrever, por uma expansão 
crescente da memória em sua integralidade, um círculo suficientemente amplo para 
que esse detalhe do passado aí apareça. Esses planos não são dados, aliás, como 
coisas inteiramente prontas, superpostas umas às outras. Eles existem antes 
virtualmente, com essa experiência que é própria às coisas do espírito. A 
inteligência, movendo-se a todo instante ao longo do intervalo que as separa, as 
reencontra, ou melhor, as cria de novo sem cessar: sua vida consiste nesse próprio 
movimento (BERGSON, 1999, p. 282-283). 

 
Retornando, neste trabalho, ao início das considerações bergsonianas, ressaltou-se que 

o filósofo foi contemporâneo de Freud. Dessa forma, cumpre observar que, apesar das 

divergências nas teorias desses renomados estudiosos, há pontos que convergem para uma 

mesma conclusão. Menéndez observa que ambos declararam ser a memória perene, isto é, que 

as lembranças não se destroem, mesmo que se processem lesões neurológicas (Bergson), pois 

a memória não tem dependência com o cérebro, ou mesmo sobre recalque (Freud), tendo em 

vista que esse não promove a eliminação dos traços (MENÉNDEZ, 2012, p.32). 

Retomando as ideias de Bergson sobre o tempo e sua duração, Gaston Bachelard 

(1884 – 1962) considera sobre o tempo, especialmente no que tange ao processo mnemônico, 

que, para ele, diferentemente de Bergson, efetiva-se como uma construção do sujeito, que se 

posiciona, nesse contexto, como um ser em tensão emocional por buscar retomar o passado, já 

em descontinuidade, e trazê-lo, novamente, ao presente. Bachelard contrapõe à visão 

defendida por Bergson, elaborada no conceito de duração (tempo continuum), a concepção do 

instante.  

No livro A Intuição do Instante, o poeta filósofo declara que “[...] não é o ser que é 

novo num tempo uniforme, é o instante que, renovando-se, remete o ser à liberdade ou à 

oportunidade inicial do devir” (BACHELARD, 2007, p. 31). Para ele, é o instante que se 

constitui como a verdade do tempo e não a duração. Ele deve ser entendido como um ponto 

do espaço-tempo. Essa constatação coloca Bachelard em oposição à ideia de Bergson, 

especialmente porque a teoria bergsoniana se alicerça na noção de tempo não espacializado. 

Dessa forma, não haveria condição de se desvincular o tempo do espaço. Como já colocado 

anteriormente, ele considera sobre o conceito de duração proposto por Bergson, a partir da 

noção de descontinuidade, que não se marcaria pela fragmentação do continuum bergsoniano, 

mas que poderia ser justificada pelo processo de repetição de instantes, constituindo ritmos, 

que garantiriam a continuidade do que ele definiu como descontínuo, determinando o 

movimento. Para o filósofo, o instante é determinante do acontecimento que, por sua vez, não 

se coloca em relação de pendência com as lembranças, principalmente porque, na visão dele, 

a memória se faz num processo de descontinuidade.  
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Contrapondo-se à teoria de Bergson, com quem estudou Filosofia, na École Normale 

Supérieure, em Paris, Maurice Halbwachs (1877-1945) propõe a memória social. O sociólogo 

iniciou sua pesquisa pelos caminhos da filosofia e, só depois, ao conhecer Émile Durkheim, o 

percurso desviou-se para a sociologia. Em sua primeira obra - Os contextos sociais da 

memória –, publicada em 1925, ele já apresenta esse olhar diferenciado para as questões da 

memória, intentando uma teoria alicerçada na sociologia da memória.  Em A memória 

coletiva, livro póstumo, publicado em 1950, o prefaciador Jean Duvignaud tece suas 

considerações sobre a obra ressaltando que Halbwachs desenvolve sua teoria tendo com 

referência os contextos sociais. Toda memória é social porque, ao retornar ao passado, o 

indivíduo se reporta a um contexto onde há pessoas, que estão diretamente ligadas ao que será 

retomado; situações – diversidade de eventos - que são entendidas como os “quadros sociais 

de referência” e, finalmente, por se basear, especialmente na comunicação linguística, porque, 

no contexto social, a linguagem é o elemento que promove a interação. A base da teoria de 

Halbwachs se encontra na relação entre memória individual e memória coletiva. Para ele, a 

memória individual mantém uma dependência com a memória coletiva, visto que, para a 

memória individual existir, ela dependerá da memória coletiva, pois, na visão do sociólogo, 

todas as lembranças se formam no interior de um grupo:  

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 
seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 
suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e outras para que a 
lembrança que nos recorda possa ser reconstruída sobre um fundamento comum 
(HALBWACHS, 1990, p. 39). 

 
Não será descartada, contudo, a individualidade, ou seja, mesmo que o indivíduo faça 

parte de um grupo, ele não perde a relação com o seu passado particular. Considera-se, 

entretanto, que a permanência desse passado, ou seja, para que se tenha a duração das 

lembranças a serem recuperadas, há a necessidade de que não se deteriore a relação com o 

grupo de referência. Se, por ventura, isso ocorrer, as lembranças se perderão. Observa-se, 

ainda, que diferentes influências sociais articuladas por um indivíduo compreendem o que se 

entende por memória individual: “[...] cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, [...] este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e [...] este 

lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios" (HALBWACHS, 

1990, p.51). 

O sociólogo afirma que todo indivíduo carrega em si memórias individuais e coletivas, 

mas que as memórias coletivas são bem mais amplas. Destaca, ainda, que há uma inter-
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relação entre elas, mas que não há perda da integridade de cada uma; portanto, elas não se 

misturam. Para ele, o papel do grupo, ou seja, do coletivo, no contexto de produção da 

memória e da própria rememoração, é de fundamental importância. Todo indivíduo já fez 

parte de um grupo e esse grupo, de alguma forma, possibilitou que o indivíduo estabelecesse 

uma relação significativa. Esse grupo se constituirá como uma comunidade afetiva que 

permitirá ao indivíduo uma identificação e possibilitará que este processe as lembranças do 

passado.  Necessariamente, esta comunidade não precisa estar fisicamente presente, mas terá 

papel relevante no contexto da lembrança, por ter se mantido viva. Caso contrário, o 

esquecimento tomará lugar. 

 

Na ordem das relações afetivas, um ser humano que é muito amado e que ama 
moderadamente muitas vezes só se dá conta tarde demais ou talvez jamais se dê 
conta da importância que foi atribuída às suas menores ações, às suas palavras mais 
insignificantes. Aquele que mais amou, um dia recordará ao outro declarações e 
promessas, das quais o outro não guardou nenhuma lembrança. Um porque estava 
bem menos envolvido que o outro na sociedade que os dois formavam e que se 
baseava num sentimento desigual partilhado (HALBWACHS, 1990, p. 35).  

 

Halbwachs considera a lembrança como forma de reconhecimento e de reconstrução. 

Reconhecimento implica trazer de volta algo já conhecido, já sentido; reconstrução implica 

que, do passado, será refeito apenas o que se constituirá como de interesse atual. Dessa forma, 

haverá uma seleção, marcada pela relevância do que foi vivenciado. Faz-se mister repetir que 

as lembranças estão diretamente ligadas às relações sociais que foram estabelecidas, em um 

determinado tempo e em determinado espaço. E ele justifica que é pelo fato do indíviduo não 

se constituir, ainda, como um ser social na primeira infância, que os fatos desse período não 

são lembrados: “Não nos lembramos da nossa primeira infância porque nossas impressões não 

se ligam a nenhuma base enquanto ainda não nos tornamos um ser social (HALBWACHS, 

1990, p. 43). 

Halbwachs destaca que o ‘outro’ tem um papel relevante nos processos de memória, 

que sofrerão modificações significativas a partir dessa relação do indíviduo com os grupos 

nos quais ele se inserir: “[...] se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa 

lembrança, mas também sobre a de outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação 

será maior, como se uma mesma experiência fosse começada, não somente pela mesma 

pessoa, mas por várias” (HALBWACHS, 1990, p. 25). O sociólogo ainda observa que a 

memória coletiva se efetiva a partir do grupo e das relações que são estabelecidas pelo próprio 
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grupo, pois será, nesse contexto, que as lembranças se constituirão, impregnadas das 

vivências e das experiências dos outros e as vivências daquele que as retoma. 

Outra questão que emerge das reflexões de Halbwachs é a relação entre memória 

individual e coletiva e a memória histórica, especialmente porque afirma que há entre elas 

pontos de contato. Ele estabelece uma distinção entre memória autobiográfica e memória 

histórica: “A primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa vida faz parte da 

história em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais ampla do que a primeira. Por 

outra parte, ela não nos representaria o passado senão sob uma forma resumida e esquemática, 

enquanto que a memória de nossa vida nos apresentaria um quadro bem mais contínuo e 

denso” (HALBWACHS, 1990, p. 55).  

Torna-se relevante considerar, portanto, que a memória se constitui como forma 

bastante significativa na vida em sociedade. Na realidade, as experiências vividas, quando 

contadas, acabam por se definirem como recurso para manter o passado vivo, além de 

possibilitarem que esse passado seja repensado. Segundo Ecléia Bosi (1994), a linguagem se 

definirá, nesse contexto, como um instrumento socializador da memória. No discurso 

memorialístico, normalmente, emergem, além de fatos e pessoas, as lembranças de espaços, 

que se constituem como espaços da memória, que contribuem para a reconstrução do passado. 

Por meio deles, o memorialista reforça o vínculo com o que ocorreu e que vem à tona para ser 

informado ou refletido ou ressignificado. 

Le Goff ressalta que a memória remete o indivíduo, em primeiro lugar, a um conjunto 

de funções psíquicas, graças às quais se podem atualizar impressões ou informações passadas 

(LE GOFF, 1994, p.423). No processo de armazenamento do experienciado ou do observado, 

gradativamente, elabora-se um arquivo que, em determinado momento, será aberto para que 

outros tomem conhecimento. Nesse percurso, efetiva-se a própria trajetória da memória que, 

segundo Rousso, precisa ser entendida como “uma representação seletiva do passado, um 

passado que nunca é do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contato 

familiar, social, nacional” (ROUSSO, 1998, p.94). Dessa forma, torna-se, também, 

significativa uma consideração sobre o papel da memória na construção e reconstrução da 

identidade de cada indivíduo. Ela pode ser vista como um recurso do qual o ser humano se 

vale para reter o sentimento de permanência e de pertencimento. Cabe ressaltar, ainda, que a 

memória de uma coletividade ou de um só indivíduo constitui-se como recurso para a 

apreensão da identidade. Ao se fazer uso dela, percorrendo o túnel do tempo, tem-se a 

possibilidade de acessar toda a herança cultural de uma época e de um povo. É assim que 

Soares (2009) apresenta a questão: 
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Ao desocultar-se, ocultando-se, a memória nos revela, em sua natureza inventiva, a 
temporalidade humana tridimensional; o mais além do acontecido e do 
ficcionalizado; o drummondiano ‘esquecer para lembrar’, na experimentação de 
aletheia (des-esquecimento e verdade) e o constituir-se e reconstituir-se incessante 
do sujeito no jogo intersubjetivo das identidades, construídas espaciotemporalmente 
(SOARES, 2009, p.14). 

 
 

A memória vem ao encontro do reconhecimento, ultrapassando o conhecimento, por 

se fazer necessária para que o indivíduo se identifique consigo mesmo, com o outro, com o 

grupo a que pertence ou com o qual está mais diretamente ligado.  Essa maneira de pensar a 

memória é bem distinta, pois já não se registra como recurso para atender ao meramente 

individual, mas sim como instrumento a serviço do coletivo. Sobre isso, Fentress e Wickham, 

em Memória Social: novas perspectivas sobre o passado, declaram:  

 
 

[...] recordamos a nossa infância como membros da família, o nosso bairro como 
membros da comunidade local, a nossa vida profissional em função da comunidade 
da fábrica [...], e assim por diante; que estas recordações são essencialmente 
memórias de grupo e que a memória individual só existe na medida em que esse 
indivíduo é um produto provavelmente único de determinada intersecção de grupos 
(FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 7). 

 
 
 Sem dúvida, o entendimento do coletivo na reconstituição memorialística de fatos 

vivenciados deve ser considerado, especialmente porque ninguém se constitui sozinho; todas 

as experiências dizem de pessoas que se fizeram presentes, fisicamente ou não, em situações 

vividas. Recorrendo novamente à teoria de Halbwachs pode-se dizer que: 

 
 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas e elas nos são lembradas pelos outros 
mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e 
com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é 
necessário que outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós: 
porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se 
confundem (HALBWACHS, 1990, p.26). 

 
  
 A memória registra essas relações. O meio em que o indivíduo esteve inserido e as 

instituições das quais ele fez parte ficarão documentados. O ato de lembrar passa a ser um 

refazer do passado determinado pelo olhar do presente. E é, dessa forma, que a identidade se 

constrói em um plano dialógico, evidenciado por um discurso no qual se busca resposta para 

as dúvidas e questões objetivando encontrar caminhos e definições. 

Retomando as reflexões agostinianas, cabe considerar que toda obra de arte 

compreende os tempos de forma simultânea. Na visão cristã medieval, inaugurada por 
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Agostinho, há dois tempos que, de forma absoluta, interagem: o primeiro, marcado pela 

linearidade, é o tempo dos homens, medido pela hora canônica; o segundo, o tempo do eterno, 

permanente e marcado pela sua constância na consciência (DOMINGUES; SACCHETTO, 

2009, p.431). E é desse último que a memória se dá conta, em sua dupla função, bem 

explicada por Marilena Chauí: 

 

Graças à memória, somos capazes de lembrar e recordar. As lembranças podem ser 
trazidas ao presente tanto espontaneamente, quanto por um trabalho deliberado de 
nossa consciência. Lembramos espontaneamente quando, por exemplo, diante de 
uma situação presente nos vem à lembrança alguma situação passada. Recordamos 
quando fazemos o esforço para lembrar (CHAUÍ, 1994, p. 130, grifos da autora). 

 
 
 

Diante dessa diferenciação e das teorias, que se afinizam ou que se contrapõem, certo 

é que a memória não restitui, com total integridade, o que foi vivenciado ou sentido no 

passado, como pensavam os filósofos da Antiguidade e como se efetiva na obra marco do 

memorialismo literário – À la recherche du tempus perdu, de Marcel Proust. Essa visão, tida, 

por muito tempo, como a única verdade, sofreu significativa mudança a partir da teoria de 

Bergson, que defende a ideia do tempo como um continuum e que introduz o conceito de 

duração, com o objetivo de provar que o tempo não pode ser segmentado. A essa teoria, 

outras se opuseram e, nesse processo, o conhecimento sobre o assunto foi se formando e 

transformando. Não só Bergson, mas Freud, Halbwachs, Bachelard merecem ser estudados e 

observados. 

 Cabe, neste final das considerações sobre memória, onde se intentou uma visita a 

algumas teorias, retomar uma delas, a teoria de Bachelard, para que se possa tecer uma 

reflexão que permitirá o acesso à questão que se seguirá. Ao considerar sobre a relação do 

indivíduo com o tempo, especialmente no que tange ao processo mnemônico, que se efetiva 

como uma construção, Bachelard observou que a memória não se constitui como espaço ou 

local onde são guardadas as imagens de vivências passadas. Ele defendeu a ideia de que a 

mente não armazena imagens, pois a capacidade dela é criar as imagens para que sejam 

comunicadas. Esse é um ponto fundamental da teoria do filósofo: a criação, ou seja, a 

construção individual. Diante dessa visão, abre-se para todo aquele que busca trabalhar com a 

memória um questionamento sobre o significado do desvelamento de um discurso 

memorialístico. Penetrar nesse labirinto é, sem dúvida, um desafio cuja ação primeira seja, 

talvez, procurar entender o processo, reconhecendo, principalmente, a importância desse 

indivíduo que rememora e, pela linguagem, dá vida a um texto memorialístico de caráter 
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ficcional, como será visto em O amanuense Belmiro e em Abdias, os dois romances de Cyro 

dos Anjos a serem analisados nesta tese. 

 

 

1.2 MEMÓRIA E LITERATURA: PACTOS NARRATIVOS E PROJEÇÕES DO EU  

 
 
 

[...] a memória não é um instrumento para a exploração do passado; é, 
antes, o meio. É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o 
meio no qual as antigas cidades são soterradas. Quem pretende se 
aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem 
que escava. Antes de tudo, não deve tentar voltar sempre ao mesmo 
fato, espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o 
solo. Pois “fatos” nada são além de camadas que apenas à exploração 
mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a escavação. Ou 
seja, as imagens que, desprendidas de todas as conexões mais 
primitivas, ficam como preciosidade nos sóbrios aposentos de nosso 
entendimento tardio, igual a torsos na galeria do colecionador. 

                      Walter Benjamin 
 
 
 
 

 
Do grego, o verbo mimnéskein traduz-se como ‘lembrar-se de’ e a forma substantiva 

desse processo se efetiva na mnenosyne, ou seja, na memória. Conta a Mitologia Grega que 

Mnemosine, filha de Urano (o Céu) e de Gaia (a Terra), durante nove noites seguidas foi 

possuída por Zeus, filho do Titã Cronos (o Tempo). Dessa união, nasceram as nove musas2 

(KURY, 1992, p.270). Cronos (o Tempo) e a titanesa Mnemosine (a Memória) eram irmãos. 

Ao se unir a Zeus, Mnemosine lhe confere o poder, especialmente porque lhe narra os fatos 

heróicos, com grande força imaginativa, dando a todos o conhecimento de seus feitos.  

Tomando por base o que foi colocado acima é possível entender, mesmo que no 

contexto mítico, a forte relação entre memória, tempo e narrativa. A memória tem sido o fio 

condutor de inúmeras narrativas. Estruturando esse painel literário, vários gêneros de caráter 

memorialístico se apresentam, objetivando reconstruir momentos vividos, registrar 

experiências, eternizar e partilhar lembranças com aqueles que se dispuserem a ler a vida, 

mesmo que ficcionalmente vivida ou recriada e inventada pela medida da imaginação. Como 

já mencionado em 1.1, o ato de lembrar só é possível à medida que o tempo passa. No 

                                                 
2 As nove musas são: Calíope (Poesia épica), Clio (História), Polímnia (Retórica), Euterpe (Música), Terpsicore 
(Dança), Érato (Lírica Coral), Melpôneme (Tragédia), Talia (Comédia), Urânia (Astronomia) (BRANDÃO, 
Mitologia Grega, 1989, v.1, p. 203) 
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intervalo de tempo entre o que foi vivenciado ou observado e o que será evocado e registrado, 

modificações acontecem. A fidelidade da memória aos fatos lembrados estará presa ao 

momento em que se efetiva o registro do passado, mas esse momento é presente. O confronto 

entre o passado e presente constitui-se como marca diferenciadora no contexto da literatura 

memorialística, quer em prosa quer em verso.  

O trabalho com a temporalidade na literatura vem sendo desenvolvido, há muito, por 

escritores de todas as nacionalidades. Para a grande maioria, a exploração do passado se 

constitui como forma para que se reconheça e se compreenda o presente. Nesse processo, a 

investigação introspectiva, geralmente processada por um narrador homodiegético ou 

autodiegético, objetiva, quase sempre, buscar respostas e suscitar posicionamentos. Sobre a 

questão, Reis e Lopes observam: 

 
 

A expressão narrador autodiegético, introduzida nos estudos narratológicos por 
Genette (1972:251), designa a entidade responsável por uma situação ou atitude 
narrativa específica: aquela em que o narrador da história relata as suas próprias 
experiências como personagem central dessa história. Essa atitude narrativa 
(distinta da que caracteriza o narrador homodiegético e, mais radicalmente ainda, 
da que é própria do narrador heterodiegético arrasta importantes consequências 
semânticas e pragmáticas, decorrentes do modo como o narrador autodiegético 
estrutura a perspectiva narrativa, organiza o tempo, manipula diversos tipos de 
distância, etc.” (1988, p.118). 

 

 
Benjamin, na epígrafe deste 1.2, consegue definir, com propriedade, o processo de 

trabalhar com o passado, ativando-o pela memória. O verbo escavar traduz, de forma bastante 

adequada, a escrita memorialística, especialmente porque a escavação implica uma ação 

praticada por alguém que deseja ou precisa procurar alguma coisa que se encontra enterrada. 

O processo mnemônico nada mais é do que essa busca dos fatos, situações, emoções, 

impressões que ficaram retidas no passado e que, ao serem escavados, trazem a possibilidade 

de revisão do que foi vivido ou mesmo observado. Nesse cenário, aquele que escava (recorda) 

se sentirá obrigado a se repensar no presente em função do passado escavado. O tempo se 

constituirá como fator determinante desse processo, pois terá papel relevante no contexto das 

modificações ocorridas. A relação a ser estabelecida entre o passado e o presente virá marcada 

pela subjetividade, configurada pela exposição de sentimentos e emoções. Nas obras em 

estudo, O amanuense Belmiro e Abdias, nas quais o diário se realiza como forma narrativa, a 

subjetividade e a expressão sentimental se manifestarão de maneira contundente. 
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É nessa perspectiva que a escrita da memória, ou do “eu”, constitui-se, propiciando 

àquele que rememora certo isolamento para que a reflexão se efetive. O memorialismo tem 

um lugar de destaque na literatura e, objetivando estabelecer uma distinção entre os textos que 

se constituem como ficcionais e os textos não ficcionais, geralmente reconhecidos como 

textos autobiográficos, intenta-se promover essa distinção a partir de considerações de 

estudiosos que enveredaram por esse caminho.  

Na ficção, não existe a exigência do real. O que se registra nela é a criação de um 

imaginário. Cumpre ressaltar, entretanto, que esse imaginário não deve ser entendido como o 

avesso da realidade. Sobre essa peculiaridade da ficção, Costa Lima esclarece que a realidade 

acaba por penetrar no jogo ficcional: “[...] porquanto o que nele está se mescla com o que 

poderia ter havido; o que nele há se combina com o desejo do que estivesse e que por isso 

passa a haver e a estar” (1986, p. 195).  

O escritor, na ficção, irá se imaginar outro de si mesmo. Foi Rimbaud, em 1871, quem 

primeiro considerou sobre essa condição, ao declarar “Je est un autre” (Eu é um outro). O 

princípio da alteridade, que a memorável frase traduz, foi tomado por Lejeune3 para refletir 

sobre essa dualidade. De forma bem diferenciada, esse “autre” poderá ser visto como um 

desconhecido, uma presença permanente ou mesmo uma obsessão, que se mantém viva no 

tempo presente da narrativa. O escritor poderá, também, se realizar por meio da criação de um 

personagem, ou, no caso da poesia, pela criação de um eu lírico. Esse processo se concretiza 

pelo afastamento do autor a partir do que ele construirá como perfil dos que assumirão a cena 

ficcional. O contraponto entre o “eu” e o outro, configurando-se pela dualidade, se faz pela 

relação entre identidade e alteridade.  

Paul Ricoeur considerou também sobre esse “quem” que se apresenta e que se 

constitui como uma identidade, não apenas pessoal, mas também narrativa. A esse sujeito 

caberá narrar sobre sua vivência e refletir sobre o que foi vivenciado e, consequentemente, 

sobre si mesmo, como um outro. Em Tempo e narrativa, o filósofo busca esclarecer a 

questão: 

 

[...] Sem o auxílio da narração a problemática da identidade pessoal está, com 
efeito, fadada a uma antinomia sem solução: ou se coloca um sujeito idêntico a si 

                                                 
3 Segundo Lejeune, esse outro se faz sempre presente, pois há sempre dois autores que se evidenciam a partir do 
objetivo da narrativa e do próprio gênero que ela assume (LEJEUNE, 1980, p.8). Efetiva-se, nesse contexto, uma 
dualidade que se configura por aquele que recorda, no momento da rememoração, e aquele que se fixa, no 
passado, no momento da vivência. Benjamin também considerou sobre essa duplicidade, afirmando que o ato de 
rememorar faz emergir sempre um outro, diverso daquele que vivenciou a experiência e que será retomado no 
percurso memorialístico, pois esse processo vem marcado pela transformação do que foi vivenciado e o que será 
lembrado. Não se pode entender isso como sendo uma reprodução exata e precisa. 
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mesmo na diversidade de seus estados, ou se considera, na esteira de Hume e 
Nietzsche, que esse idêntico é somente uma ilusão substancialista, cuja eliminação 
só se revela num puro diverso de cognições, de emoções e de volições. Desaparece 
o dilema se substituímos a identidade compreendida no sentido de um mesmo idem 
pela identidade no sentido de um ipse; a diferença entre idem e ipse não é senão a 
diferença entre uma identidade substancial ou forma e a identidade narrativa 
(RICOEUR, 2010, p. 418-419, v.3).  
 

 
 
 Dentro dessa ótica, as narrativas memorialistas podem ser vistas como uma alternativa 

para se ter essa consciência do si. Por esse motivo, os sujeitos da memória na ficção 

percorreram e percorrem esse caminho em busca de respostas, para a compreensão de si 

mesmo, de sua condição de pessoa no passado e no presente, marcada pela própria 

transformação que o tempo opera em cada indivíduo. 

Gêneros textuais, conhecidos como confessionais ou confidenciais, abrem-se para esse 

intento, pois se constituem como possibilidades para a efetivação do discurso da memória. A 

incorporação desses gêneros na literatura vem suscitando discussão. Essa literatura, centrada 

no discurso de um “eu” que tece suas tramas textuais a partir de rememorações, tem 

propiciado pesquisas relevantes sobre os mecanismos desse processo de construção ficcional. 

Além disso, fornece subsídios, também, para a análise das manifestações escritas ou de outros 

gêneros não ficcionais, possibilitando um contraponto entre ficção e realidade. 

Na Antiguidade e mesmo nos séculos seguintes, não havia, ainda, essa distinção, 

apesar de sempre existirem manifestações literárias centradas na memória de percepções 

passadas. Foi a partir do século XVIII que a literatura confessional e confidencial, ou de 

dimensão íntima ou pessoal, começou a se definir com forma de expressão significativa do 

indivíduo. Do contexto histórico-social dessa época, marcado pela desilusão diante das 

verdades religiosas e científicas, emergiu uma nova posição do homem diante do mundo. Ele 

encontrou em si mesmo, na sua subjetividade, o princípio que passou a nortear a sua conduta 

de vida. Como alicerce do conceito de subjetividade, o conceito de privacidade também foi 

erguido. Uma sociedade que passa a valorizar sua privacidade dará lugar ao seu “eu”.  

Entretanto, foi no século XIX que essa literatura se constituiu com mais vigor e, 

somente no século XX, recebeu o tratamento e o reconhecimento devidos. No Brasil, desde o 

final do século XIX, as narrativas de memória tornaram-se alvo de interesse dos leitores. O 

circuito das memórias de Machado de Assis – Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), 

Dom Casmurro (1890) e Memorial de Aires (1904) – registra-se como marco dessa literatura 

que traz à tona figuras humanas que incorporam os costumes da época, compondo o quadro 

social das aparências e dissimulações e, projetando, pelo discurso que tecem em seus relatos, 
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o desencanto e a angústia que os oprimem. Por meio das lembranças de Brás Cubas, Bento 

Santiago e do Conselheiro Aires, Machado apresenta um retrato crítico e reflexivo do cenário 

social que está representado nesses romances. Ele narra histórias de homens voltados para si 

mesmos, imersos num mundo povoado pelas recordações e imobilizados pela indecisão entre 

o desejo, a melancolia e a frustração. Machado, sem dúvida, tem uma significativa 

importância para o entendimento desse fazer literário que contempla a memória como alicerce 

de construção e que, sem dúvida, exercerá uma forte influência, ou como afirma Cyro dos 

Anjos, despertará uma afinidade substancial que definirá a construção dos romances O 

amanuense Belmiro e Abdias. 

No século XX, talvez pelo clima de insegurança, de conflito, de tanta opressão e 

desrespeito, justifica-se a profusão de textos que surgiram contemplando o discurso do “eu”, 

memorialisticamente. Considerando sobre essa tendência que se efetiva na literatura, 

especialmente na brasileira, Souza declara que "a escrita do Eu pode ser definida como uma 

forma de salvação do homem dos nossos dias em um mundo que já descrê de projetos de 

salvação coletiva" (1997, p.126). 

Cabe observar que o discurso memorialístico se apresenta por meio de formas 

diferentes de expressão: a autobiografia, as memórias, o diário íntimo, o poema 

autobiográfico, o romance autobiográfico ou pessoal, confissões, dentre outras. Segundo 

Massaud Moisés, é “[...] difícil traçar o limite exato entre a autobiografia, as memórias, o 

diário íntimo e as confissões, visto conterem, cada qual a seu modo, o mesmo extravasamento 

do ‘eu’” (1978, p. 50). Cumpre destacar que, no que se refere à escrita do eu em literatura, 

faz-se mister que sejam consideradas, sempre, as produções que se alicerçam na primeira 

pessoa.  

Antes, entretanto, de se chegar à questão principal a respeito do sujeito da memória e o 

discurso que ele tece dando forma a um texto literário, torna-se necessário, primeiramente, 

observar que os estudos sobre os relatos de memória receberam um tratamento diferenciado a 

partir da publicação, em 1975, da obra Le pacte autobiographique, de Philippe Lejeune, que 

propõe a elucidação de várias questões que se mantinham obscuras no que tange à 

diferenciação entre gêneros que contemplam a memória como sustentação. Ele alicerça a sua 

argumentação tendo por base textos de caráter autobiográfico, partindo de Rousseau e 

chegando até Sartre. 

Considerando sobre a escrita do eu, Lejeune procura estabelecer uma definição para o 

gênero autobiografia: “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua 

própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua 
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personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 14). Em resumo, na autobiografia, a perspectiva é 

sempre retrospectiva, a narrativa se centra em uma vida individual, o autor se situa em 

identidade com o narrador e o personagem principal. 

  
 

A identidade se define a partir de três termos: autor, narrador e personagem. 
Narrador e personagem são as figuras às quais remetem, no texto, o sujeito da 
enunciação e o sujeito do enunciado. O autor, representado na margem do texto por 
seu nome, é então o referente ao qual remete, por força do pacto autobiográfico, o 
sujeito da enunciação (LEJEUNE, 2008, p. 36). 
 

 
 

Ampliando a própria definição, Lejeune introduz dois conceitos, enunciação e 

enunciado, atentando para o caráter discursivo da narrativa. Refaz, também, a noção de 

individualidade, no que concerne à exclusividade de aspectos individuais de uma vida, 

observando que os aspectos sociais, históricos e políticos poderão compor esse quadro de 

vivências. Outra questão reconsiderada pelo pesquisador francês refere-se à flexibilização da 

perspectiva retrospectiva da narração. Ele não se fixa apenas no retorno ao passado, mas 

aceita os relatos de fatos presentes. Lejeune reflete sobre outros aspectos e esclarece que o 

mais importante, nesse processo, é o que o escritor tem como intenção. Se ele não deixar bem 

claro o que intenta, com o estabelecimento do pacto autobiográfico, o leitor perceberá o texto 

como ficcional, ou seja, como uma narrativa literária, que, geralmente, assume a forma de 

romance.  

Diante de textos que se evidenciam como discurso de memória, a diferença entre uma 

narrativa ficcional e uma autobiografia merece ser observada. Tradicionalmente, há uma 

condição para se caracterizar uma obra como autobiografia, como já foi dito anteriormente, a 

partir da identidade nominal entre autor, narrador e personagem. De forma sucinta, 

considerar-se-á que o autor de uma autobiografia, na reconstituição de sua vida, não se 

apresenta como um “outro”. Para Lejeune, nela, estabelece-se um pacto autobiográfico com o 

leitor, pela identidade entre autor e narrador, opondo-se ao pacto romanesco, que nega essa 

identidade e declara a ficção. Deverá ser incluída, nesta identidade, também a personagem, 

por não haver diferença entre os três. Mesmo assim, ele considera que, no nível do discurso, 

possa haver diferença entre os três.  

Ao estabelecer o conceito do "pacto autobiográfico", Lejeune encontrou uma saída para a 

resolução da delicada questão que se configura no estabelecimento dos limites entre os modos 

discursivos fictícios e os não ficcionais. Na realidade, o pacto possibilita que o leitor estabeleça 

uma distinção entre um relato de vida e uma narrativa de ficção. Emerge, desse contexto, uma 
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questão bastante significativa, que se constitui na relação entre autor e texto. Lejeune observa 

que não se pode considerar o autor como uma pessoa, mas como quem escreve e publica o 

que escreve. Esse autor sempre se apresenta dividido entre o intratextual e o extratextual, 

tentando manter o contato entre essas duas realidades. Declara, ainda, que o leitor percebe o 

autor pelo discurso produzido por ele, mas que, para ele, ao termo autor já incorpora algo de 

imaginário. Dentro dessa realidade, o papel do leitor deve ser entendido como de relevância 

para a construção da ficção.  

 
 

Como já se viu, a importância do contrato, que determina, de fato, a atitude do 
leitor: se a identidade não for afirmada (caso da ficção), o leitor procurará 
estabelecer as semelhanças, apesar do autor; se for afirmada (caso da autobiografia) 
terá a tendência de procurar as diferenças (erros, deformações, etc.). Diante de uma 
narrativa de natureza autobiográfica, o leitor frequentemente pergunta-se pelo 
limite, ou seja, procura as rupturas do contrato (independentemente do contrato) 
(LEJEUNE, 2008, p.26).  

 
 

O pacto autobiográfico se estabelece como um compromisso de respeito entre aquele 

que narra a história e aquele que vai ler a história. O pacto romanesco, ficcional, apresenta 

outra proposta, pois não exige que o leitor acredite no que lê. Propõe uma cumplicidade 

diferenciada que se efetiva em um certo faz-de-conta, ou seja, o leitor penetra na história e 

finge acreditar em tudo aquilo que está sendo contado. Lejeune declara: 

 

 
Penso também que tal autobiografia, apresentada sob forma de “romance”, toca 
mais profundamente os leitores na medida em que é “essencial”, alheia às 
contingências anedóticas particulares da vida do autor. Esse aspecto “essencial” 
permite aos leitores pensarem, por sua vez, em sua própria história, não mais 
limitada a sua individualidade, a seu conteúdo anedótico, mas em sua 
“essencialidade” (2008, p. 105). 

 

 

Cumpre salientar que caberá ao leitor o desvendamento, penetrando no contexto 

narrativo para descobrir os ocultos, as fantasias, as verdades camufladas. Segundo Kleimam, 

“a leitura é, em grande medida, uma espécie de jogo de adivinhação, pois o leitor ativo, 

realmente engajado no processo, elabora hipóteses e as testa, à medida que vai lendo o texto” 

(2004, p.35-36). A atividade de leitura se constituirá, sempre, como uma interação, a 

distância, via texto, entre autor e leitor. A compreensão do texto é dificultada quando o leitor 

entra no texto “com ideias pré-concebidas, inalteráveis, com crenças imutáveis que não 

correspondem àquelas que o autor apresenta” (KLEIMAM, 2004, p. 65), ou seja, “o leitor não 
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consegue reconstruir o quadro referencial através das pistas formais” (2004, p. 65). Torna-se 

tarefa do leitor observar que, “quando obscuridades e inconsistências aparecem, [...] deverá 

tentar resolvê-las, apelando ao seu conhecimento prévio de mundo, linguístico, textual” 

(KLEIMAM, 2004, p. 66).  

Paul Ricoeur, em Tempo e narrativa, além de considerar sobre o lugar do sujeito da 

fala nas narrativas, quer históricas, quer ficcionais, também observou sobre o papel do leitor 

no entendimento do tempo nessas narrativas, centrando-se na importância do ato de ler. Para 

ele, pela compreensão do texto, o leitor dá vida aos fatos narrados, recuperando-os na medida 

em que se posiciona na própria história e, dela, passando a fazer parte, porque se coloca, 

também, nesse processo, como um coautor. Duas realidades se configuram nesse contexto, a 

realidade do texto, independente de ser um texto de ficção, e a realidade do leitor: 

 

 
Quando o leitor submete suas expectativas às que o texto desenvolve, ele irrealiza a 
si mesmo na mesma proporção da irrealidade do mundo fictício para o qual emigra; 
a leitura torna-se então um lugar igualmente irreal onde a reflexão faz uma pausa. 
Em contrapartida, quando o leitor incorpora – consciente ou inconscientemente, 
pouco importa – os ensinamentos de suas leituras à sua visão de mundo, para 
aumentar sua legibilidade prévia, a leitura é para ele algo diferente de um lugar 
onde ele para; ela é um meio que ele atravessa (RICOEUR, 2010, p.308, v. 3).  

 
 
  

 O ato de ler e o papel daquele que o realiza têm sido considerado por teóricos de 

diferentes áreas. Filósofos, linguistas, sociólogos, psicólogos, neurolinguistas vêm se debruçando 

sobre a questão, para compreender também o próprio ato de escrita que pressupõe o de leitura. 

Jorge Luiz Borges, considerando sobre a importância da leitura, observa: “[...] Quando o livro é 

aberto e se encontra com o seu leitor, então ocorre o fato estético. Deve-se acrescentar que um 

mesmo livro muda em relação a um mesmo leitor, já que mudamos tanto” (1987, p.117).  

Segundo Alberti ao escritor cumpre a tarefa de reunir sua experiência de vida, de 

mundo e o incomensurável, organizando o que antes estava fragmentado, dando-lhe sentido; 

assim também caberá ao leitor (1991, p. 72). Para Lejeune, o leitor tem um papel fundamental 

em todo o processo, pois ele deverá ler o texto atentando para as pistas deixadas pelo autor, 

independente de o texto ser autobiográfico ou não. 

 Objetivando complementar a teoria de Lejeune, Serge Doubrovsky apresenta um novo 

conceito – a autoficção – que pode ser entendido a partir do seguinte princípio: a identidade 

nominal entre autor, narrador e protagonista é mantida, mas a ficcionalidade é declarada pela 

escolha do gênero, a saber, um romance. Dessa forma, estabelece-se a ficcionalização do 

sujeito. O próprio Lejeune considera sobre o conceito de autoficção, observando tratar-se do 
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preenchimento do vazio que se instituiu entre a autobiografia, que assume suas características 

totais, e a ficção, que insiste em manter o autor presente (LEJEUNE, 2002, p. 23).  

Lejeune também diferencia a autobiografia das memórias a partir do tema a ser 

tratado. Ele ressalta que a primeira deva ser entendida como a história de uma existência, mas 

admite que “num sentido mais amplo, autobiografia pode designar também qualquer texto em 

que o autor parece expressar sua vida ou seus sentimentos, quaisquer que sejam a forma do 

texto e o contrato proposto por ele” (LEJEUNE, 2008, p. 53, grifos do autor).  

Quanto às memórias, há que se observar o caráter imaginativo que carregam, 

especialmente pelo tempo que se registra entre o narrador e o fato narrado. Lúcia Miguel 

Pereira atenta para essa particularidade, destacando que, “nas memórias, a dificuldade ainda 

aumenta pela distância em que se acha o narrador dos fatos evocados. A memória é coisa 

traiçoeira, deforma, ajeita, esquece-se de algumas passagens para acentuar exageradamente 

outras. Ao cabo de alguns anos, os acontecimentos vão tomando, dentro de nós, uma feição 

bastante diversa da verdadeira” (PEREIRA, 1992, p. 172). Sobre esse tempo que se incumbe 

de modificar fatos, situações e impressões, Bosi também considera:  

 
 

Conhecemos a tendência da mente de remodelar toda experiência em categorias 
nítidas, cheias de sentido e úteis para o presente. Mal termina a percepção, as 
lembranças já começam a modificá-la: experiências, hábitos, afetos, convenções 
vão trabalhar a matéria da memória. Um desejo de explicação atua sobre o presente 
e sobre o passado, integrando suas experiências nos esquemas pelos quais a pessoa 
norteia sua vida. O empenho do indivíduo em dar sentido à sua biografia penetra as 
lembranças com um “desejo de explicação” (1994, p. 419). 

 

 
Sem dúvida, no que concerne às memórias, não apenas a imaginação se constitui como 

fator relevante, o aspecto historiográfico tem, também, significativa presença nas narrativas 

memorialísticas. A distinção entre memórias e autobiografia, portanto, é bastante sutil, pois, 

enquanto na autobiografia a sustentação se dá pela história de um “eu” e de sua personalidade; 

nas memórias, o que se destaca é a busca pelo entendimento do que se registrou no passado e 

sua extensão no presente.  

Em Tempo e narrativa, Paul Ricoeur apresenta um estudo sobre a relação do tempo 

nas narrativas, tomando por base a Poética, de Aristóteles, e Confissões, de Agostinho, que 

serviram para a construção de sua tese. O filósofo afirma que “[...] O mundo exposto por toda 

obra narrativa é sempre um mundo temporal. [...] o tempo se torna tempo humano na medida 

em que está articulado de maneira narrativa; em contraposição, a narrativa é significativa na 

medida em que desenha as características da experiência temporal” (RICOEUR, 2010, p.9, 
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v.1). Vem dessa afirmação o princípio de que o tempo, quando é narrado, humaniza-se. A 

partir do exposto, é possível perceber que, ao se narrar uma vida, ficcionalmente ou não, o 

tempo passa a ser entendido conforme o movimento dessa vida. Toda narração tem uma 

sequência lógica, não necessariamente cronológica, marcada por uma relação de causa e 

consequência. Pela narrativa, passado e futuro se configuram como impressões, ou mesmo 

como imagens, e o tempo passa a ser humano pela percepção de sua passagem.  

A leitura de uma narrativa é trabalho que requer do leitor cuidado e atenção 

redobrados para que possa ser captado e capturado o processo como a história foi tecida, a 

partir não apenas dos acontecimentos, mas de como eles se organizam no tempo. Dessa 

forma, o leitor será capaz de dominar o texto pela compreensão do que está inserido nele e do 

mundo projetado por ele. Seguindo os caminhos do autor de Confissões, que entendia o tempo 

como um Distentio Animi, ou seja, como a distensão dos movimentos da alma, marcados pelo 

ir e vir, portanto ligado à interioridade de cada ser humano, Ricoeur atenta para uma questão, 

apresentada por Agostinho, referente à existência do presente do passado, do presente do 

presente e do presente do futuro, buscando identificar formas de pertencimento. O tempo seria 

um apenas – o agora – e esse presente total registrar-se-ia como presente das coisas passadas, 

das presentes e das futuras. Segundo Agostinho, é o ser humano que promove a divisão do 

tempo (intentio animi). Sobre a tese do filosófo católico, Ricoeur conclui:  

 
 

O achado inestimável de santo Agostinho, ao reduzir a extensão do tempo à 
distensão da alma, é ter ligado essa distensão à falha que não cessa de se insinuar 
no coração do tríplice presente: entre o presente do futuro, o presente do passado e 
o presente do presente. Assim, ele vê a discordância nascer e renascer da própria 
concordância das visadas da expectativa, da atenção e da memória (2010, p.39, 
v.1). 

 

 
Faz-se relevante, a partir dessa consideração de Paul Ricoeur, observar a(s) 

posição(ões) do sujeito da fala, como as narrativas se desenvolvem, como se constitui o lugar 

de entendimento do leitor e em que tempo o texto se insere. De posse desse conhecimento, 

será possível buscar compreender em que medida as narrativas poderão servir de base para se 

contemplar a realidade. Essa visão permite perceber o vínculo entre as formas do sujeito 

compreender o mundo em que se encontra inserido e de compreender-se e, desse processo, 

produzir as narrativas.  

Como afirma Ricoeur, o processo que se realiza pelo fazer literário se assemelha ao de 

um laboratório, onde experiências são realizadas, para que, delas, a história se constitua 
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impregnada de sensações e impressões que foram firmadas durante todo esse trabalho de 

elaboração. Aquele que narra, não apenas relembra, mas cria; e essa criação traz a marca da 

invenção que caracteriza a ficcionalidade. Sobre essa questão, Ramos declara: “Antes de tudo, 

a memória identifica a ausência com a promessa de preenchê-la, mas esse enchimento está 

vinculado a interesses de quem lembra” (RAMOS, 2004, p.12). 

Em sua natureza múltipla, a memória se manifesta de três formas: a memória da 

infância vivida, a memória da infância mítica, a do paraíso perdido que, se forem 

contrapostas, poderão parecer contraditórias. O texto literário deixa de ser uma simples 

retomada do passado e passa a confirmar sua composição fragmentada, “composta 

simultaneamente de vários tempos ou, ainda, unindo todos os acontecimentos num tempo 

maior, o tempo mítico. Este nada mais seria que um eterno presente. Passado, presente e 

futuro coexistiriam apenas no tempo da arte” (DOMINGUES; SACCHETTO, 2009, p. 481). 

Tomando como referência trecho de Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, é 

possível perceber o processo narrativo a partir do narrador, o ex-jagunço Riobaldo, homem 

simples do sertão, que reflete sobre o ato de narrar: 

 
 

Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia 
que têm certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A 
lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com outros acho 
que nem se misturam [...]. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de 
rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que 
outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez, então, a 
melhor coisa seria contar a infância como um filme em que a vida acontece no 
tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá 
sentido, princípio, meio e fim, mas como um álbum de retratos, cada um completo 
em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de 
escrever sobre a alma em cuja memória se encontram as coisas eternas, que 
permanecem...(ROSA, 2001, p.115). 

 
 
 

Nos textos narrativos ficcionais, caberá ao narrador, ao processar sua ação – narrar 

uma história -, fazer emergir da memória acontecimentos e fatos que passarão por um filtro, 

pois serão reavaliados exatamente no momento de enunciação; ao criar, mesmo que haja o 

contraponto entre imaginação e realidade, a ficcionalidade se constituirá mais forte. 

Atentando para o que é dito por Wolff, deve-se considerar que, para um enunciado ser 

verdadeiro, “é preciso que seja compatível com todos os demais no seio do mesmo discurso – 

discurso cuja identidade é definível justamente por essa coerência” (WOLFF, 1996, p.76). A 

partir dessa ótica, a autoridade do autor, ou como Wolff coloca, do mestre, é substituída “por 

técnicas argumentativas, por direito utilizáveis e controláveis por todos” (1996, p.76, grifo do 
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autor). Observa-se, ainda, que “[...] uma argumentação é o único meio discursivo, puramente 

discursivo, com o qual é possível que aquilo que consideramos verdadeiro seja admitido como 

tal por aquele a quem nos dirigimos, supondo neste a capacidade de julgar por si mesmo o 

verdadeiro e o falso (isocrítica)” (WOLFF, 1996, p.76). 

 Pode-se afirmar que toda narrativa se constrói a partir das relações entre o tempo – 

real ou fictício – da história contada e o tempo tomado para contá-la, que é o tempo da 

narração. Como afirma Vargas Llosa, “[...] o narrador de uma história não é nunca o autor, 

ainda quando apareça com o nome, o sobrenome e se apropria da vida do autor. É sempre uma 

invenção, sempre alguém em quem o autor se transforma” (SETTI, 1986, p. 72).  

Segundo Reuter, toda história é contada, mas nem sempre a mediação do narrador é 

visível; às vezes, ele dissimula sua presença. Entretanto, independente do modo de narrar, o 

narrador assume funções. Basicamente, ele conta e evoca um mundo – função narrativa; ele 

estrutura a narrativa, valendo-se de narração, descrições e falas de personagens – função 

diretora; ele se liga ao narratário, ou seja, ao destinatário fictício, interno ao texto “[...] só 

existe no texto e mediante o texto, por meio de suas palavras ou daquelas que o designam. Ele 

é quem, no texto, escuta ou lê a história” (REUTER, 2002, p.20), para manter o contato 

desejado – função comunicativa; ele explica ou justifica o processo de organização do texto – 

função metanarrativa; estabelece o grau de certeza quanto aos acontecimentos narrados – 

função testemunhal; demonstra seu envolvimento emocional com a história ou com sua 

narração – função modalizante; avalia a história, as personagens, emitindo opiniões e 

julgamentos – função avaliativa; interrompe a sequência narrativa para trazer esclarecimentos 

necessários ao narratário – função explicativa.  

Além das funções, há que se considerar as vozes narrativas que conduzem o leitor à 

observação das relações entre o narrador e a história por ele apresentada. Gérard Genette 

(1978) tratou a questão referindo-se à definição das atitudes narrativas: a heterodiegética 

(narrador ausenta-se da história, mantendo-se distante); a homodiegética (narrador faz parte 

da história como personagem, mas não o protagonista) e a autodiegética (o narrador é a 

personagem principal). Todavia, não apenas essas atitudes são determinantes; tão importante 

quanto as vozes são as perspectivas narrativas, que implicam os pontos de vista ou as 

focalizações que determinarão como a história será percebida pelos que dela tomam posse por 

meio da leitura. Valendo, ainda, das considerações de Reuter, torna-se relevante atentar para a 

articulação entre a narração – quem fala e como fala – e a perspectiva – por quem se percebe e 

como se percebe –, para que se tenha, com precisão, o conhecimento da instância narrativa 

predominante: narrador heterodiegético e perspectiva passando pelo narrador (onisciência, 
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com visão e percepção ilimitadas); narrador heterodiegético e perspectiva passando pela 

personagem (limitação da visão e da percepção; normalmente as intervenções do narrador 

subordinam-se à visão da personagem); narrador heterodiegético e perspectiva neutra (menor 

conhecimento do que está sendo narrado; ausenta-se e não intervém); narrador homodiegético 

e perspectiva passando pelo narrador (presente nas autobiografias, que trazem a marca da 

retrospecção; o narrador filtra todas as situações e todas as personagens); narrador 

homodiegético e perspectiva passando pela personagem (conserva as características da 

instância anterior, mas nega a retrospecção para assumir a presentificação). Caberá, neste 

ponto, uma consideração sobre o narrador autodiegético que, por ser o protagonista, a 

perspectiva sempre passará por ele, exercendo o domínio pleno de toda a situação e podendo 

estabelecer ora a retrospecção, ora a presentificação. É comum os narradores autodiegéticos 

assumirem, como forma narrativa, o diário, como será constatado em O amanuense Belmiro e 

em Abdias, os dois romances em estudo nesta tese. 

Outra forma do memorialismo se estabelecer dar-se-á com a narrativa diarística, que 

traz a marca da imprevisibilidade, da linguagem coloquial e da desconstrução. Segundo 

Málaque4, o diarista cultua as lembranças; entretanto, enquanto o memorialista vê a vida de 

forma plena, como um todo, o diarista, pela liberdade que caracteriza o gênero, centra-se no 

fato vivenciado no seu dia a dia, imprimindo um caráter fragmentário à narração que, pela não 

obrigatoriedade de continuação do relato, acaba por dificultar um fecho conclusivo, fato que, 

muitas vezes, vem ao encontro da intenção do autor: colocar em discussão um tema polêmico, 

de complexa solução, deixando aberta a obra e, dessa forma, mantendo-a inconclusa.  Essa 

mesma liberdade faculta ao diarista escrever o que quiser, seguindo a ordem cronológica que 

desejar e valendo-se de uma linguagem diferenciada – o diário enquanto exercício 

metalinguístico: “O diário, aparentemente, se apresenta como linguagem representativa da 

realidade, de uma experiência vivida. No entanto, toda a experiência nele retratada, longe de 

ser experiência real é única e exclusivamente experiência de linguagem” (MÁLAQUE, 2006, 

não paginado, grifos da autora). 

Foi a partir do século XX que o gênero diário passou a ser reconhecido, 

principalmente como forma de recuperação de um “eu” que, diante das mudanças e 

transformações, se fragmenta e, nesse contexto, necessita juntar as partes, ou as identidades 

                                                 
4 Keila Mara Sant’Ana Málaque, no artigo “O amanuense Belmiro e o gênero diarístico” faz um estudo sobre o 
gênero presente no primeiro romance de Cyro dos Anjos, foco de sua pesquisa que será apresentada no livro 
Lições da borboleta: a trajetória do cronista-amanuense Belmiro Borba, cuja investigação parte das crônicas 
publicadas por Cyro dos Anjos, nos jornais mineiros A Tribuna e O Estado de Minas, entre os anos 1933 e 1935, 
quando ele usava o pseudônimo de Belmiro Borba. 
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que vão se constituindo por essa fragmentação, para ter a consciência de si mesmo e da 

própria realidade. Tal processo pode ser constatado, principalmente, em O amanuense 

Belmiro. Esse exercício de privacidade, antes dessa época, tinha, realmente, um caráter 

privado, pois não se abria para a leitura do outro. Constituía-se, sem dúvida, como relato 

íntimo que se fechava em si próprio: o diarista se dirigia ao seu amigo confidente, o diário, 

que exercia a função de narratário. Elzira D. Pérpetua, analisando a obra Quarto de despejo 

(1960), de Carolina Maria de Jesus, declara: 

 
 

[...] o diário, não visando explicitamente à publicação, serve, dentre outros, ao 
objetivo de resguardar tudo o que de inconfessável vai pela alma de quem escreve. 
Devido ao fato de a distância temporal entre o vivido e seu registro pela escrita ser 
mínima, o teor retrospectivo também é pequeno. A perspectiva do diário é, pois, 
limitada pelo cotidiano do diarista. Com isso, o diário, aparentemente, oferece 
maior exatidão e fidelidade à experiência da realidade (PÉRPETUA, 1999, p.07). 
 

 
A pesquisadora considera, ainda, sobre o caráter seletivo da memória, que é 

dispensado nesse tipo de escrita, observando que o registro imediato do que foi vivenciado, 

“[...] livra o diário das transformações efetuadas no ato de lembrar” (PÉRPETUA, 1999, 

p.07). Ressalta que também ocasionará um certo ‘caos’ na escrita, especialmente porque 

haverá a fragmentação e a presença de ‘vários eus’. Em O amanuense Belmiro, essa variedade 

de eus se faz bem presente.  A princípio, o protagonista se verá como duplo, mas, aos poucos, 

outros eus emergem e ele se perceberá múltiplo. 

Béatrice Didier, em Le journal intime (1991), afirma ser o gênero uma forma de 

negação da dispersão do eu; entretanto Perpétua esclarece que esse princípio acaba sendo 

desconsiderado: 

 
 

[...] Com isso, frustra-se o motivo que Béatrice Didier aponta como gerador de todo 
diário: a tentativa de negar a dispersão do eu. Como em todo texto de memória, 
nesse “refúgio matricial” o escritor tenta se ver como unidade. O desdobramento, 
porém, ocorre no próprio ato de escrever, quando o diarista é dois: aquele que viveu 
e aquele que escreve; e esses dois eus podem desdobrar-se, imediatamente, em 
muitos outros (PÉRPETUA, 1999, p.07). 

 

 
A mudança de paradigma em relação ao diário trouxe para a cena literária essa outra 

perspectiva de escrita memorialística, cujo princípio norteador deve ser visto como um ato de 

revelação pela escrita. Esse “eu” que fala no diário se revelará, como em um auto-retrato, a 

um novo narratário, que se constituirá como leitor. Essa escrita íntima, ou seja, da intimidade, 



 48

abre-se para a revelação de segredos, sem dissimulações, caracterizando-se pela sinceridade 

do relato e constituindo-se, também, como forma mais realista de apresentar a vida, 

especialmente porque o relato se faz mais próximo do acontecido. 

Cumpre ressaltar que as narrativas em forma de diário apresentam, também, caráter 

autobiográfico, pois são escritas do “eu”. Há, contudo, uma peculiaridade, pois, como já 

mencionado, a volta ao passado é registrada pela proximidade do fato recém-vivido e o 

fracionamento do tempo, marcado pela interrupção permanente do relato, vem registrado pela 

constante especificação da data da anotação. Lejeune também enfatiza que, no gênero, a 

anotação de datas é presença garantida, visto serem elas as determinantes do tempo em seu 

estado de fragmentação, pela diversidade das ocorrências registradas.  Essa particularidade, 

contudo, não foi observada por Cyro dos Anjos nos diários dos protagonistas Belmiro e Abdias. A 

marcação precisa do tempo não tem relevância para esses personagens diaristas, principalmente 

porque eles não produzem com pontualidade diária os registros. Outro fator significativo na 

construção dos diários desses narradores reside no fato de que eles surgem a partir de um 

acontecimento presente que conduz a um retorno ao passado. Esse passado, de certa forma, 

permanecerá vivo no transcorrer da narrativa, pois faz parte da essência dos narradores. 

Pela carga subjetiva que o gênero diário comporta, pode ser entendido até como forma de 

monólogo e de isolamento. Ao serem publicadas, as narrativas dessa natureza reassumem, diante 

do público leitor, o eu que passa a ser visto como único, ou seja, como o próprio escritor. As 

narrativas literárias diarísticas são elaboradas, ainda, obedecendo a uma outra ordem: serão os 

destinatários que definirão o tipo de diário que será elaborado, determinando, também, como o eu 

narrador irá se posicionar. Existem diários de viagem, de guerra, de adolescentes, de velhos, 

dentre outros. Há diários consagrados, como O diário de Anne Frank, publicado em 1947, 

contendo em sua primeira edição, na íntegra, tudo que foi escrito pela adolescente Anne, uma 

judia de 13 anos, que sofreu, juntamente com sua família e outros judeus, os horrores da Segunda 

Guerra Mundial.  O relato registra o período de 1942 a 1944, com a ocupação de Amsterdam, 

pelos nazistas. A jovem faleceu em 1945, em um campo de concentração, e seus escritos ficaram 

sob a responsabilidade do pai da narradora que atendeu o desejo da filha e abriu para o mundo as 

confissões que tornaram públicas as atrocidades cometidas pelo nazismo. O eu dilacerado da 

autora transita entre devaneios e desespero, esperança e descrédito de tudo, relatando os 

momentos mais significativos daquele curto tempo que antecedeu a sua morte. 

Outra obra significativa a ser destacada são os Diários de Viagem, do escritor húngaro, 

Franz Kafka, que registram viagens feitas à Europa no período de 1911 a 1915. Além desses 

relatos, emergem das páginas íntimas muito de sua personalidade, de seus desejos, como o de 

viver da literatura, suas crenças e convicções. Os Cadernos de Lanzarote, de José Saramago, 
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publicados entre os anos de 1993 a 1997, também podem ser considerados como obra a 

contemplar o gênero diário. Lanzarote é uma das ilhas Canárias, onde o autor viveu, e os 

cadernos são três diários, escritos nesse local, reunidos em um único livro. Saramago 

apresenta uma consideração sobre o gênero:  

 
 

Escrever um diário é como olhar-se num espelho de confiança, adestrado a 
transformar em beleza a simples boa aparência ou, no pior dos casos, a tornar 
suportável a máxima fealdade. Ninguém escreve um diário para dizer quem é. Por 
outras palavras, um diário é um romance com uma só personagem. Por outras 
palavras ainda, e finais, a questão central sempre suscitada por este tipo de escrito 
é, assim creio, a da sinceridade. 
[...] Um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a 
estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como 
nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um 
objeto do chão (SARAMAGO, 1997, p.9). 

 

 

Saramago constrói nessa obra uma rememoração de fatos corriqueiros do cotidiano, 

vividos em Lanzarote e em outras partes do mundo, das experiências literárias e meditações 

sobre a vida e sobre a literatura. Há passagens e reflexões de grande relevância. Uma delas 

torna-se bastante significativa para a análise dos romances O amanuense e de Abdias, 

especialmente porque os personagens protagonistas, pelos sentimentos, refazem a vida pela 

rememoração: “Habitamos fisicamente um espaço, mas, sentimentalmente, habitamos uma 

memória” (SARAMAGO, 1997, p.207). Essa consideração vem justificar o processo 

realizado por ele para descrever o último ano de vida de Ricardo Reis, que o obrigou a voltar 

ao passado e recompor Lisboa, revisitando-a pela memória. Sobre esse retorno ao passado, ele 

divaga: 

 

A memória é um espelho velho, com falhas no estanho e sombras paradas: há uma 
nuvem sobre a testa, um borrão no lugar da boca, o vazio onde os olhos deviam 
estar. Mudamos de posição, ladeamos a cabeça, procuramos, por meio de 
justaposições ou de lateralizações sucessivas dos pontos de vista, recompor uma 
imagem que nos seja possível reconhecer como ainda nossa, encadeável com esta 
que hoje temos, quase já de ontem. A memória é também uma estátua de argila. O 
tempo passa e leva-lhe, pouco a pouco, partículas, grãos, cristais. A chuva amolece 
as feições, faz descair membros, reduz o pescoço. Em cada minuto, o que era 
deixou de ser, e da estátua não restaria mais do que um vulto informe, uma pasta 
primária, se também em cada minuto não fôssemos restaurando, de memória, a 
memória. A estátua vai manter-se de pé, não é a mesma, mas não é outra, como o 
ser vivo é, em cada momento, outro e o mesmo. Por isso deveríamos perguntar-nos 
quem, de nós, ou em nós, tem memória, e que memória é ela. Mais ainda: pergunto-
me que inquietante memória é a que às vezes me toma de ser eu a memória que tem 
hoje alguém que já fui, como se ao presente fosse finalmente possível ser memória 
de alguém que tivesse sido (SARAMAGO, 1997, p. 32-33). 
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Segundo a crítica Beatrice Didier (1991), aos poucos, o caráter privado do diário, 

mantido pela intimidade velada e escondida do olhar alheio, foi se modificando, 

principalmente pelo crescimento do número de publicações dessa natureza, passando a ter 

como fator determinante a escrita do “eu” e não mais a privacidade. Ao público que se dedica 

à leitura desse gênero, caberá, diante de textos diarísticos, mergulhar no universo individual 

que emerge nesse tipo de narrativa para descobrir esse “eu”, geralmente multifacetado, que se 

movimenta nos espaços e nos tempos narrativos, e intentar perceber onde se registra o liame 

entre o ficcional e o não ficcional.  

Considerando sobre o gênero diário, no capítulo “Um diário todo seu”, que faz parte da 

obra Pacto autobiográfico, Philippe Lejeune afirma: 

 
 

[...] serve sempre, no mínimo, para construir ou exercer a memória de seu autor 
(grupo ou indivíduo). Quanto ao conteúdo, depende de sua função: todos os 
aspectos da atividade humana podem dar origem a manter um diário. A forma, por 
fim, é livre. Asserção, narrativa, lirismo, tudo é possível, assim como todos os 
níveis de linguagem e de estilo, dependendo se o diarista escreve apenas para ajudar 
a memória, ou com intenção de seduzir outra pessoa (2008, p. 261). 

 

 
O teórico ainda aponta para o fato de o diarista ver a escrita como forma de desabafo, 

de autoconhecimento, de preservação do vivenciado e de reflexão. Ressalta sobre o caráter 

interminável da escrita diarística, o que pode ser tomado como aspecto de oposição à 

autobiografia que já traz definido o ponto final: “O diário é virtualmente interminável desde o 

início, uma vez que sempre haverá um tempo vivido posterior à escrita, tornando necessária 

uma nova escrita e que, um dia, esse tempo posterior assumirá a forma de morte” (LEJEUNE, 

2008, p. 273).  

Atentando para o exposto, faz-se mister observar que, nas memórias ou na 

autobiografia, tem-se total domínio do que é narrado por estarem os fatos já concluídos e a 

vida se manifestar como um todo. No diário, estando o diarista sob a imposição do projeto 

iminente de vida, ele não a detém e, por conseguinte, não possui uma imagem de si mesmo 

que lhe dê a sensação de domínio e segurança, porque, geralmente, encontra-se em estado de 

fragilidade, de sofrimento e de impotência. 

Independente da escrita memorialística se manifestar na forma de diário, ou memórias, 

ou autobiografia, ou confissões, certo é que traz sempre a questão de um “eu” (quem) que 

busca respostas para perguntas que falam do passado, quer próximo ou distante, em 

contraposição ao presente. A sustentação dos enunciados questionadores se faz pelo verbo 
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“ser”, flexionado no passado – “fui” – e no presente –“sou”. Essa tentativa de ressignificação 

do “eu” pela escrita, à primeira vista, procura atender o anseio de se autoconhecer, de se 

compreender, mas se estenderá para o ângulo oposto, pois, pelo narrar, abrir-se-á para que o 

outro, o leitor, possa ter também o conhecimento desse “eu”. Desse contexto, emergem, sem 

dúvida, o “eu” do passado e o “eu” do presente e, indo mais além, o “eu” do memorialista (o 

si mesmo), marcado por tantas fragmentações e pela própria ambiguidade imposta pelo 

tempo, e o “eu” (visto pelo outro) que será percebido por todos aqueles que tiverem acesso à 

narrativa e que dela passarão a fazer parte pelo trabalho de dar sentido, pela leitura, ao que foi 

contado.  

 

 

1.3 CAMINHOS DO ROMANCE, INCURSÕES PELA MEMÓRIA   

 

 

O romance está morrendo e deve continuar a morrer. Um gênero que 
perdeu a possibilidade de morrer é que realmente está morto. A 
epopeia não pode morrer porque já há muitos séculos a morte 
silenciou a voz que lhe animava o ritmo. Morta, a epopeia se 
eternizou. Alimentando-se de suas muitas mortes, é que o romance se 
mantém vivo. 
                                                                   Donaldo Schüler 
 
 
 

 
O memorialismo encontra na literatura um caminho que se manifestará em textos 

diversos, mas que terá maior destaque nos romances, especialmente. Buscando estabelecer 

considerações sobre esse percurso, cumpre, primeiramente, entender que o romance é um 

gênero textual que traz características próprias. Ao se falar em gênero textual, fala-se sobre o 

sujeito construtor do texto e sobre as situações comunicacionais que envolvem essa 

construção. Esse entendimento sobre gênero textual foi construído, a princípio, por Mikhail 

Bakhtin, que expandiu o conceito, antes limitado aos textos literários. O filósofo da 

linguagem alicerçou sua tese no levantamento das características que definem as 

especificidades de cada gênero, considerando que há três aspectos básicos nessa construção: o 

tema do texto, a estrutura do texto e o estilo, que se define pela construção linguística.  

Na obra Gêneros textuais: definição e funcionalidade, o linguista Marcuschi (2002) 

declara que os gêneros devem ser entendidos como fenômenos históricos profundamente 
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ligados à vida social e cultural dos sujeitos. Dessa forma, justifica-se serem flexíveis, 

dinâmicos e estarem à disposição dos seres humanos em suas necessidades comunicativas, em 

todos os níveis de interação verbal ou mesmo não verbal. Para os linguistas que compõem o 

grupo de Genebra, especialmente Schneuwly (2004), os gêneros se constituem como 

ferramentas, ou seja, como instrumentos que dão condições aos que deles se valem para 

realizar melhor - com mais eficiência - sua ação linguística, ampliando não só a capacidade de 

cada sujeito escolher e usar o gênero mais adequado para uma situação comunicativa, como 

também trazendo maior conhecimento sobre essa utilização. E é assim que o sujeito 

comunicador, ou sujeito da enunciação, analisa a situação de interação verbal e opta pelo 

gênero que melhor atenderá ao que ele se propõe a atingir no contexto comunicativo que se 

estabelecerá. 

Diante do exposto, há a pretensão de se promover um levantamento do gênero 

romance, considerando, contudo, que os textos de caráter narrativo sempre foram alvo de 

discordância no que tange à classificação. Há os que veem o romance, a epopeia, o poema 

épico, o conto e a novela como espécies do gênero épico, independente da forma em prosa ou 

verso, tendo, como ponto de contato entre elas, o fato de contarem histórias. Há, entretanto, os 

que aceitam essa ideia, mas abrem uma exceção, ao entenderem o romance como um gênero 

novo que se encontra em processo de evolução, por ter se tornado conhecido, mais 

recentemente, a partir do século XVIII.  

Objetivando a construção de conhecimentos sobre o gênero, serão apresentadas 

algumas teorias, observando que nem sempre elas se afinizam. Serão visitados Watt, Bakhtin, 

Benjamin, Lukács e Rosenfeld, intentando estabelecer uma relação significativa sobre a 

questão, apesar de se ter a consciência de que, como já foi mencionado, as ideias desses 

estudiosos trazem, às vezes, pontos de conflito e discordância. 

 Em A ascensão do romance, Ian Watt nega o romance como representante 

contemporâneo da epopeia. Ele considera que, mesmo apresentando traços comuns, há uma 

grande diferença entre as duas formas: 

 
 

[...] os enredos da epopeia clássica e renascentista, por exemplo, baseavam-se na 
História ou na fábula e avaliavam-se os méritos do tratamento dado pelo autor 
segundo uma concepção de decoro derivada dos modelos aceitos no gênero. O 
primeiro grande desafio a esse tradicionalismo partiu do romance, cujo critério 
fundamental era a fidelidade à experiência individual – a qual é sempre única e, 
portanto, nova. Assim, o romance é o veículo literário lógico de uma cultura que, 
nos últimos séculos, conferiu um valor sem precedentes à originalidade, à novidade 
(WATT, 1990, p.15). 
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 Para Watt, a ascensão da burguesia se constitui como fator decisivo, principalmente, 

para o desenvolvimento do gênero, que passa a ser adotado pela classe como forma de 

diversão, especialmente por se adequar ao poder aquisitivo desses leitores recém-constituídos: 

“No século XVIII o romance estava mais próximo da capacidade aquisitiva dos novos leitores 

da classe média do que muitas formas de literatura de erudição estabelecidas e respeitadas” 

(WATT, 1990, p.40). Esse fator torna-se responsável pelo aumento de leitores. Outro aspecto 

que também concorre para a expansão do gênero é o fato de que o romance assume, segundo 

Watt, uma nova concepção na elaboração das personagens, que passam a ser construídas 

tendo como modelo o homem comum, com seus conflitos e problemas, e não mais os heróis 

forjados como semideuses.  A ficção se aproxima mais da realidade por trazer, para a cena 

narrativa, narradores que retratam, em seus relatos, experiências que chegam a ser 

confundidas com vivências reais, criando a noção de veracidade, a qual Watt denomina 

realismo formal. 

 Dentro desse novo contexto, é possível estabelecer uma relação mais íntima entre 

literatura e realidade, sentida, principalmente, em autores como Henry Fielding, em Tom 

Jones; Daniel Defoe, em Robinson Crusoé e Samuel Richardson, em Pámela, tomados como 

exemplos por Watt, porque, nesses romances, eles apresentam personagens que se aproximam 

de indivíduos reais, pois são identificados com nome, sobrenome e outros dados que os 

tornam mais humanizados, e refazem o percurso da vida. Watt, entretanto, observa que a 

técnica de Fielding, de certa forma, o diferencia de Defoe e de Richardson, pois é visível a sua 

preocupação em elaborar personagens para serem inseridos no contexto social e moral da 

época, buscando não individualizá-los.   

 Na obra Questões de literatura e estética, Mikhail Bakhtin também reconhece o 

romance como um novo gênero literário, mas atenta para o fato de ser ele o único gênero por 

se constituir, estando ainda inacabado: “o estudo do romance caracteriza-se por dificuldades 

particulares. Elas são condicionadas pela singularidade do próprio objeto: o romance é o 

único gênero por se constituir e ainda inacabado” (BAKHTIN, 2002, p. 397). Para ele, o 

romance, que é mais jovem do que a escritura e o livro, diferindo dos gêneros básicos, que são 

mais velhos e mantêm sua natureza oral e declamatória, apresenta-se organicamente adaptado 

à leitura. Sobre o gênero romance, Bakhtin declara ter sido a era moderna que o fez nascer e o 

alimentou:  

 
 [...] desde o início o romance foi construído não na imagem distante do passado 
absoluto, mas na zona de contato direto com esta atualidade inacabada. Sua base 
repousava na experiência pessoal e na livre invenção criadora. O romance, deste 
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modo, desde o princípio, foi feito de uma massa diferente daquela dos outros 
gêneros acabados. Ele é de uma natureza diferente. Com ele e nele, em certa 
medida, se originou o futuro de toda a literatura (BAKHTIN, 2002, p. 427). 
 

  
 

Na sua teoria do romance, o filósofo, pesquisador da linguagem humana, estabelece 

que o romance tem a capacidade de, pela linguagem, representar o homem. Na essência de 

sua teoria de linguagem, Bakhtin afirma que o homem é um ser de linguagem. O romance 

passa a representar, pelo discurso individual que carrega, impregnado de tensões, a fala 

literária que viabiliza o gênero.    

 Em "O narrador”, Walter Benjamin tece considerações sobre o fim da arte de narrar, 

alicerçando sua declaração no fato de que, com o advento do romance, gênero que surge na 

modernidade, a narrativa tende à morte: 

 
 

 O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o 
surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o romance da 
narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é que ele está essencialmente vinculado 
ao livro [...] O que distingue o romance de todas as outras formas de prosa – contos 
de fadas, lendas e mesmo novelas – é que ele nem procede da tradição oral nem a 
alimenta. Ele se distingue, especialmente, da narrativa. O narrador retira da 
experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E 
incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-
se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar 
exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe 
conselhos nem sabe dá-los. Escrever um romance significa, na descrição de uma 
vida humana, levar o incomensurável a seus últimos limites (BENJAMIN, 1985, 
p.201). 

 
 
 
Benjamin ressalta que o romance assume um papel bem diferenciado do que o 

exercido pela narrativa. O romance surge no momento em que a classe burguesa se consolida, 

quando a imprensa passa a ter a função de informar, dominando o que antes era realizado 

pelas narrativas. O romance se torna uma ferramenta que permitirá a constituição de um 

sujeito-romancista que, a partir de sua solidão, diante desse mundo em transformação, registra 

sua desorientação: “Na riqueza dessa vida e na descrição dessa riqueza, o romance anuncia a 

profunda perplexidade de quem a vive” (BENJAMIN, 1985, p.201). Dentro da ótica do crítico 

literário, filósofo e sociólogo, o romance, que vê o indivíduo, em oposição à narração, que 

registra a sociedade, seria o lugar em que o romancista falaria dessa perplexidade, ou seja, de 

sua desorientação. 

Na obra A teoria do romance, Lukács também analisa o gênero. Tomando como 

fundamentação conceitos extraídos de Kant e de Hegel, principalmente, ele traça princípios 
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que determinaram o surgimento do romance, observando tratar-se de uma forma para o 

homem que vive a modernidade buscar um sentido para a vida, tentando elaborar a 

reconciliação de sua existência com a sua essência. Lukács toma como parâmetro as epopeias 

de Homero – Ilíada e Odisseia – para mostrar o que o gênero representou para a cultura 

clássica e o que o novo gênero – o romance – significa para a era moderna. A figura do herói 

em ambos os gêneros serve para estabelecer o contraponto entre as eras e os gêneros. Em sua 

grandeza, o herói da epopeia incorpora a noção da coletividade por ser aquele que representa 

um povo, uma raça, um país; diferentemente do herói, ou protagonista, do romance que 

assuma a sua individualidade.  

Ele estabelece a diferença entre a epopeia e o romance, considerando que este pertence 

a uma época em que a vida não se faz em sua totalidade, o que leva o gênero a caminhar para 

a descoberta dessa totalidade, mostrando o homem, diferentemente da epopeia, não mais em 

harmonia com o seu universo fechado, mas em um universo fragmentado. Sobre o contexto 

do herói da epopeia, Lukács declara: “Ao sair em busca de aventuras e vencê-las, a alma 

desconhece o real tormento da procura e o real perigo da descoberta, e jamais põe a si mesma 

em jogo; ela ainda não sabe que pode perder-se e nunca imagina que terá de buscar-se. Essa é 

a era da epopeia” (LUKÁCS, 2000, p.26). 

Considerando sobre a construção do herói do romance, o filósofo observa que a busca 

pretendida por ele se constitui como resposta para os questionamentos e como entendimento 

de seus anseios, de seus sonhos ou mesmo fantasias, para atingir algo mais intrínseco, mais 

pessoal, ou seja, o seu autoconhecimento: “O processo segundo o qual foi concebida a forma 

interna do romance é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o caminho 

desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em si heterogênea e vazia de 

sentido para o indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento” (LUKÁCS, 2000, p.82). 

Lukács enumera quatro momentos nesse gênero, explicando-os. Para o primeiro 

momento, toma como exemplo a obra D. Quixote, de Cervantes, cujo herói, um visionário, é 

um solitário que se manifesta em sua incapacidade, ou inaptidão, para realizar o ideal 

desejado. Interessante observar que Belmiro Borba, o protagonista de O amanuense, e Abdias, 

protagonista do romance homônimo, identificam-se, em alguns pontos, com Quixote, 

especialmente no tocante a essa irrealização do desejado. A obra Os sofrimentos do jovem 

Werther, de Goethe, é citada para dar fundamentação ao segundo momento que, segundo ele, 

apresenta o herói como um ser em conflito com o mundo, o que o leva a alguma forma de 

evasão. No caso de Werther, esse caminho é procurado no suicídio. O terceiro traz um herói 

que, mesmo sofrendo com todas as vicissitudes, as transforma em aprendizado, realizando 
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algum fato especial e favorável. Exemplificando esse momento, Lukács apresenta outra obra 

de Goethe, Wilhelm Meister. Por fim, para o último momento, ele fala sobre o tipo de 

romance em que a atuação do herói se registra como tentativa para se ajustar à sociedade, 

mas, na busca de superação dos problemas, o resultado torna-se inverso ao pretendido. Tolstoi 

é colocado como o maior representante desse momento. Cumpre ressaltar que, entre os 

teóricos da literatura brasileira, a recepção da teoria de Lukács não foi imediata, mas, aos 

poucos, suas ideias foram sendo incorporadas.  

Outro crítico que merece escuta em relação à questão em pauta é Anatol Rosenfeld. 

No ensaio “Reflexões sobre o romance moderno”, ele apresenta um estudo sobre os fatores 

que passam a determinar as transformações na estrutura do romance. Das três hipóteses 

levantadas por ele, na terceira, ele declara que a grande alteração ocorrida deve-se ao fato de 

que, no romance moderno, diferentemente do convencional, o narrador, que se estabelece 

numa posição diferenciada, pois não mais interessa a ele o levantamento dos fatos numa 

relação de causa e consequência, mas os estados de consciência diante do que foi vivenciado e 

será narrado, rompe com o modelo tradicional, especialmente porque não se prende mais ao 

tempo cronológico - Proust, Joyce, Faulkner são citados por Rosenfeld como precursores 

desse procedimento em suas narrativas -, e volta-se para a elaboração de uma realidade 

narrativa onde o fluxo da consciência, manifestado, não raro, pelo monólogo interior, traz a 

marca da fragmentação, sentida até na própria construção frasal, e da individualização do 

sujeito diante do mundo.  

 
 

A tentativa de reproduzir este fluxo de consciência – com sua fusão dos níveis 
temporais – leva à radicalização do monólogo interior. Desaparece ou se omite o 
intermediário, isto é, o narrador, que nos apresenta a personagem no distanciamento 
gramatical do pronome “ele” e da voz do imperfeito. A consciência da personagem 
passa a manifestar-se na sua atualidade imediata, em pleno ato presente, como um 
Eu que ocupa totalmente a tela imaginária do romance. Ao desaparecer o 
intermediário, substituído pela presença direta do fluxo psíquico, desaparece 
também a ordem lógica da oração e a coerência da estrutura que o narrador clássico 
imprimia à sequência dos acontecimentos (ROSENFELD, 1976, p. 83-84). 

 

 
Registra-se o contexto do mundo contemporâneo a partir do princípio do caos. O 

progresso atingido pelo homem se volta contra ele, tirando-lhe a paz e o equilíbrio, pois 

determina-lhe a necessidade de empreender, constantemente, mudanças e de adaptar-se à nova 

ordem. Diante disso, o homem não consegue mais se ver como um ser em harmonia com a 

sociedade e busca um registro social que o leva a construir uma relação de aparências para 
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estabelecer o convívio em sociedade. Esse homem passa por um processo que, segundo 

Rosenfeld, se constitui como a “desmontagem da pessoa humana” (ROSENFELD, 1976, 

p.86). 

Na verdade, o romance moderno se configura como forma de narrar esse caos no qual 

o homem se vê inserido, permitindo que esse indivíduo, desamparado e perdido, em estado de 

isolamento, volte-se para dentro de si mesmo à procura de sua interioridade. Ao se distanciar 

do mundo e buscar-se, ele retoma as vivências, mas sem ser capaz de estabelecer a distinção 

temporal. Instaura-se uma desorganização que se manifestará na narrativa. Rosenfeld apresenta 

a questão mostrando como a dimensão temporal - passado, presente e futuro - se interpenetram: 

 
 

 A nossa consciência não passa por uma sucessão de momentos neutros, como o 
ponteiro de um relógio, mas cada momento contém os momentos anteriores. [...] 
Em cada instante, a nossa consciência é uma totalidade que engloba, como 
atualidade presente, o passado e, além disso, o futuro, como um horizonte de 
possibilidades e expectativas (ROSENFELD, 1976, p.82).  

 

 
Dessa forma, o romance moderno se abre para essa proposta que conduz a narrativa 

para um caminho novo, principalmente porque os narradores que, no modelo tradicional, eram 

oniscientes, ou seja, tinham consciência de tudo, são obrigados a mudar o foco. Na verdade, o 

narrador pode refletir os fatores determinantes do ser humano que se encontram na essência 

dos personagens, e também omitir-se, evitando apresentar essa essência, ou seja, a intimidade 

do(s) personagem(ns), voltando-se para a reprodução de atitudes exteriores. Em ambos os 

procedimentos, fica declarada a incapacidade do narrador diante dessa realidade deformada. 

No tocante ao posicionamento do narrador na modernidade, Theodor W. Adorno, no 

ensaio “Posição do narrador no romance contemporâneo”, declara ter acontecido uma 

alteração significativa, porque, antes, a prática levava-o para a representação de fatos da vida 

burguesa, mas o novo formato do romance, que emerge desse contexto de transformações, faz 

surgir um narrador que registra o desencanto do próprio ser humano diante do mundo: “O 

momento antirrealista do romance moderno, sua dimensão metafísica, amadurece em si 

mesmo pelo seu objeto real, uma sociedade em que os homens estão apartados uns dos outros 

e de si mesmos. Na transcendência estética reflete-se o desencantamento do mundo” 

(ADORNO, 2003, p.58). 

O procedimento desse narrador se revela como o de um mergulhador que busca as 

profundezas da interioridade, percorrendo os caminhos da subjetividade, e, muitas vezes, 

perde a noção da lógica e se entrega à confusão e à distorção de sentimentos e sentidos. 
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Caminha, às vezes, no plano da divagação, tornando possível perceber que lhe falta a 

dimensão da realidade concreta. 

Pretende-se, a partir deste ponto, traçar, na linha do tempo, um breve histórico do 

romance. Como já citado anteriormente, tem-se o conhecimento de que o romance marca 

presença no Renascimento, com a obra Dom Quixote, de Cervantes, auto-questionando-se 

sobre sua própria natureza ficcional. Mas é, sem dúvida, em meados do século XVIII, na 

Inglaterra, que o gênero, assim como o entendemos, manifesta-se, submetendo-se aos 

interesses de uma classe em franca ascensão, e, por trazer à tona, em suas páginas, o drama 

diário vivido por pessoas comuns, permite aos leitores a identificação com as questões 

cotidianas de suas vidas, despertando a atenção e o gosto deste público e, dessa forma, 

acabando por garantir a popularização da leitura e da literatura. Sobre esse contexto, Massaud 

Moisés, em A criação literária, declara:  

 

 
Servindo à burguesia em ascensão, depois da revolução industrial inglesa na 
segunda metade de século XVII, o romance tornou-se o porta-voz de suas 
ambições, desejos, veleidades, e, ao mesmo tempo e sobretudo, ópio sedativo ou 
fuga da materialidade diária. Entretenimento, ludo, passatempo duma classe que 
inventou o lema de que “tempo é dinheiro”, o romance traduz fielmente o bem-estar 
e o conforto financeiro de indivíduos que pagam o trabalho do escritor no 
pressuposto inabalável de que a função deste consiste em delatá-los. E deleitá-los 
oferecendo-lhes a própria existência artificial e vazia como espetáculo [...] 
(MOISÉS, 1975, p.182-183). 

 
 
 

Contribuindo para a ascensão do gênero romance, não apenas no Brasil, mas no 

exterior, desde o século XVIII, a imprensa, ou melhor, o jornal, possibilitou a publicação de 

textos em capítulos, originando os folhetins. Lajolo fala que o fator determinante na parceria 

da literatura, no caso do romance, com o jornal, deve-se ao fato dos jornais necessitarem de 

leitores, para conseguirem mais anunciantes e, consequentemente, mais dinheiro. Essa é a 

própria dinâmica do mundo capitalista: 

 
 

A receita para conseguir mais leitores foi contratar escritores que produzissem 
romances que interessassem ao público: os folhetins que, publicados aos pedaços, 
mantinham os leitores em suspense por muitos e muitos números de jornal. Quem 
queria ler o folhetim assinava o jornal ou inscrevia-se em um gabinete de leitura 
que o assinasse, ou – os filantes de sempre! – lia emprestado de algum conhecido 
(LAJOLO, 2004, p. 36). 
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Cumpre atentar para a dificuldade de se publicar naquela época e, em virtude disso, 

para a mesma dificuldade de se ter acesso a essas escassas publicações, que, em comparação 

com outras de espécie diferente, eram menos caras. Mesmo com todas as dificuldades, é 

possível declarar que, no século XIX, o romance se agiganta, passando a dominar o cenário da 

literatura mundial, até chegar ao Brasil. É nessa época que afloram estilos literários que criam 

as condições necessárias para o desenvolvimento do gênero. A princípio, o Romantismo 

alicerçou as bases; a seguir, o Realismo torna possível a consolidação do romance, que se 

manifestará por meio de obras e escritores de vulto, a saber: Flaubert, Eça de Queirós, Tolstoi, 

Zola e outros, que, imbuídos das novas ideias, voltaram-se para uma prosa de tese documental 

e também experimental, tendo como foco o homem e o contexto em que ele se encontrava 

inserido. 

Há os que consideram que o século XX, devido às transformações ocorridas, quer 

determinadas por conflitos bélicos, quer pelo progresso oriundo das inovações industriais, 

tenha contribuído para o enfraquecimento do romance. Entretanto, o que se pode perceber no 

contexto dessa época é que o gênero busca adequar-se ao que se evidenciava no novo cenário, 

marcado com expectativas e anseios bem diferentes daqueles que caracterizaram o século 

anterior. O homem do século XX assume uma outra concepção de vida, pois, diante da 

efervescência da época, é obrigado a questionar-se sobre seu papel no mundo e a procurar 

uma forma de entendimento da vida. É esse repensar que o direciona para a elaboração de 

uma prosa diferenciada. Há os que encontram caminho na produção de narrativas psicológicas 

e, portanto, mais intimistas, que passarão a determinar uma possibilidade nova para o 

romance. Cabe ressaltar que, no século XIX, esse percurso já havia sido trilhado por alguns 

mestres como Joyce, Proust, Dostoiévski e outros; todavia, faz-se mister salientar que, na 

prosa do século XX, há um lugar de destaque para os narradores autodiegéticos, na cena 

narrativa, evidenciando-se o discurso do eu, geralmente estabelecido pelo monólogo interior, 

pelo fluxo da consciência, processos de catarse, muitas vezes propiciando o desvelamento de 

estados da alma.  

 Cabe, ainda, considerar que, se o romance demorou para se firmar na Europa, no 

Brasil, o percurso do gênero foi ainda mais lento e difícil. As letras brasileiras registram a 

polêmica em relação à primeira autoria. Nuno Marques Pereira, Teresa Margarida da Silva e 

Orta, Teixeira e Souza, com suas obras O peregrino das América (1728), As aventuras de 

Diófanes (1752) e O filho do pescador (1843), respectivamente, foram citados como 

prováveis autores da obra-marco do gênero em terra brasileira. Além dessas, outras obras 

também estiveram presentes na relação, mas foram descartadas, após análises minuciosas que 
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acabaram por constatar que lhes faltavam as características essenciais que definiam, a 

princípio, o gênero. Em 1844, com a publicação de A moreninha, de Joaquim Manuel de 

Macedo, o romance passa a existir entre nós. Foi, contudo, com Alencar e, posteriormente, 

com Machado de Assis, que o gênero ganhou importância, ocupando um lugar de destaque na 

produção literária brasileira, há muito marcada pela profusão de textos poéticos. 

 Como primeiro expoente do gênero, Alencar desenvolve um projeto voltado para o 

contexto brasileiro, mas, apesar de seguir o modelo europeu, procurou dar aos romances um 

toque de nacionalidade, especialmente empregando uma sintaxe e um vocabulário mais 

próximos do que se realizava no Brasil. Destaca-se também a tentativa de se estabelecer uma 

identidade nacional, sentida nos temas contemplados na sua produção. Em 1893, o público 

leitor toma conhecimento de uma carta, escrita por Alencar, em 1873, intitulada Como e 

porque sou romancista, na qual ele retorna a sua infância e tece considerações sobre o papel 

do pai; do diretor da escola onde estudou; dos serões familiares; das obras lidas, que acabaram 

por determinar-lhe o gosto e o estilo de narrar em sua formação.  

A carta possui oito partes e, no final da primeira parte, Alencar declara: “Enquanto não 

vem ao lume do papel, que para o da imprensa ainda é cedo, essa obra futura, quero em sua 

intenção fazer o rascunho de um capítulo. Será daquele, onde se referem às circunstâncias, a 

que atribuo a predileção de meu espírito pela forma literária do romance” (ALENCAR, 2012, 

p.2). E ele esclarece que a leitura contínua e, às vezes, até repetida de obras do gênero, por 

não ter variedade, definiu-lhe o perfil literário: “Esta mesma escassez, e a necessidade de reler 

uma e muitas vezes o mesmo romance, quiçá contribuiu para mais gravar em meu espírito os 

moldes dessa estrutura literária, que mais tarde deviam servir aos informes esboços do novel 

escritor” (ALENCAR, 2012, p. 7). Na quinta parte da carta, logo no início, Alencar confessa 

que, quando partiu para São Paulo, intentando preparar-se para o ingresso na carreira jurídica, 

levou fragmentos de romances que não chegaram a ser concluídos, pois os dois modelos que 

lhe serviram de base para a construção, mais tarde, foram abandonados:  

 
 

Com a minha bagagem, lá no fundo da canastra, iam uns cadernos escritos em letra 
miúda e conchegada. Eram o meu tesouro literário. Ali estavam fragmentos de 
romances, alguns apenas começados, outros já no desfecho, mas ainda sem 
princípio. [...] Nessa época tinha eu dois moldes para o romance. [...] Tudo isto, 
porém, era esfumilho que mais tarde devia apagar-se (ALENCAR, 2012, p.8). 
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 Por um bom tempo, o propósito se mantém adormecido e, somente em 1848, Alencar 

volta a sentir “a veia do romance”, que, a partir de então, se manterá, levando-o a uma 

produção significativa ao longo de sua vida e a dar força ao gênero na literatura brasileira.  

Contemporâneo de Alencar, Machado de Assis inicia seu percurso como romancista 

em 1872, ao publicar Ressurreição. Sem dúvida, com o gênio Machado de Assis, o romance 

brasileiro tem um novo rumo. Ele próprio afirmou ser a sociedade sua fonte para a construção 

ficcional. Elizabeth Chaves de Mello (1987) declara que Machado trabalhou com a sociedade 

de sua época, tornando-a referência em suas narrativas: “[...] ele vai trabalhar a História, mais 

precisamente, a sociedade que o circunda. É nela que ele ‘mexe’, é dela que trata em seus 

livros” (MELLO; ROUANET, 1987, p.48).  E destaca que, pelo fato de ele saber que a ficção 

não era levada a sério, “ele faz uma ficção extremamente séria usando como matéria-prima o 

próprio mundo que ‘vetava’ essa ficção” (MELLO; ROUANET, 1987, p.53). Nas narrativas 

escritas após 1881, ela constata a morte de um Machado para o nascimento de um novo 

escritor: “Foi preciso que ‘morresse’ aquele escritor para que surgissem os seus grandes 

livros. Talvez seja esta a maior alegoria das Memórias Póstumas, que inicia a sua série de 

grandes livros; [...]” (MELLO; ROUANET, 1987, p.49). 

Sem dúvida, as Memórias constituem um marco e, pela ruptura com o modelo vigente, 

a obra tornou-se alvo de questionamentos, especialmente em relação ao gênero. Alguns 

contemporâneos de Machado não reconheciam, em sua estrutura, traços definidores de um 

romance. Urbano Duarte chegou a declarar:  

 
 

[...] Para romance falta-lhe entrecho e o leitor vulgar pouco pasto encontrará para 
sua imaginação e curiosidade banais. [...] a obra do Sr. Machado de Assis é 
deficiente, senão falsa, no fundo, porque não enfrenta o verdadeiro problema que se 
propôs a resolver e só filosofou sobre caracteres de uma vulgaridade perfeita; é 
deficiente na forma, porque não há nitidez, não há desenho, mas bosquejos, não há 
colorido, mas pinceladas ao acaso (DUARTE apud MACHADO, 2003, p.133-134). 

 
 
 

Entretanto houve os que lhe reconheceram os méritos que, até hoje, são ressaltados 

pela crítica. Certo é que Machado fez de seus romances um instrumento para o exercício 

reflexivo sobre questões de incontestável relevância. O caminho trilhado por ele tem, na 

ironia e no humor, a provocação de um descaminho para o leitor, um jogo de possibilidades 

para a interpretação do explícito e do implícito, em busca do preenchimento das lacunas que a 

ficção machadiana produz, exigindo que o leitor dê conta delas. 
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Esse novo formato que os romances machadianos assumem, marcados por um estilo 

próprio, particularizado, é explicado pela pesquisadora Shirley Carreira: 

 

 
 [...] ao romper com a narrativa romântica, Machado de Assis elabora um novo 
enunciado romanesco, baseado em uma estratégia formal que já havia sido utilizada 
anteriormente pelos precursores do romance: a autoconsciência narrativa. A voz 
que, autoconscientemente, comenta os mecanismos através dos quais se constrói a 
ficção, é o elemento mediador entre dois mundos ontologicamente diferenciados: o 
mundo ficcional, em que as personagens transitam, e o mundo do leitor. Por ter 
trânsito livre entre o real e o imaginário, ela invade o mundo aparentemente 
autônomo da história, estabelecendo relações dialógicas constantes, que conduzem 
o leitor a perceber a obra como processo e como produto (2010, não paginado). 

 
 
 
Machado, na realidade, desfaz o que se constituía como norma. Nos romances que se 

configuram como narrativas de memória - Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Memorial 

de Aires – ao refazer a posição do sujeito da enunciação, ele altera, consideravelmente, o 

formato, pois rompe com a maneira tradicional de representar a realidade. Ao trazer para a 

cena um narrador autodiegético, que vai narrar a sua própria história, a partir de sua 

autoconsciência, especialmente, nas duas primeiras narrativas, através de Brás e Bentinho, 

Machado inova e redefine a estrutura do romance.  

Ronaldes de Mello e Souza, no artigo “O estilo narrativo de Machado de Assis”, 

declara que “o narrador machadiano é um fingidor, porque confuta o estatuto tradicional do 

narrador que submete o leitor ao domínio de sua autoridade e, sobretudo, porque desempenha 

o papel de ator que representa múltiplos papeis” (SOUZA, 1998, p.65) e ele ainda ressalta que 

esse narrador se constitui como personagem principal, incorporando papeis que podem ser 

entendidos como manifestações da alteridade. Na realidade, ao representar os outros, ele não 

se representa. É um ator que dramatiza situações, assumindo diferentes personas. Esse 

narrador se apresenta de forma bastante particular, pois exige que o seu leitor tenha a mesma 

consciência que ele desenvolve no contexto narrativo: 

 
 

O narrador que finge múltiplas vozes ou que realiza a mimesis de várias atitudes 
constitui o exemplo extremo e sério da representação da alteridade. Esse narrador 
caracterizado como fingidor cumpre a sublime função de transmissor credenciado 
de todos os sentidos culturalmente consentidos pelos diferentes estratos sociais de 
uma comunidade histórica. Não apresenta nenhuma ideologia em particular. Pelo 
contrário, representa a disputa das ideologias em luta (SOUZA, 1998, p.65). 
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Dentro dessa realidade, como já afirmado, o papel do leitor é de fundamental 

importância para a construção da ficção. Sem dúvida, o leitor é envolvido pela estrutura da 

narrativa e firma com o narrador um pacto ficcional, por aceitar o que está sendo narrado 

mesmo sabendo que não é verossímil. Incluído nesse contexto, o leitor torna-se cúmplice do 

narrador, especialmente porque acaba por se identificar como narratário, aceitando um papel 

que se constituirá como imprescindível para promover os sentidos do texto. 

Essa postura inovadora do Bruxo do Cosme Velho serviu de base para a construção do 

romance brasileiro. Sobre o gênero, Machado, dentre os temas considerados por ele em seus 

estudos críticos, reserva uma reflexão ao constatar ser o romance muito apreciado no Brasil 

em sua época. Esclarece os motivos, destacando a escassa produção de obras na área de 

filosofia, política, crítica histórica e outras, o que justifica o lugar de destaque ocupado pelo 

gênero. Além disso, afirma que o romance tem as suas particularidades e uma delas é a se 

ocupar de reproduzir a vida brasileira em situações diversas, ressaltando que os costumes da 

sociedade, quer no interior do país, quer na capital ou em outras cidades são registrados com 

certa frequência. Observa que os romancistas brasileiros têm “qualidades de observação e de 

análise” (ASSIS, 1997, p.805), mas que romances puramente de análise são raros. Destaca, 

ainda, a presença de “quadros da natureza” (ASSIS, 1997, p.805), que tomam, às vezes, a 

cena narrativa, por meio de descrições pitorescas; reconhece que as “tendências morais do 

romance brasileiro são geralmente boas” (ASSIS, 1997, p.805) e que a imaginação se 

constitui com fator determinante, pois se evidencia a posição de desinteresse dos romancistas 

pelos problemas e crises sociais. No final da crítica, ele faz uma breve síntese sobre o gênero: 

 
 

Em resumo, o romance, forma extremamente apreciada e já cultivada com alguma 
extensão, é um dos títulos da presente geração literária. Nem todos os livros, repito, 
deixam de se prestar a uma crítica minuciosa e severa, e se a houvéssemos em 
condições regulares, creio que os defeitos se corrigiriam, e as boas qualidades 
adquiririam maior realce. Há geralmente viva imaginação, instinto do belo, ingênua 
admiração da natureza, amor às coisas pátrias, e além de tudo isto agudeza e 
observação. Boa e fecunda terra, já deu frutos excelentes e os há de dar em muito 
maior escala (ASSIS, 1997, p.806). 

 
 

  
 Faz-se mister ressaltar que, apesar das fragilidades do gênero, apresentadas por 

Machado, as arestas foram aparadas gradativamente por aqueles que abraçaram o romance, 

promovendo inovações e colocando-o em destaque na produção literária brasileira. E 

Machado foi um desses. O percurso trilhado pelos escritores brasileiros, desde o século XIX, 

encontrará, segundo Antônio Candido (1987), a partir da década de 30, do século XX, uma 
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trajetória mais variada. Antes mesmo, destacam-se as publicações do gênero, com os 

primeiros expoentes do Modernismo brasileiro. Na oportunidade, cabe uma referência às 

Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, publicado em 1924, cujas 

notas diferenciadoras são, primeiramente, a mescla de gêneros, como relatos de viagem, 

poemas, anúncios, cartas, dentre outros; a quebra da linearidade, especialmente porque os 

fatos, muitas vezes, se interpõem e não se limitam à vida do protagonista; a proposta 

caricatural envolvendo o protagonista, um representante típico do abastado paulistano que, 

pelo poder monetário, valoriza tudo o que é estrangeiro. Não se pode esquecer de Mário de 

Andrade, com o seu Macunaíma. 

 Após esse momento inicial do Modernismo, os escritores assumem o gênero, alterando 

a temática e o enfoque. As questões referentes à terra – êxodo rural, decadência da 

aristocracia rural, o cangaço – ocupam um lugar de destaque nos romances de José Lins do 

Rego, de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz, de Graciliano Ramos e outros. As questões 

ideológicas afloram nesses e em outros caminhos da prosa brasileira, sobretudo no final da 

década de 30, como o romance social, que encontra, em Plínio Salgado, um representante, 

com O cavaleiro de Itararé e O esperado; o romance intimista ou psicológico, de Lúcio 

Cardoso (Mãos vazias, Luz no subsolo), de Érico Veríssimo (Clarissa, Caminhos cruzados, 

Um lugar ao sol, Olhai os lírios do campo), de Cornélio Pena (Fronteira) e Cyro dos Anjos 

(O Amanuense Belmiro). Também se constitui o romance dramático, que tem em Octavio de 

Faria, com as obras Mundos Mortos e Caminhos da Vida, uma representação.  

 Sobre o romance brasileiro moderno, a partir da década de 30, Alfredo Bosi, tomando 

como referência os estudos de Goldmann, nos quais ele registra a figura do “herói 

problemático”, sempre em tensão com as estruturas sociais, confirma que, apesar da 

necessidade de revisão de alguns pontos dessa teoria, há de se considerar quatro tendências, 

com base nesse nível de tensão entre o “herói” e o mundo em que ele se insere. 

A primeira seria o romance de tensão mínima, no qual “há conflito, mas este configura-

se em termos de oposição verbal, sentimental quando muito: as personagens não se destacam 

visceralmente da estrutura e da paisagem que as condicionam” (BOSI, 1977, p.439-440). Bosi 

inclui, nessa tendência, Érico Veríssimo e Marques Rebêlo, com suas narrativas que 

focalizam a classe média; Jorge Amado, com as narrativas populistas e textos do 

neorregionalismo mais recentes. Como segunda tendência, ele coloca o romance de tensão 

crítica, marcado pelo herói que “opõe-se e resiste agonicamente às pressões da natureza e do 

meio social, formule ou não em ideologias explícitas, o seu mal-estar permanente” (IDEM, 

p.440). Ele exemplifica com as obras Usina, Fogo Morto de José Lins e toda a produção de 
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Graciliano Ramos. A próxima tendência receberá, no presente texto, uma ênfase por se 

constituir como objeto de interesse particular. Nela, o crítico apresenta o romance de tensão 

interiorizada, explicando que “o herói não se dispõe a enfrentar a antinomia eu/mundo pela 

ação: evade-se, subjetivando o conflito” (BOSI, 1977, p.439-440, grifos nossos). Inseridos 

nesse contexto, encontram-se os romances psicológicos, classificados por Bosi como 

“memorialismo, intimismo, autoanálise” (BOSI, 1977, p.439-440), tendo como autores Lúcio 

Cardoso, Cornélio Pena, Cyro dos Anjos e outros. Por último, está o romance de tensão 

transfigurada que evidencia um herói que “procura ultrapassar o conflito que o constitui 

existencialmente pela transmutação mítica ou metafísica da realidade [...] O conflito, assim 

‘resolvido’, força os limites de gênero romance e toca a poesia e a tragédia” (BOSI, 1977, 

p.439-440). Guimarães Rosa e Clarice Lispector são os expoentes dessa “experiência radical”.  

Bosi, contudo, evitando o radicalismo, observa que há, às vezes, intercessões e espaços 

fronteiriços na produção dos escritores, pois, apesar de ser o herói ou mesmo o anti-herói 

romanesco a base de construção para o esquema apresentado, existem maneiras distintas, que 

se constituem como diferencial de cada prosador, de perceber o ambiente e de elaborar a ação 

na narrativa. O crítico considera, ainda, sobre a prosa subjetivizante, afirmando que “subindo 

ao primeiro plano os conteúdos da consciência nos seus vários momentos de memória, 

fantasia ou reflexão, esbatem-se os contornos do ambiente, que passa a atmosfera; e desloca-

se o eixo da trama do tempo ‘objetivo’ ou cronológico, para a duração psíquica do sujeito” 

(BOSI, 1977, p.441, grifos do autor).  Ressalta, ainda, que essa prosa privilegia a primeira 

pessoa e que sua fundamentação pode ser encontrada na Psicanálise – “romances do ego 

(memorialistas, analíticos)” (BOSI, 1977, p.441), na Psicologia Analítica de Jung -“romances 

do id (baseados em sondagens oníricas, regressões, simbolizações...)” (BOSI, 1977, p.441). 

Em ambos os caminhos, evidencia-se que esse tipo de romance assume o papel de se 

constituir como narrativas do eu. 

Retrocedendo no tempo e voltando a Machado, não apenas pela importância dele na 

história do romance brasileiro, mas, principalmente, pela influência exercida por ele em 

muitos escritores, mas especialmente pela afinidade declarada por Cyro dos Anjos, cabe 

reiterar que um dos aspectos mais significativos da prosa machadiana e que se registra em 

seus romances, principalmente nos cinco últimos, é a investigação psicológica. Sua obra pode 

ser vista como um espelho da sociedade, uma dissecação do comportamento humano, a partir 

da elaboração psicológica das personagens.   

Freud afirmou que o escritor realmente criativo se concentra na descrição da mente 

humana e isso o torna “um precursor da ciência e, portanto, também da psicologia científica” 
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(FREUD, 1980, p. 50). Machado enveredou por esse caminho e deixou um rastro, ou melhor, 

um alicerce, que se constituiu como referência para o romance intimista ou psicológico ou, 

como Bosi o intitula, de tensão interiorizada, buscado por Cyro dos Anjos e outros expoentes 

da prosa brasileira. 

 Belmiro Borba e Abdias, os dois protagonistas das obras em análise neste estudo, 

podem ser observados a partir da dimensão psicológica que se registra nos diários que 

constroem, como narradores autodiegéticos, dando vida as suas narrativas, de cunho íntimo, 

elaboradas pelo fluxo da memória. A ficcionalização da vida, filtrada pelo artifício do 

rememorar, tem sido um diferencial na história do romance brasileiro. O romance de memória 

tem ocupado, desde Machado, um espaço nas letras brasileiras e a sua produção tem se 

registrado de forma significativa. Todas as considerações apresentadas neste 1.3, somadas, e 

muitas outras que não foram contempladas neste texto, acabam por se constituírem como 

fundamentação para o presente estudo, permitindo que sejam analisados os romances de Cyro 

dos Anjos, escolhidos como foco desta tese.  
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2 ECOS DO MEMORIALISMO NAS GERAIS 

 

 

As letras mineiras registram, de forma bastante significativa, a presença do discurso 

memorialístico, realizado, em prosa e em verso, por escritores que, por meio de seus textos, 

possibilitam aos leitores percorrerem os caminhos da memória, marcados pela introspecção e 

pelo retorno ao passado, especialmente visitando cenários que falam de Minas e de sua gente. 

O sentimento que emerge desse contexto, traduzido como mineiridade5, tem sido incorporado 

pelos poetas, prosadores e músicos mineiros.   

A reflexão que se pretende fazer parte do pressuposto de que as vozes de Minas 

Gerais, que cantam as histórias, geralmente trazidas pelo processo de rememorar, e os 

sentimentos mineiros são de grande importância, pois compõem o vasto painel de textos da 

literatura brasileira. Cyro dos Anjos (Montes Claros), Cláudio Manuel da Costa (Mariana), 

Murilo Rubião (Carmo de Minas), Mário Palmério (Monte Carmelo), Alphonsus de 

Guimaraens (Mariana), Bernardo Guimarães (Ouro Preto), Pedro Nava (Juiz de Fora), Carlos 

Drummond de Andrade (Itabira), Helena Morley (Diamantina), Emílio Moura (Dores do 

Indaiá), Abgar Renault (Barbacena), Oswaldo França Júnior (Serro), Murilo Mendes (Juiz de 

Fora), Darcy Ribeiro (Montes Claros), Paulo Mendes Campos (Belo Horizonte), Aníbal 

Machado (Sabará), Rachel Jardim (Juiz de Fora), Lúcio Cardoso (Curvelo), Maria Helena 

Cardoso (Diamantina), Autran Dourado (Patos de Minas), Guimarães Rosa (Cordisburgo), 

Roberto Drummond (Santana dos Ferros), Fernando Sabino (Belo Horizonte), Rubem 

Fonseca (Juiz de Fora), Affonso Romano de Sant’Anna (Belo Horizonte), Antônio Olinto 

(Ubá), Adélia Prado (Divinópolis), Luiz Ruffato (Cataguases); alguns menos conhecidos, 

como Cleonice Rainho, Imah Teres, Maria de Lourdes Abreu de Oliveira, Márcia Carrano, 

além dos que fizeram parte do Movimento Verde, de Cataguases, como Rosário Fusco, 

Camilo Soares, Guilhermino César, Francisco Marcelo Cabral, Francisco Peixoto e, mais 

recentemente, os nomes de Iacyr Anderson Freitas, Edmilson de Almeida Pereira, dentre 

outros, permitem que se faça um resgate da memória cultural de Minas Gerais. De alguma 

forma, esses escritores trouxeram e trazem para a cena literária, em seus contos, romances, 

crônicas, poemas, algum registro da terra, alguma lembrança de tempos idos, retomados do 

passado, como reminiscências marcantes que deixaram ecos pelas montanhas das Gerais. 

                                                 
5 No dicionário Aurélio, o significado do termo está colocado como “qualidade, condição ou atitude de mineiro” 
(FERREIRA, 1986, p.1136). A ele, ainda se encontra associado mineirismo: “amor intenso a Minas Gerais; 
interesse apaixonado pelo que a esse estado se refere” (FERREIRA, 1986, p.1136). 
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 Torna-se relevante observar que Minas, com seu forte poder, talvez justificado pela 

sua geografia, gera em seus filhos esse sentimento de mineiridade. O termo passou a ser 

conhecido a partir da conferência intitulada “Ordem, liberdade, mineiridade”6, proferida por 

Gilberto Freyre, em Belo Horizonte, em 1946. Na referida explanação, o sociólogo 

considerou sobre a atuação dos políticos de Minas naquele momento difícil do país, pós-

guerra e após o término da ditadura Vargas – Estado Novo, traduzindo-lhes, pelo termo, a 

atitude positiva, diferenciando-os dos demais brasileiros. Mas foi Alceu de Amoroso Lima, 

em seu livro Voz de Minas – ensaio de sociologia regional brasileira, que trouxe uma grande 

contribuição para a compreensão do termo mineiridade, ao refletir sobre a forma de viver do 

mineiro, seu comportamento social, seu sentimento de pertencimento à terra, seu 

envolvimento com a cultura, com a política, com a religião, considerando o amplo universo 

das Gerais. Em um determinado ponto da obra, Amoroso Lima afirma, em relação à prática 

mineira de contar histórias, que “[...] todos os mineiros são contadores de histórias. 

Geralmente de histórias verdadeiras. O mineiro gosta de contar o que aconteceu. E sempre 

acontece muita coisa em Minas, porque a gravidade tartamuda do mineiro – aliás conversador 

admirável, quando se abre com os parceiros -  é sempre muito espirituosa” (LIMA, 1945, 

p.28). Sem dúvida, o mineiro traz consigo não apenas o dom de contar “causos”, mas de 

produzir uma boa literatura, em verso ou em prosa, e de falar sobre Minas, porque mineiro 

não se desprende de suas raízes. É dessa forma que o poeta Carlos Drummond, em seu livro 

As impurezas do branco, de 1973, apresenta o poema “A palavra Minas”, bastante 

significativo para o entendimento desse sentimento de mineiridade: 

 
 

Minas não é palavra montanhosa/ É palavra abissal/ Minas é dentro e fundo/ As 
montanhas escondem o que é Minas/ No alto mais celeste, subterrânea,/ é galeria 
vertical varando o ferro/ para chegar ninguém sabe onde/ Ninguém sabe Minas./ A 
pedra/ o buriti/ a carranca/ o nevoeiro/ o raio/ selam a verdade primeira, sepultada/ 
em eras geológicas de sonho./ Só mineiros sabem. E não dizem/ nem a si mesmos o 
irrevelável segredo/ chamado Minas (ANDRADE, 1993, p. 433). 

 
 
 
 Traduzir esse segredo, mesmo irrevelável, que Minas guarda escondido em seus 

campos e matas verdejantes; em seus rios e nascentes cristalinos; em suas montanhas e serras 

imponentes; em suas minas, hoje não tão abundantes de minérios, mas que ainda marcam o 

                                                 
6 A referida conferência encontra-se no livro Seis conferências em busca de um leitor, publicado pela Livraria 
José Olympio, em 1964. 
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solo com o vermelho do ferro; em suas casas e fazendas onde o café e a broa de fubá 

impregnam o ar com aquele cheiro gostoso das coisas da roça; em suas cidades históricas que 

conspiram sonhos e fantasias; em sua presença determinante na construção da nação 

brasileira, tudo isso, e muito mais, tem sido descoberto pelos leitores ao penetrarem nos textos 

dos escritores mineiros, que souberam desvelar, trazendo, principalmente da memória, as 

lembranças dessa Minas tão plural. São as vozes de Minas que fazem parte do grande coro a 

entoar, uníssonas, um canto maior. 

A interação verbal é a realidade fundamental de linguagem. Tanto na história de um 

indivíduo, como na história da espécie humana, a linguagem não nasce dentro do ser humano 

isolado, mas na interação entre dois mundos ou mais seres. Bakhtin (1992) afirma que o 

diálogo se encontra até no discurso, ou na expressão verbal que não seja explicitamente 

interativa. Isto se dá porque todas as expressões verbais envolvem a importação e a 

naturalização da fala de outros; todas incluem tensões internas, colaborações, negociações, 

que são comparáveis ao intercâmbio verbal entre indivíduos. Por meio do método dialético, 

que marca o discurso crítico dialógico bakhtiniano, a pluralidade de vozes favorece a 

percepção de inúmeras possibilidades discursivas.  

O discurso de cada escritor das Gerais, especialmente daqueles que se valem das 

reminiscências dos tempos idos, traz a sua marca própria. Alguns se aproximam, às vezes, 

pela forma de exposição das lembranças ou pelos caminhos da memória, trilhados em 

cenários que são comuns a quem nasce em Minas, ou mesmo porque o sentimento de 

pertencimento à terra se faz recorrente nas obras, independente de serem distintos os seus 

autores. Considerando que o autor em estudo – Cyro dos Anjos – em seus três romances e no 

livro de memórias, apresenta Minas como cenário central e que seus narradores, 

especialmente os dos dois primeiros romances e da última produção, valem-se da memória 

para dar vida às narrativas, cabe, nesse contexto, inserir, na presente pesquisa, uma atenção 

especial a alguns literatos mineiros que desenvolveram e desenvolvem uma literatura 

memorialística, centrada no retorno ao passado vivido, principalmente, em Minas Gerais. 

Serão tomados como representantes dessa plêiade literária mineira Carlos Drummond,  

especialmente pela amizade que mantinha com Cyro dos Anjos; Pedro Nava, porque sua obra 

cultua, em sua totalidade, a memória; Murilo Mendes, pela exploração das raízes mineiras em 

seu memorialismo; e Rachel Jardim, escritora contemporânea, que continua dando vida a sua 

produção memorialística. Esses escritores abrirão o caminho para a análise do autor em 

destaque nesta tese. 
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2.1 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE: CONFIDENCIANDO MEMÓRIAS 

 
 

E é Drummond o primeiro a ser observado em seu fazer poético – apesar do presente 

estudo estar centrado na prosa cyriana –, principalmente pela grandeza de sua produção e, de 

forma bem particular, pela amizade que nutria por Cyro dos Anjos. No poema “Memória”, o 

poeta declara: Amar o perdido/ deixa confundido/ este coração./ Nada pode o olvido/ contra o 

sem sentido/ apelo do não./ As coisas tangíveis/ tornam-se insensíveis/ à palma da mão/ Mas 

as coisas findas/ muito mais que lindas,/ essas ficarão (ANDRADE, 1973, p.239, grifos 

nossos).  

Compondo a relação de poemas do livro Claro Enigma, “Memória” deixa claro o 

sentimento de perda que se efetiva com o passar do tempo. Sobre esse sentimento, que fica 

claro no livro de Drummond, Afonso Romano de Sant’Anna comenta que há a consciência do 

poeta em relação às coisas e às pessoas que vão se desfazendo no espaço e no tempo, 

irremediavelmente perdidas: “[...] sensação de perda e lembrança insistente das pessoas e 

coisas que ficaram para trás no espaço (província) e no tempo (morte)” (SANT’ANNA, 1972, 

p.185). 

Torna-se relevante considerar que, dentre os temas desenvolvidos pelo poeta, o passado, 

marcado pelo retorno às origens, a família e sua região natal, têm um lugar especial.  Minas 

Gerais, com Itabira e Belo Horizonte, torna-se cenário para que Drummond, nesse processo, 

recupere o tempo buscando explicações para as coisas e para si mesmo. O passado tem a 

função de permitir que o presente seja iluminado, mesmo que haja dificuldades para superar 

obstáculos e encontrar saídas. É assim que o poeta se apresenta, confidenciando para o leitor 

seu passado e suas tristezas, em “Confidência de itabirano”, de Sentimento do Mundo (1940): 

 
 

Alguns anos vivi em Itabira./ Principalmente nasci em Itabira./ Por isso sou triste, 
orgulhoso: de ferro./ Noventa por cento de ferro nas calçadas./ Oitenta por cento de 
ferro nas almas./ E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação./ A 
vontade de amar, que me paralisa o trabalho,/vem de Itabira, de suas noites brancas, 
sem mulheres e sem horizontes./ E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,/ é doce 
herança itabirana./ De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:/ esta pedra 
de ferro, futuro aço do Brasil,/ este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;/ 
este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;/ este orgulho, esta cabeça 
baixa.../ Tive ouro, tive gado, tive fazendas./ Hoje sou funcionário público./ Itabira 
é apenas uma fotografia na parede./ Mas como dói! (ANDRADE, 1973, p. 101) 
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 Localizada na Serra do Espinhaço, Itabira é uma das cidades que fazem parte do 

quadrilátero ferrífero, onde estão as grandes jazidas de minério de ferro, maior riqueza de 

Minas Gerais, atualmente. De lá, partiu Drummond para Belo Horizonte e, mais tarde, para o 

Rio de Janeiro, jamais retornando à terra natal. No entanto, as lembranças dos espaços e das 

pessoas que marcaram a vida do poeta estarão presentes em sua poética. Rogério Cordeiro 

comenta sobre o papel da memória nesse poema: 

 
 

Sua importância reside no fato de funcionar como uma espécie de lastro da 
personalidade poética, uma vez que a exposição do sujeito poético por ele mesmo é 
uma manifestação mediada pela memória. [...] No poema, entretanto, a memória 
aparece sem densidade interior, pois, ao recorrer às coisas para intensificar 
sentimentos próprios, o sujeito da poesia denuncia a insuficiência desses 
sentimentos, uma vez que os busca fora de si (CORDEIRO, 2005, p.39-40). 

 
 
 
 As recordações da cidade, do tempo vivido e guardado na memória, o orgulho de ser 

forte como o ferro das Gerais e a dor da distância e do que não pôde ser retido registram-se no 

poema. A fotografia na parede faz lembrar outro poema - “Os mortos de sobrecasaca” -, 

também presente em Sentimento do mundo. O verso inicial traz para a cena poética as 

imagens contidas, presas, em um álbum de fotografia. Os versos propõem o retorno ao 

passado, delineado pela ironia diante da certeza da efemeridade de tudo. A eternidade que se 

registra no papel se contrapõe à transitoriedade da vida. O sentimento brota nos dois últimos 

versos, mas o verme passeia pelas páginas do álbum, roendo-lhe o registro do passado, como 

acontece quando o corpo é entregue a terra.   

 
 

Havia a um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis,/ alto de muitos 
metros e velho de infinitos minutos,/ em que todos se debruçavam/ na alegria de 
zombar dos mortos de sobrecasaca./ Um verme principiou a roer as sobrecasacas 
indiferentes/ e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos./ Só 
não roeu o imortal soluço de vida que rebentava/ que rebentava daquelas páginas 
(ANDRADE, 1973, p. 105). 

 
 

O tempo, que corrói tudo e todos, é implacável e irreversível, e essa consciência se faz 

permanente no memorialismo de Drummond. Pela volta ao passado, retomando imagens 

perdidas, mas armazenadas na memória, estabelece-se ou recupera-se o elo partido, os laços 

desfeitos pela ação devastadora do tempo, recriando, pela linguagem, sentimentos, fatos, 

experiências vividas. É desse modo que a memória se constitui como forma de fazer com que 

as coisas, já bem distantes no tempo, se tornem próximas. Boitempo (1968), Menino Antigo 
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(1973), Esquecer para lembrar (1979), reunidos, em 1980, em um único volume, podem ser 

considerados como livros de memórias, apesar de o poeta produzir outros poemas, em livros 

diversos, que percorrem os caminhos do memorialismo, onde ficção e memória se mesclam, 

permitindo que o experienciado seja transfigurado. 

Sobre esse rememorar em Drummond, Silviano Santiago, em seu artigo “Discurso 

memorialista de Drummond faz síntese entre confissão e ficção”, declara que, em todos os 

livros do poeta, há a presença da escrita autobiográfica e memorialista e que emerge, 

principalmente dos poemas mais antigos, as experiências vividas que se fixaram como base 

para a sua construção. Ressalta ainda que, em um determinado momento, a criança – “o 

menino antigo” evidencia-se: “Drummond, ao querer voltar a ser menino, não o faz com o 

desejo de ver a criança que existe no adulto, mas com o desejo de ver a criança que existe na 

criança, ou, de forma mais definitiva [...] com o desejo da criança que é o velho, ou o velho 

que é a criança” (SANTIAGO, 1990, p. 5). 

 No poema “Eco”, de Lembrar para esquecer, os versos finais dizem: “O eco, no 

caminho/ entre a cidade e a fazenda / é no fundo de mim que me responde” (ANDRADE, 

1979, p.12). Entende-se por eco a repetição de um som, causada pelo retorno de uma onda 

sonora que atingiu um ponto ou algum obstáculo. Destaca-se, neste ponto, a necessidade de se 

retornar ao poema “Os mortos de sobrecasaca”, onde o eco se faz presente nos versos: “que 

rebentava, / que rebentava”, do imortal soluço de vida. Os ecos do passado configuram-se 

como retorno, como vozes, certamente interiores, a revelarem o que se encontra guardado, 

quem sabe aprisionado, mas que, de alguma forma, está presente. 

 Na extensa obra do poeta de Itabira, a presença de Minas Gerais se fará sentir, 

recorrentemente, como ecos de memória. Sobre essa presença, cabe observar que todas as 

impressões, fatos e pessoas encontram-se presos ao passado, que é buscado e recuperado. 

Mesmo vivendo no Rio, sua segunda geografia, e, fisicamente, distante de Minas, ela jamais 

será preterida. A respeito dessa particularidade na obra de Drummond, o crítico Gilberto 

Mendonça Teles considera: 

 
 

A trajetória literária de Drummond se reduz (ou se amplia?) a uma forma especial 
de ver e de viver através das coordenadas de seu tempo e de sua geografia. Apesar 
dos outros tempos, o que parece contar e sobredeterminar a sua obra é que toda ela 
– verso e prosa – se realizou em dois tempos visíveis, ainda que a maior parte dela 
num único espaço: há um tempo de Minas Gerais e um tempo do Rio de Janeiro 
fluindo na sua obra, na qual o tempo de Minas se sobrepõe e ilumina o 
distanciamento no Rio de Janeiro e o tempo do Rio, embora voltado para a 
realidade carioca, se veja sempre poetizado por “um doce vento mineiro, por “uma 
estrada de Minas, pedregosa ou por aquele “Espírito de Minas” que o visita no Rio 
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de Janeiro e a quem ele pede, em “Prece de Mineiro no Rio”, de A vida passada a 
limpo (1958) que não lhe fuja nesta cidade: “ como a nuvem se afasta e a ave se 
alonga, / mas abre um portulano ante meus olhos / que a teu profundo mar conduza, 
Minas, / Minas além do som, Minas Gerais” (TELES, 2004, p.14). 

 

 
Sobre a trajetória de Drummond nos caminhos do memorialismo, marcado, 

primordialmente, pelo diálogo constante com Minas Gerais, muito já foi dito e há, ainda, 

muito a ser pesquisado. Caberá aos que estudam a lírica desse poeta trilharem esse caminho.  

 

 

2.2 O MEMORIALISMO TARDIO DE PEDRO NAVA 

 
 

Sem que se desfaça o laço, mantendo viva a relação entre os literatos mineiros, registra-

se, a seguir, um poema de Drummond que, segundo Silviano Santiago, foi dedicado a um 

grande amigo, outro escritor das Gerais, cujos caminhos literários seguiram o memorialismo. 

“A um ausente”, publicado em Farewell (1996), título bem sugestivo para a obra póstuma, 

fala sobre a morte de Pedro Nava: 

 
 

Tenho razão de sentir saudade,/ tenho razão de te acusar./ Houve um pacto 
implícito que rompeste/ e sem te despedires foste embora./ Detonaste o pacto./ 
Detonaste a vida geral, a comum aquiescência/ de viver e explorar os rumos de 
obscuridade/ sem prazo sem consulta sem provocação/ até o limite das folhas 
caídas na hora de cair./ Antecipaste a hora./ Teu ponteiro enlouqueceu, / 
enlouquecendo nossas horas./ Que poderias ter feito de mais grave/ do que o ato 
sem continuação, o ato em si,/ o ato que não ousamos nem sabemos ousar/ porque 
depois dele não há nada?/ Tenho razão para sentir saudade de ti,/ de nossa 
convivência em falas camaradas,/ simples apertar de mãos, nem isso, voz/ 
modulando sílabas conhecidas e banais/ que eram sempre certeza e segurança./ 
Sim, tenho saudades./ Sim, acuso-te porque fizeste/ o não previsto nas leis da 
amizade e da natureza/ nem nos deixaste sequer o direito de indagar/ porque o 
fizeste, porque te foste (ANDRADE, 1996, p. 41). 

 
 

 
 A partida inesperada, causada por um ato, talvez desesperado, interrompe a trajetória 

daquele que, sem dúvida, fez do memorialismo a sua matéria primordial. Nava se matou em 

maio de 1983 e seu passamento causou espanto e tristeza no meio literário e médico. A 

história desse brilhante escritor começa em Juiz de Fora, seu berço natal, de onde partiu para 

o Rio de Janeiro e, mais tarde, para Belo Horizonte, intentando realizar sua formação. A obra 

de Nava, como já mencionado, é de caráter memorialista, retratando bem os espaços que o 
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abrigaram e as experiências pessoais e profissionais vivenciadas. Tardiamente, em 1972, 

publicou o seu primeiro livro de memórias - Baú de Ossos – e, a partir dessa produção, 

enveredou pelos caminhos do memorialismo, oferecendo ao público mais cinco livros: Balão 

Cativo (1973), Chão de Ferro (1976), Beira Mar (1978), Galo das Trevas (1981), O Círio 

Perfeito (1983). Em 2006, foi publicada a obra póstuma, Cera das almas, que se encontra 

incompleta. 

 O conjunto de sua obra conferiu-lhe o título de memorialista, um dos maiores do 

Brasil. O memorialismo de Nava se constitui de forma bastante distinta e, sobre ele, comenta 

Bella Josef: 

 

Na obra de Pedro Nava, a importância dos acontecimentos diminui, ainda que a 
evocação histórico-social seja bastante importante. Aos fantasmas do passado 
acrescentam-se uma época e episódios da história do País. Deixou-nos um 
monumento literário, um depoimento vivo, às vezes chocante por sua sinceridade 
contundente, ao mesmo tempo que retrata a alma humana. Também no 
memorialismo a imaginação, a recriação tem papel preponderante: o cronista dos 
acontecimentos confunde-se com o ficcionista. Memória e imaginação fundem-se 
como elementos essenciais do processo de criação. Segundo Nava, dois 
mecanismos da memória conjugaram-se no processo de recuperação do passado: o 
da memória involuntária, pelo qual o acontecimento surge de forma repentina e 
absoluta e o da memória provocada, que se esforça pela reconstituição de todos os 
pormenores do vivido em outras épocas (JOSEF, 2001, p.12, grifos da autora). 

 
 
 

Cumpre ressaltar que a primeira obra – Baú de Ossos – foi publicada quando o autor 

estava com 69 anos. A maturidade possibilitou a Nava um olhar diferenciado para as coisas 

do mundo e, especialmente, o entendimento e a compreensão do passado, como também do 

presente. Transmutando e transfigurando tudo pela emoção, ele deixou fluir, gradativamente, 

pelo desenrolar da memória, que se faz sempre detalhada e, às vezes, descontínua, os ocultos, 

os perdidos e os esquecidos no tempo, permitindo que fossem desvendados e desvelados pela 

escritura. 

Sobre o memorialismo, Nava, em entrevista a José Mario Pereira Filho, observou: “O 

memorialismo é forma anfíbia de historiador e ficcionista e ora tem de palmilhar as securas 

desérticas da verdade, ora nadar nas possibilidades oceânicas de sua interpretação. 

Transfigurar, explicar, interpretar o acontecimento é que é a arte do memorialista” (NAVA, 

1983, não paginado). 

Minas tem, também, um lugar especial na narrativa memorialística de Nava. No 

primeiro parágrafo de Baú de ossos, registra-se a primeira fala do narrador. Ele se apresenta, 
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revelando sua origem mineira e evidenciando a ligação profunda com a terra natal, Juiz de 

Fora:  

 

Eu sou um pobre homem do caminho Novo das Minas dos Matos Gerais. Se não 
exatamente da picada de Garcia Rodrigues, ao menos da variante aberta pelo velho 
Halfeld e que, na sua travessia pelo arraial do Paraibuna, tomou o nome de Rua 
Principal e ficou sendo depois a Rua Direita da Cidade do Juiz de Fora. Nasci nessa 
rua, no número 179, em frente à Mecânica, no sobrado onde reinava minha avó 
materna. E nas duas direções apontadas por essa que é hoje a Avenida Rio Branco 
hesitou a minha vida. A direção de Milheiros e Mariano Procópio. A da Rua 
Espírito Santo e do Alto dos Passos (NAVA, 1974, p.13).  

 
 
 

As cidades onde viveu e a família serão fontes para as suas incursões pelo passado. As 

lembranças de Juiz de Fora estarão sempre presentes. Pela memória, ele volta a passear pelas 

ruas, a observar a cidade, como flâneur7, a retratar acontecimentos e a acompanhar as 

transformações que anunciavam o progresso e o crescimento da cidade, como a chegada dos 

bondes, dos carros de aluguel, da industrialização, as reformas nas ruas, nos espaços de 

diversão, como o Parque Halfeld, as mudanças políticas e tantas outras que marcaram a 

história de Juiz de Fora e do próprio autor. Em Balão cativo, memórias 2, há uma passagem 

na qual, historicamente, faz-se o registro dos primeiros carros de aluguel em Juiz de Fora: 

 

Era uma baratinha mais alta do que comprida, para uso pessoal de meu tio; um 
Renault preto e dourado como um carro de pompas fúnebres; um Hudson da mesma 
tinta; um Stover cinza; um Mercedes vermelho; um Fiat azul. Não! Não foram os 
primeiros automóveis introduzidos em Juiz de Fora, mas foram os primeiros de 
aluguel que existiram na cidade (NAVA, 1986, p. 77). 

 
 

Juiz de Fora, sem dúvida, recebeu de Nava um olhar especial. A ela, ele dedicou a 

maior parte de suas memórias e, mesmo com algum desencanto em relação a situações que 

                                                 
7 Vocábulo francês, originário de flâner, verbo que significa ‘andar sem propósito, vagar, passear’.  Para 
Benjamin , o flâneur incorpora a modernidade, pois é um observador que registra a cidade, vagando pelas ruas e 
lugares, como se apresenta em Baudelaire; mas é também, como para Poe, alguém que procura a multidão e 
busca se esconder nela, porque não se sente feliz e seguro em sua sociedade. Benjamin observa que a cidade, 
com suas ruas, “[...]se torna moradia para o flâneur, que, entre as fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto 
quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um 
adorno de parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês; muros são a escrivaninha onde 
apoia o bloco de apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de 
onde, após o trabalho, observa o ambiente. Que a vida, em toda a sua diversidade, em toda a sua inesgotável 
riqueza de variações, só se desenvolva entre os paralelepípedos cinzentos e ante o cinzento pano de fundo do 
despotismo: eis o pensamento político secreto da escritura de que faziam parte as fisiologias” (BENJAMIN, 
2000, p. 35). 
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marcaram sua vida na cidade, jamais negou sua origem: “Longe de minha cidade sou, 

entretanto, extremamente sensível a tudo o que nela sucede – porque sou juizforano por 

nascimento e por teimosia” (NAVA, 1980, não paginado). Além de Juiz de Fora, outra cidade 

é retratada pelo romancista com carinho. Belo Horizonte aparece no quarto livro de memórias, 

intitulado Beira Mar, e lhe é declarado amor: 

 
 

Eu conheci esse pedaço do belo belo Belorizonte, nele padeci, esperei, amei, tive 
dores-de-corno augustas, discuti e neguei. Conhecia todo mundo. Cada pedra das 
calçadas, cada tijolo das sarjetas, seus bueiros, os postes, as árvores. Distinguia seus 
odores e suas cores de todas as horas. Seu sol, sua chuva, seus calores e seu frio. 
Ali vivi de meus dezessete aos meus vinte e quatro anos. Vinte anos nos anos vinte. 
Sete anos que valeram pelos que tinha vivido antes e que viveria depois. Hoje, 
aqueles sete anos, eles só, existem na minha lembrança (NAVA, 2003, p. 15). 
 
 

 
O referencial familiar é, também, para o autor, um fator determinante de sua escrita e, 

pela memória, ele resgata sua história pessoal e retira da galeria de fotos, amareladas pelo 

tempo, seus antepassados, recuperando-lhes a vida. E é ele mesmo quem justifica o processo: 

“Um quadro conservado três séculos e o fato de se saber disto, depois das nove gerações 

comportadas por esse prazo, mostram uma estabilidade de posição social (mesmo modesta!), 

um espírito tradicionalista, um respeito pelo passado e pelo antepassado que podem ser 

atestados, jurados e historiados” (NAVA, 1974, p.42). 

 Esse retorno à cena familiar, à cidade que lhe serviu de berço, àquelas que o abrigaram 

na adolescência, na juventude, proporcionando-lhe a formação, pode ser entendido como 

forma de libertação dos conflitos interiores, como uma obsessão, e como busca de identidade. 

Tanto em Chão de ferro, memórias 3, como em Beira mar, memórias 4, e Galo das trevas, 

memórias 5, ele deixa transparecer essas tentativas. Em Chão de ferro, ao declarar: “Esse um 

dos meus tantos eus (Ai! de mim que sou trezentos, sou trezentos e cinquenta) é que quero 

seguir, com ele atravessar o pequeno corredor lateral dar no saguão central, contornar sua 

coluna de ferro na Quarta Divisão para o estudo da tarde” (NAVA, 2001, p.40), há a 

confirmação do exposto. 

 Esse eu responde como eco de uma voz interior que o chama para as experiências 

estudantis, vividas no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, segunda década do século XX 

(1916 a 1920). É a juventude determinada pela convivência com os colegas de colégio, 

deixando marcas significativas na trajetória do menino Pedro. Do Rio, ele parte para Belo 

Horizonte, em busca da formação profissional. Torna-se médico, clinicando por longos anos, 

e, ao recordar do tempo em que atuou, considerando sua carreira literária, afirma que a 
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Medicina determinou-lhe a escrita, especialmente em relação à observação do ser humano.  A 

ela também dedica um lugar de destaque em suas memórias: 

 
 

A hora em que escrevo estas linhas, neste 23 de outubro de 1978, posso marcar que 
estou formado há cinquenta anos, nove meses e treze dias a partir daquele 
longínquo 10 de janeiro de 1928 em que colei grau na Secretaria da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Meio século em que tenho vivido mergulhado numa grossa onda de humanidade. 
[...] 
Não há nada que não tenha visto [...] Fui interno de clínica médica, tisiologia, 
cirurgia, obstetrícia, ginecologia e psiquiatria. Fui monitor, estagiário, assistente, 
chefe de serviço, professor livre, interino, catedrático, emérito e honoris causa. 
Ensinei e – eterno estudante – continuo aprendendo (NAVA, 1981, p.81). 

 
 
 
 Para introduzir essas breves considerações sobre o memorialismo de Nava, foi 

apresentado um poema de Drummond que pode ser entendido como um ato de tristeza, 

configurado em linguagem, pela morte do memorialista. E a ausência cantada se fez presença 

sentida. Neste ponto, para que se conclua sobre o fazer literário desse juiz-forano, ninguém 

melhor do que Drummond que, no prefácio da primeira obra de Nava – Baú de Ossos –, assim 

o definiu: 

 
Pedro Nava assusta, diverte, comove, embala, inebria, fascina o leitor, com suas 
memórias da infância, a que deu o título de Baú de Ossos. Seus guardados nada têm 
de fúnebre. Do baú salta a multidão antiga de vivos, pois este médico tem o dom 
estético de, pela escrita, ressuscitar os mortos. E não só eles, mas também o espaço 
e o tempo em que suas vidas se situaram são restituídos por um criador poderoso, 
que se vale da memória como serva da arte (NAVA, 1974, p.6). 

 
 

 Sem dúvida, as palavras de Drummond, no referido prefácio, foram exatas e, melhor 

dizer, prenunciadoras do que viria. Os primeiros passos dados por Nava, no livro inicial, 

tornaram-se ainda mais firmes nos que se seguiram. Em entrevista dada ao Museu da Imagem 

e do Som, da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – FUNALFA, em 11 de agosto de 

1979, ele afirmou que, ao chegar à idade do isolamento, momento em que se começa a viver 

mais dentro de si mesmo, o exercício da escrita se apoderou dele e, talvez, buscando 

completar os vazios da solidão ou as lacunas da vida, num processo de reconstruir pela escrita 

o que ficou faltoso, ele se entregou à construção de suas memórias, em um misto de 

lembranças e ficção. 
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2.3 MURILO MENDES: ORFEU PEREGRINO DA MEMÓRIA  

 
 

Sem que se desfaça o laço que pretende unir aqueles que inseriram, em suas produções 

literárias, textos de memória e, especialmente, cujas lembranças trazem Minas Gerais como 

cenário, outro mineiro, Murilo Mendes, que também teve como berço Juiz de Fora, receberá, 

no presente estudo, um espaço para reflexão. Em 1975, logo após a morte de Murilo, 

Drummond escreve o poema “Murilo Mendes – Hoje/Amanhã”, considerando o fazer poético 

do Orfeu mineiro: 

 
 

[...] O Poeta cavalga o mito em pelo/ – é o verso dele que informa./ Dirige-se com 
rédeas cristalinas/ De razão mineira-incendiada?/ Mas sempre vigente./ O caos 
toma sentido/ Visto da janela cosmorâmica/ Onde ele se debruça/ Para dentro para 
fora para o alto/ Para o fundo/ Para a organização do delírio/ Em código de poesia./ 
[...]/ Peregrino europeu de Juiz de Fora/ Telemissor de murilogramas e grafitos,/ 
Instaura na palavra o seu império./ (A palavra nasce-me/ fere-me/ mata-me/ coisa-
me/ ressuscita-me.) (MENDES, 1994, p.63-64, grifos do autor). 

 

 
 A palavra foi, sem dúvida, o instrumento primeiro de Murilo, com ela, ele se deixou 

levar pelos caminhos das experiências linguísticas e, por meio dela, ele se traduziu. Falar 

sobre esse artesão da palavra, ofício que pode ser bem entendido por Drummond, outro que 

lidou e lutou com palavras em uma luta que não foi vã, é trabalho que merece estudo 

profundo. Entretanto, não caberá, nesta pesquisa, tal aprofundamento, mas um olhar para a 

escrita de Murilo, no que ela traz de retorno ao passado, pelo fluxo da memória. 

 Começar pela morte de um autor não é o caminho mais comum. Todo início 

pressupõe um nascimento e Murilo nasce para a literatura com a publicação do livro Poema, 

em 1930. Na década de 20, publica textos avulsos em revistas do país, mas sua trajetória 

literária se define a partir do lançamento desse primeiro livro. Sua produção se fez vasta, 

especialmente no campo poético. Como autor que inicia sua trajetória no mesmo ano em que 

Drummond publica seu primeiro livro de poemas – Alguma poesia -, Murilo poderia ser 

enquadrado na segunda geração do modernismo brasileiro, todavia, torna-se difícil encaixá-lo 

em uma estética literária específica, diante da diversidade de aspectos de sua produção. E ele 

mesmo afirmava que não se prendia a nenhum movimento ou teoria. Sobre essa questão, Silva 

declara, “a originalidade do homem que não se sujeitou, também em sua vida, às convenções 

sociais, estéticas e culturais, também se revela em fatos pitorescos de sua biografia [...] 

Entretanto essa originalidade e insubmissão não supõem, em Murilo, uma ruptura com a 
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tradição” (1998, p.139). Sem dúvida, ele consegue, com criatividade e maestria, remeter-se a 

obras de autores clássicos e de autores mais atuais, transfigurando-os. Registra-se, em seus 

textos, a presença de religiosidade, de certo ufanismo, de ironia, de conflitos do eu, de 

conciliação dos opostos, de fragmentação de linguagem, de experiências com a linguagem 

concreta, de memorialismo e muito mais. E ele mesmo se diz: 

 
 

Sinto-me compelido ao trabalho literário: pelo desejo de suprir lacunas da vida real; 
pela minha teimosia em rejeitar as “avances” da morte [...]; pela falta de tempo e de 
ideogramas chineses; pela minha aversão à tirania [...]; à guerra, maior ou menor; 
pelo meu congênito amor à liberdade, que se exprime justamente no trabalho 
literário; pelo meu não-reconhecimento da fronteira realidade-irrealidade; pelo meu 
dom de assimilar e fundir elementos díspares; pela certeza de que jamais serei 
guerrilheiro urbano, muito menos rural [...]; pelo meu apoio ao ecumenismo, e não 
somente o religioso [...]; por manejar uma caneta que, desacompanhando minha 
ideia, não consegue viajar à velocidade de mil quilômetros horários [...]; porque 
dentro de mim discutem um mineiro, um grego, um hebreu, um indiano, um cristão 
péssimo, relaxado, um socialista amador [...]; por julgar os textos tão importantes 
como os testículos [...]; pelo dançado destino e as incríveis distrações de Saudade; 
pelo meu não vertical às propostas de determinados apoetas e impostas no sentido 
de liquidação da poesia [...]; porque temo o dilúvio de excrementos, a bomba 
atômica, a desagregação das galáxias, a explosão da vesícula divina, o julgamento 
universal; porque através do lirismo propendo à geometria (MENDES, 1994, p. 45-
46). 

 

 
Nessa microdefinição, Murilo permite que seja vista a pluralidade de seu ser e de seu 

gênio criador. Sua produção literária vem marcada pela originalidade; pela habilidade de 

trabalhar com a linguagem; de dialogar com o surrealismo, por meio de imagens desconexas, 

irreais, inconscientes; pela busca da liberdade em sua plenitude artística; pelo domínio da 

lírica, que o fez recriar, principalmente, o mito de Orfeu e assumi-lo como modelo. Assim 

como Orfeu, Murilo – um novíssimo Orfeu – envereda pelos caminhos que o conduzem ao 

encontro de sua identidade.  

Na mitologia grega, são encontradas algumas versões sobre o mito de Orfeu. A mais 

comum e conhecida é que Orfeu vivia próximo do Olimpo e era um excelente poeta. Com sua 

lira, entoava melodias que encantavam a todos. Sua desdita se deu quando sua mulher, 

Eurídice, morreu ao ser picada por uma serpente. Para trazê-la de volta à vida, Orfeu desceu 

ao inferno e, valendo-se de seu poder, inebriou os deuses e todos os seres infernais com o seu 

canto. Hades e Perséfone, senhores das trevas, concederam-lhe o desejado e Eurídice lhe foi 

entregue, mas com a condição de que não lhe dirigiria o olhar até que transpusessem o portal 

do inferno. Orfeu quebrou o pacto e jamais reencontrou Eurídice, apesar de procurá-la 

incessantemente. Ao olhar para Eurídice, ele transgride. Sobre esse olhar transgressor, que 
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pode ser identificado na poesia muriliana, Silva, em seu livro Murilo Mendes – Orfeu 

transubstanciado, comenta:  

 
 

Enfatiza-se aqui a poesia muriliana como aquela que, enquanto constrói o corpus de 
um novo Orfeu, imerso na complexa teia da memória e em sua consciência de ser 
no mundo, tão brasileiro quanto universal, vai-se construindo, alargando-se aos 
poucos, pelas experiências somadas, até chegar, pela poesia liberdade, à 
convergência final, à completude: à palavra essencial (2000, p.52-53). 

 

 
Nessa busca de construção de seu ofício, ele vai percorrer vários caminhos, 

intentando, pela amplitude de seu olhar, observar, registrar, analisar, julgar o mundo, em toda 

a sua complexidade, e a si mesmo; e de reconstruir, por meio de sua escrita, de forma 

humanizada, esse mundo em caos. É justamente nesse ponto do olhar que ele se volta para 

penetrar nos subterrâneos da memória e, sobre ela, Murilo poetiza, em “Memória”: 

 
 

Virar a vida pelo avesso./ A fábula com suas raízes/ Mergulha na esfera branca./ 
Passado presente futuro,/ Tiro o alimento de tudo/ O diadema da noite/ Tecido de 
madressilvas/ Espera núpcias solenes/ Preparam o cristal da música./ Espírito que 
passas murmurando,/ Detém-se, suspende o vôo:/ Morro de esperar a morte 
(MENDES, 1994, p. 365). 
 

 

A esfera branca a que se refere pode ser entendida, segundo Silva (2000), como a 

memória que possibilita o encontro com a essência do fazer artístico: a poesia em sua 

plenitude. Nos versos de Murilo, com certa frequência, aparecem aspectos do passado, como 

referências à infância, à família, à cidade natal e, também, àquelas que visitou ou onde 

residiu. O memorialismo muriliano tomará corpo no livro A idade do serrote (1965 – 1966). 

Entretanto, muito antes dele, já se faz sentir essa tendência. Também em O visionário (1930 – 

1933), alguns poemas trazem lembranças do passado, como “Olhar sem tempo” – repleto de 

questionamentos íntimos – e, em especial, “Pré-História”, que permite um diálogo com uma 

declaração que se encontra em A idade do serrote – “Juiz de Fora naquele tempo era um 

trecho de terra cercado de pianos por todos os lados (MENDES, 1994, p.920, grifos nossos) –, 

possibilitando estabelecer uma relação significativa, por trazer à cena uma imagem familiar 

do passado: “Mamãe vestida de rendas/ Tocava piano no caos./ Uma noite abriu as asas/ 

Cansada de tanto som,/ Equilibrou-se no azul,/ De tonta não mais olhou/ Para mim, para 

ninguém:/ Cai no álbum de retratos (MENDES, 1994, p. 209, grifos nossos). 
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 Mais um retrato no álbum dos antepassados, mais um morto, mas sem sobrecasaca. À 

mãe morta associa-se um instrumento musical – o piano, o mesmo que se encontra definindo 

a cidade natal do poeta – Juiz de Fora, cercada de pianos. Dona Elisa Valentina, mãe do poeta, 

morreu quando ele tinha apenas um ano e o que ficou dela foram os retratos. Provavelmente, 

não se pode afirmar, a imagem mais significativa para o poeta registra a mãe tocando piano, o 

que ele nunca pôde presenciar. Em sua biografia, há referência à morte de mãe, em 20 de 

outubro de 1902, e ao gosto dela por canto e piano. 

 Em A idade do serrote, Murilo refaz o passado, permitindo que o leitor descortine e 

reconheça sua vida: 

 
Nasci oficialmente em Juiz de Fora [...]. Nasci às margens de um rio-afluente de 
águas pardas, o Paraibuna, que fazia muita força para atingir os pés do pai Paraíba 
[...]. Superadas pianolas, minhas avós de carne e osso, ó vós, ovas sem ovações, 
mulheres-avós que eu nunca vi, desovadas em rios dioscuros da obscura, difícil 
Minas de pedra, que me fazia doer o peito por falta de mar; vindas de vulvas 
montanhosas e de falos insapientes da importância da futura inflação humana e 
financeira do Brasil; bisavós remotas casadas com gigantones cabezudos; deixando 
cair as fazendas em usocapião, abolindo os domínios Paraopeba e Congonhas (I 
MENDES, 1994,  p. 897). 
 

 

O livro se constitui repleto de imagens significativas de pessoas que marcaram sua 

vida, influenciando-o de alguma forma, como a ama de leite, a negra Etelvina – “seu leite 

trouxe-nos a primeira ideia da cor branca. [...] implicava síntese da cor, ausência da cor. [...] 

trouxe-nos o fogo, a mais remota imagem que tenho dele: vejo-a que acende no quadrado da 

cozinha uma lasca do brinquedo subversivo furtado aos deuses” (MENDES, 1994, p. 898); a 

negra Sebastiana, com suas histórias para fazer dormir – “[...] nem sempre as histórias me 

fazem dormir, às vezes fico de olho acesso no escuro [...]. Sebastiana diz que tem vontade 

doida de ir a Minas Gerais, Mamãe diz mas Sebastiana você mora em Minas Gerais, ué gente, 

eu pensava que eu morasse em Juiz de Fora” (MENDES, 1994, p.901); o negro Isidoro, o 

tocador de flauta – “[...] Isidoro passa-me a flauta, é preta com enfeites prateados, reviro-a de 

todo jeito, Isidoro cadê o som, responde: o som está escondido na minha boca [...] o som 

correu pra apagar o fogo mas vorta já” (MENDES, 1994, p. 900); Analu, a primeira 

namoradinha, na infância – “os olhos de Ana Luísa não sossegam [...] Seu apelido é Analu; o 

meu, Petit. [...] Às vezes finge que não me ouve, adota um ar distraído. [...] Já tenho ciúmes. 

[...] Beijamo-nos. Sua boca sabe a balas de bergamota” (MENDES, 1994, p.902-903); o poeta 

Belmiro Braga, que o introduziu no mundo da literatura – “[...] eis o poeta Belmiro Braga [...] 

amigo de meu pai, tendo eu sete anos voluntariamente me ensina a rimar e metrificar, mais 
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tarde me abre a caverna da sua biblioteca onde durante mil e uma tardes descubro Bocage, 

Antônio Nobre, Cesário Verde, Camilo, Fialho de Almeida, Eça de Queirós” (MENDES, 

1994, p. 910); o padre Júlio Maria, responsável por iniciá-lo na fé – “[...] é uma das 

personagens mais presentes à memória reconstituída da minha infância e adolescência. [...] 

servira-me o vinho forte, desmamando-me para sempre do leite de uma religião afeminada e 

frouxa. Comecei aos poucos a compreender que a fé não nos traz o descanso, mas sim uma 

inquietude [...]” (MENDES, 1994, p. 912 – 913); a indefinível Cláudia, musa da adolescência, 

que morre aos dezoito anos: “[...] tinha alguns anos mais do que eu, era sobrinha do diretor do 

colégio... [...] Cláudia ‘dedicou-me’ certa vez o estudo número oito em fá maior op.10 de 

Chopin. [...] Jogávamos bilboquê juntos. Era tudo pretexto para o toque recíproco das mãos. 

[...] Um dia chegou [...] a terrível notícia: Cláudia morrera. [...] Muitos anos depois ‘dediquei-

lhe’ uma sonata de Mozart” (MENDES, 1994, p-920 -923); a madrasta, a quem Murilo 

devotou uma afeição profunda, levando-o a declarar a abolição do termo madrasta do 

vocabulário – “Minha segunda mãe, Maria José, grande dama de cozinha e salão, resume a 

ternura brasileira. Risquei do vocabulário a palavra madrasta” (MENDES, 1994, p. 896); o pai 

Onofre, “grande coração comunicante” – “ É um patriarca ainda moço, belo, alto, de figura 

natural, charme e doçura. [...] Meu pai é de uma paciência absoluta com o adolescente 

estranho que sou. [...] Moviam meu pai, conservador-progressista, a tradição, a grandeza de 

ânimo, a tolerância, a ternura antissentimental, o bom senso” (MENDES, 1994, p. 971 – 973). 

Não apenas essas figuras são contempladas nas memórias, reproduzidas em A idade do 

serrote, outras também estão presentes, compondo o multifacetado mosaico humano: Dudu, 

Tio Chico, Tio Lucas, Primo Alfredo, o professor Lindolfo Gomes, Primo Nélson, Dona 

Coló, Dona Custódia, Marguí, Prima Julieta - a que se matou -, as gêmeas Florinda e 

Florentina, Adelaide, a atriz Asta Nielsen, a prima Carmem e, principalmente, uma galeria de 

moças e senhoras, que comprovam um interesse particular do poeta. Sobre essa 

particularidade, ele discorre:  

 
 

Confesso que uma boa parte dessa incipiente diligência cultural baseava-se no 
interesse pela mulher, que remontava a tempos recuados da minha infância. Não me 
contentando em ver mulheres no meu ambiente queria ainda ter ao menos imagens 
fotográficas de mulheres de outros países e outras épocas. Tratava-se não somente 
da fascinação pela mulher nua ou seminua, embora estas freqüentassem minha 
imaginação: era a mulher na variedade dos seus tipos, sua forma, sua indumentária. 
Um relevo especial mereciam as fotografias de cantoras, artistas dramáticas, 
vestidas à grega, á romana, à oriental e à moda do Império. Lamentava também que 
a fotografia tivesse sido inventada tão tarde. Como seria por exemplo Ruth? 
Raquel? Semiramis? A rainha de Sabá? Cleópatra? (MENDES, 1994, p.973). 
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Outro aspecto bastante relevante em A idade do serrote é a apresentação dos espaços 

que se registraram na mente do poeta e que são trazidos pela memória, para dar vida ao 

passado: o jardim-pomar da casa paterna; o rio Paraibuna; o Morro do Imperador, com o arco-

íris, após um temporal; o circo; o hospital Santa Casa de Misericórdia; a avenida Rio Branco; 

o Colégio Academia de Comércio; a rua Halfeld e tantos outros. Cabe observar que Murilo 

declarou que não se fixava nos espaços, mas nas pessoas que estavam presentes neles: 

 
 

Escrevo sobre a rua Halfeld sem situá-la no espaço, ocupando-me somente com as 
pessoas que a percorrem. Nada a fazer: assim sou eu, ponho sempre em primeiro 
plano o homem e a mulher. Direi entretanto que a rua Halfeld é uma reta muito 
comprida, começando às margens do Paraibuna e terminando além da Academia de 
Comércio. Nos dois lados levantam-se casas, sobressaindo, pelo menos no meu 
tempo de menino, a Livraria Editora Dias Cardoso, uma das minhas delícias de 
então; a Casa da América, sortida com uma infinidade de objetos e instrumentos de 
toda espécie; delícia e terror, pois entre eles torqueses, serrotes, martelos, tenazes, 
tesouras, alicates (MENDES, 1994, p. 961). 

 
 

À guisa de esclarecimento, em Poliedro (1965 – 1966), livro publicado em 1972, 

composto por quatro setores, a saber: setor microzoo; setor microlições de coisas; setor a 

palavra circular e setor texto délfico, Murilo, especialmente nos dois primeiros setores, 

apresenta, autobiograficamente, lembranças e reflexões sobre questões relacionadas a sua 

infância. Em Microzoo, animais são colocados em destaque e, em Microlições, coisas, como 

objetos, instrumentos, são contemplados. Torna-se relevante observar que, recorrentemente, o 

poeta se reporta à infância, ao tempo em que era menino: “quando eu era menino” ou “no meu 

tempo de infância” ou “no meu tempo juiz-forano” ou “naquele tempo”; ou, ainda, “em outros 

tempos”.  

O memorialismo muriliano apresenta questões referentes à espacialidade e à 

temporalidade. Em O discípulo de Emaús (1945), obra em que ele se fundamenta no 

evangelho de Lucas, capítulo XXIV, há um aforismo, no qual ele declara que “a humanidade 

não tem sido outra coisa senão um homem submetido aos reflexos do ambiente dentro do 

tempo” (MENDES, 1994, p.818) e completa, afirmando que “a vida da humanidade possui as 

mesmas características da vida dum homem” (MENDES, 1994, p.819). Fechando a visão que 

se pretende considerar, outro aforismo, no qual ele declara: “O tempo e o espaço são duas 

categorias anacrônicas que o homem deverá abstrair se quiser conquistar a poesia da vida” 

(MENDES, 1994, p. 821). Murilo tentou essa abstração, especialmente ao se voltar para 

Cristo, como um discípulo de Emaús, e a reverenciá-lo. A religiosidade que brota dessa 
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vivência espiritual também tem reflexos em sua poesia. Muitos foram os poemas consagrados 

à fé.  

Refazendo o quadro de suas experiências, o poeta visita um espaço nas Gerais que 

reforça essa fé e o espírito religioso. Ouro Preto, a antiga Vila Rica dos inconfidentes, em sua 

tradição histórica e religiosa, também surge do tempo e se torna palco para o retorno ao 

passado. O livro Contemplação de Ouro Preto (1949 – 1950), comprova o exposto. Na 

dedicatória, ele presta uma homenagem, ao oferecer a obra: “à memória de meus pais” 

(MENDES, 1994, p. 456).  

As perspectivas histórica e memorialística que caracterizam uma das faces da escrita 

muriliana, marcadas pela volta às raízes da mineiridade, dos tempos de criança e de 

juventude, da descoberta da religião e de tantos outros aspectos que se evidenciam na obra do 

Orfeu juiz-forano, indubitavelmente, já mereceram atenção de muitos estudiosos, mas, ainda, 

exigem que outros olhares lhe sejam dirigidos para que se torne mais conhecida essa 

literatura, em sua universalidade. 

 

 

2.4 O MEMORIALISMO VISCERAL DE RACHEL JARDIM 

 
 

 Sem que se desfaça o laço que une os escritores mineiros memorialistas, que 

visitaram com certa frequência os porões da memória, objetivando o resgate do tempo 

passado, evocando lembranças de fatos que se concretizaram nos espaços das Gerais, surge, 

nesta pesquisa, uma figura feminina, Rachel Jardim, também juiz-forana, ainda viva, que 

emprestará seus escritos para que se efetive o presente estudo. 

A paixão da escritora por Drummond, Nava, Murilo e Proust é sentida em sua obra. A 

Drummond, ela dedica um texto – “O herói nacional”, após sua morte, declarando-lhe o amor 

eterno:  

 
[...] Perdemos o gênio, conquistamos o herói. Seus ditos espirituosos, suas frases, 
seus versos, seu tabulário, perpassam no ar, enchem as ruas, os cafés, os bares, as 
praças, as casas. Sua figura de galgo bem nascido, sua enxuteza, seus olhos azuis, 
límpidos, suavizam a raça. Seu rosto magro, talhado como ferro das minas gerais, 
logo se repetirá em mil esculturas, ele próprio, escultura.  
[...] Gerações nasceram de sua cabeça, como Pallas desamparadas, saindo da cabeça 
de Zeus. O tempo, a morte, o eterno e o efêmero, a máquina do mundo e aquele 
país que ele reinventara, Minas Gerais universalizada, país real porque metafísico, 
se tornaram nosso território. [...] Sabemos muitos, que não teríamos sido escritores 
sem ele, com quem aprendemos tudo. 
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[...] A nação perdeu de repente o dom da palavra[...] E a boca do herói, agora 
fechada, passa a ser a nossa [...]. 
 Temos o nosso herói feito em palavras. Por o homem, esse permanecerá mistério 
insondável. [...] Quase pedimos desculpas por amá-lo tanto; e para tão longo amor, 
tão curta vida (JARDIM, 2004, p.135-136).  

 
 

A escrita memorialística das Gerais apresenta poucas escritoras. Rachel vem compor 

esse quadro, ao lado, principalmente, de Adélia Prado, mas se torna única, entre os autores 

juiz-foranos, como Nava, Murilo Mendes e Belmiro Braga, que enveredaram por esse 

caminho. E essa autêntica mineira jamais se afastou de suas raízes, pois, mesmo residindo no 

Rio de Janeiro e tendo viajado para vários países, ela faz de sua terra natal o ponto de 

referência para as associações com outras cidades e a matéria primeira de sua obra, que 

traduz, principalmente, os anos idos de sua infância e juventude.  

Dentre as lembranças, uma, particularmente, chama a atenção. Em um texto dedicado 

a Pedro Nava, no qual estabelece uma relação entre o memorialista juiz-forano e Proust, 

Rachel escava na memória lembranças associadas a Nava:  

 
 

[...] Juiz de Fora, que eu conheci - saí de lá há muito, estou há anos no Rio de 
Janeiro – com as pessoas conversando nas calçadas, na porta de casa, sentadas em 
suas cadeiras. Minha avó tinha as cadeiras em frente da casa, todos conversavam, 
ele (Pedro Nava) passava por ali, menino ainda, e participava daquele momento 
familiar privilegiado. Guardou pelo resto da vida, uma coisa muito proustiana, o 
perfume dos dedos da minha avó passando pela cabeça dele. Lembro essa cena que 
ele narra, das cadeiras de medalhão de minha avó, as pessoas depois do jantar 
sentadas, civilizadamente, conversando, trocando ideias. Era uma coisa tão 
fraternal, tão humana, tão bonita... (JARDIM, 2001, p. 84).  

 

 
Essa característica tão marcante do povo mineiro não poderia ser esquecida pela autora 

que sempre reverenciou seu estado e sua gente e incorporou o sentimento de mineiridade, que 

se faz reforçado pelo sentir mineiro que ela manifesta: “Sou de Minas, eu sou mineira. E o 

espírito de Minas é tão forte, tão forte que se incorporou a mim muito mais do que os outros 

espíritos que me rondavam. Foi o espírito mineiro que se incorporou em mim”(JARDIM, 

2006, p.14). A respeito do memorialismo de Rachel, especialmente em seu retorno para Minas 

do passado, há considerações relevantes que conduzem ao entendimento do processo adotado 

pela autora. Na escrita jardiniana, evidencia-se uma visão proustiana, marcada pela busca do 

tempo perdido, pela tentativa de recuperação do passado pela memória que se faz 

transfigurada. 
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A entrada de Rachel na literatura registra-se com a publicação, em 1973, do romance 

Os anos 40: a ficção e o real de uma época. O0 subtítulo define o percurso a ser seguido pela 

romancista: a conjugação da ficção com a realidade. Sobre essa questão, Maurice Blanchot 

apresenta a seguinte consideração: “A lembrança que me liberta do que de outro modo me 

convocaria, me liberta proporcionando-me o modo de invocá-la livremente, de dispor dela 

segundo a minha intenção presente. A lembrança é a liberdade do passado” (BLANCHOT, 

1987, p. 20). Com essa liberdade que lhe é conferida pela literatura, Rachel traça, nesse 

romance inicial, um projeto literário que tomará forma bem definida nas produções futuras.  

Cumpre salientar que o livro, além de se abrir para o reconhecimento de uma autoria 

feminina, também traz para a história da literatura questões relacionadas ao universo 

feminino, marcado por tabus, convenções arbitrárias, imposições e opressões. Valendo-se da 

ficção, Rachel aborda essas questões, extraídas do plano real, dando a elas um tratamento bem 

apropriado, coerente e denunciador, apesar de ficcional.  

Figuras femininas, representantes da classe média a que a autora pertence, são trazidas 

à cena para que sejam retratadas situações, comportamentos e ideias que marcam o contexto 

feminino, na década de 40, do século XX, em uma cidade provinciana e tradicionalista. 

Dentre elas, podem ser destacadas: Tia Buducha e suas histórias sobre casamento e sexo; 

Dona Florinda, aparentemente de comportamento impoluto, mas que realizava abortos; Tia 

Edith, uma mulher que já se evidenciava pela independência de ideias e de posicionamentos; 

Dona Carolina, que não obedecia passivamente ao marido e não se submetia à família dele; 

Tia Marieta e sua independência financeira, pois administrava seu próprio capital, e se 

diferenciava das demais; e a própria Rachel e sua amiga Laura, cujas atitudes e 

comportamentos não se adequavam ao que, regularmente, as moças daquela época deveriam 

ter. 

A motivação para a escrita do referido livro se dá após a autora ter assistido a um 

filme, dirigido por Vittorio de Sica – o cinema é uma das paixões de Rachel –, intitulado O 

jardim dos Finzi-Contini, baseado no romance de Giorgio Bassani (1916 – 2000), escritor 

italiano que trilhou o caminho da crítica social. O enredo do filme gira em torno de uma 

família de judeus italianos que sofre a perseguição do Fascismo. A luta contra o regime é 

empreendida e eles dão abrigo aos amigos perseguidos, mas, mesmo resistindo, não 

conseguem vencer e são massacrados pelo sistema.  

Além da relevante questão abordada no filme, Rachel se surpreende com o cenário – 

Ferrara, no norte rico da Itália, serve de palco para a trama que acontece entre 1938 e 1943 -, 

especialmente a casa onde residia a família judaica. A construção recupera a lembrança da 



 87

residência de seus avós, toda feita de tijolos vermelhos, e, com ela, de sua cidade natal – “Juiz 

de Fora tinha muitas casas e fábricas de tijolo vermelho. Era chamada a manchester brasileira. 

Anos depois fui parar na Manchester verdadeira e reconheci ali as casas e fábricas tão 

familiares à minha juventude” (JARDIM, 1979, p.28, grifo nosso).  O certo é que o filme 

reacende em Rachel um desejo antigo e, dando vazão ao apelo imperioso, deixa-se tomar 

pelas recordações do passado e elabora o romance que, apesar de ser o primeiro a ser 

publicado, não foi o primeiro a ser escrito. Antes dele, Rachel já havia produzido Cheiros e 

ruídos, publicado em 1975, mas concluído em momento anterior. 

Em Os anos 40, a cidade do tempo de infância e adolescência será retratada sempre 

como extraordinária, fora dos padrões e especial. Escavando na memória pessoas, fatos e 

lugares, ela reincorpora um tempo e uma época e, narrando essa história vivida e reinventada, 

Rachel, mesmo percorrendo outros espaços, não perde a noção de suas raízes:  

 
 

Hoje, na Ponte Vecchio, andei fazendo umas incursões pela eternidade. Sabe, me 
senti, até um pouco nos anos 40, quando passeávamos de carro lá por aqueles lados 
de Matias Barbosa, e eu te dizia que uma estranha sensação de irrealidade me 
envolvia. As montanhas de Minas, sempre me diziam coisas, sei lá, acho que o 
ferro delas despertava em mim camadas inconscientes. Dizia você que me sentia 
participando de um outro mundo. Veja, fui sentir isso hoje, aqui em Florença. É um 
outro mundo, afinal, ou o mesmo? (JARDIM, 1979, p.71 e 72). 
 

 

 Mas não será apenas a cidade natal que terá sua presença registrada, Guaratinguetá, a 

Guará onde morava seus avós paternos e onde ela residiu na adolescência por um pequeno 

tempo, também marca lugar no romance, mas ela mesma declara que a cidade não teve forte 

influência na sua personalidade e vivência. Há, ainda, referências a Barbacena – “De 

Barbacena, lembro-me do frio e da praça [...] A cidade era muito bonita ao anoitecer, 

sobretudo para uns lados onde havia o cruzeiro” (JARDIM, 1979, p.23–24) e a Belo 

Horizonte, aonde ia constantemente – “Belo Horizonte era uma cidade estranha. Mentalidade 

totalmente provinciana, mas ali brotou Carlos Drummond de Andrade, toda a sua geração 

[...]” (JARDIM, 1979, p. 62). 

Em entrevista concedida a Chico Lopes, para a Verdes Trigos, Rachel comenta sobre o 

livro e, ao final da entrevista, declara-se uma escritora visceral: 

 

 “Os anos 40" obedeceu a um ciclo memorialístico que estava sendo inaugurado 
pelo Villaça, pelo Pedro Nava. Procuro relatar o estado de espírito de uma época - 
as referências são os nomes de filmes, de artistas de cinema. Neste ponto ele foi 
inovador. Quem gostava do livro era o Gilberto Freire, que também, nesse sentido, 
inovou na sociologia. Tenho afinidades com o Manuel Puig, tão pouco entendido 
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pela "intelligentsia". Não, no "Os anos 40" não estava tudo, apenas uma pequena 
parte. Juiz de Fora sou eu.  
[...] Sou uma escritora visceral. Só entendo o mundo através da literatura 
(JARDIM, 2012, não paginado). 

 
 

A partir de Os anos 40, Rachel dedica uma atenção diferenciada a Juiz de Fora, e, 

como flâneur que se constitui, seu olhar, ao ver o mundo, registra-se com os olhos da mineira 

que não se desfaz das imagens juiz-foranas fixadas em suas retinas, ainda não fatigadas. As 

ruas, casas, fábricas, a gente mineira estão sempre presentes, associadas, quase sempre, ao 

passado. A autora considera que “de certa forma não se pode abandonar as raízes. Temos que 

conhecê-las para nos conhecermos. Mergulhar nelas antes de romper com elas” (JARDIM, 

1979, p.118). São muitas as lembranças que Rachel guarda da cidade que ela mesma declara 

ser a favorita entre todas as que teve oportunidade de visitar: “Amei a cidade apesar da chuva, 

da asma, da bronquite. Amei para o resto de vida, amor triste, fatal, sem solução” (JARDIM, 

1979, p. 26) 

Novas produções surgem, gradativamente, dando corpo a essa obra ainda inacabada: 

Cheiros e ruídos, contos, 1975; Vazio pleno, romance, 1976; 1978; Inventário das cinzas, 

romance, 1980; A cristaleira invisível, contos, 1982; Crônicas mineiras, antologia, 1984; O 

penhoar chinês, romance, 1985; Minas de Liberdade, memórias, 1992, dentre outras. Sobre o 

conjunto de sua obra, Furtado observa:  

 
 

Em Rachel Jardim, a repetição das dores e alegrias do passado, penhor de toda 
escrita memorialística, se desvela estratégica para o transtorno do próprio 
estatuto documentário e testemunhal dos gêneros pessoais, na medida em que 
tal repetição estrutura a própria obra, construída seja pelo retorno de textos 
idênticos em livros diferentes e sob a rubrica de gêneros díspares, seja pelo 
obsessivo desentranhar outras “estórias” de narrativas já escritas, que ali 
existiam apenas em germe. Ou ainda pelo relato de um mesmo acontecimento 
sob registros e regimes escriturais diversos. Neste sentido, tudo quanto na 
obra de Rachel Jardim se repete - textos e temas, lugares e personagens, fatos 
e referências - não implica no retorno do mesmo pelo mesmo, pois a repetição 
se dá para e na diferença (FURTADO, 2012, não paginado). 

 
 
 

De alguma forma, as repetições se sucedem – pessoas, situações, lugares, textos são 

modificados e reapresentados -, configurando um desdobramento constante, no qual, como já 

afirmado anteriormente, ficção e realidade se misturam e se completam. Nesse processo, 

Minas se faz presente, repetidamente, em toda a sua obra, pois ela jamais se esquece de sua 

região, apesar das inúmeras viagens pelo Brasil e ao exterior. Rachel declara que as marcas 
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deixadas em sua vida por sua terra nunca se perderão porque “mineiro tem mais raízes do que 

árvores” (JARDIM, 1979, p. 101).  

Em uma passagem do romance Vazio Pleno (1976), mais uma vez, ela associa um 

espaço a Juiz de Fora: “Lembro-me de que, na Grécia, respirava todo tempo um cheiro doce 

de resina. Esse cheiro não sei por que, me reportava à infância toda povoada de mitologia 

grega. Assim, na Grécia acabava desabando mesmo em Juiz de Fora” (JARDIM, 1976, p.78). 

Em Os anos 40, ela declara: “Juiz de Fora, se não falo nela agora, quem falará?” (JARDIM, 

1979, p.17). O desejo da escritora é morrer em Juiz de Fora e, nela, ser enterrada.  

Em 2005, quando o romance O penhoar chinês foi relançado em Juiz de Fora, ela 

desabafou: “O reconhecimento de Juiz de Fora ao meu trabalho é uma das coisas que eu mais 

desejava. Posso dizer que agora, aposentada e aos quase 80 anos, posso morrer tranquila” 

(JARDIM, 2012, não paginado). Rachel mantém viva a lembrança de sua cidade, num 

processo mnemônico mais espiritual do que físico. Mesmo reconhecendo que Juiz de Fora 

sempre se conservou em seu tradicionalismo, presa a costumes de cidade interiorana, ela 

jamais a negou, apesar de se sentir esquecida, como declara na mesma entrevista dada à 

Prefeitura de Juiz de Fora:  

 
 

 Durante muitos anos Juiz de Fora me deixou na sombra. Mas, nos últimos anos, a 
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage tem reeditado escritores juiz-foranos – 
Murilo Mendes, Pedro Nava, entre outros. Na comemoração do centenário de 
nascimento de Pedro Nava, que morou muitos anos no Rio de Janeiro, Juiz de Fora 
promoveu atividades fantásticas e o Rio não fez absolutamente nada. O resgate do 
trabalho de escritores juiz-foranos é de extrema importância, especialmente se 
considerarmos que o escritor brasileiro que não produz um livro por ano não é 
reeditado (JARDIM, 2012, não paginado). 

 
 
 

Rachel Jardim, realmente, tem sido esquecida, mas não apenas pelos juiz-foranos. Sua 

obra merece ser lida e analisada por sua significativa importância, pois, nos caminhos do 

memorialismo, que foram percorridos, recorrentemente, em seus textos, ela deixa para o 

público um legado literário de real valor, ao recuperar, pela escrita, momentos, fatos e 

costumes de uma sociedade. 

Ao ser iniciado este capítulo sobre “Ecos do memorialismo nas Gerais”, o objetivo era 

mostrar que os escritores mineiros vêm produzindo, com frequência e excelência, textos 

memorialísticos. O poeta Drummond foi a primeira referência e, dele, nas abordagens 

seguintes, foram tomados textos, por empréstimo, para a apresentação da segunda referência – 

Nava - e da terceira – Murilo Mendes. Como quarto expoente desse gênero, estrategicamente, 
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foi colocada a escritora Rachel Jardim, para completar o trio juiz-forano memorialista. 

Entretanto, o presente texto não se fecha neste ponto. Na realidade, é a partir dele que o 

estudo se abrirá para tratar daquele que merecerá o olhar detalhado desta pesquisa: Cyro dos 

Anjos. 

Esse mineiro de Montes Claros entregou, como última produção, ao público leitor 

brasileiro um livro de memórias – Explorações no tempo –, modificado depois e, como 

acréscimos, transformado em A menina do sobrado, onde apresenta muito de suas lembranças 

da infância, da adolescência e da juventude. Mas a abordagem proposta no presente trabalho 

voltar-se-á para os dois primeiros romances – O amanuense Belmiro e Abdias – intentando 

levantar os caminhos trilhados pelo autor para a construção do jogo da memória a partir de 

seus narradores. Dessa forma, registra-se, neste momento, um convite para que sejam 

percorridas as páginas que se seguirão para que se possa conhecer um pouco de Cyro dos 

Anjos, esse primoroso estrategista da memória, que, inserindo-se no corpus literário do século 

XX, confere ao gênero memorialístico o status de literatura. 
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3. CYRO DOS ANJOS: UM ÍCONE A SER LEMBRADO 

 
 

Nascido na cidade de Montes Claros, no dia 05 de outubro de 1906, a trajetória de 

Cyro Versiani dos Anjos encontra-se marcada por uma formação qualificada e por uma 

produção literária que, embora pequena no que se refere à quantidade, é de extrema relevância 

para as letras mineiras e brasileiras. Desde cedo, o contato familiar lhe foi produtivo. Décimo 

terceiro filho de uma prole numerosa, Cyro teve nos pais, Antonio dos Anjos e Carlota 

Versiani dos Anjos, o modelo. Ambos, ilustrados, primaram por garantir aos filhos uma 

educação que pudesse responder aos ideais ansiados por eles.  

Até 1922, o jovem Cyro permaneceu em sua cidade natal, onde concluiu a educação 

básica. No ano seguinte, dando continuidade ao seu projeto de formação, partiu para Belo 

Horizonte, cidade que o acolheu na juventude e onde realizou seus estudos de Direito, na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, formando-se em 1932, e 

trabalhou, durante este tempo, como jornalista, no Diário da Tarde (1927), hoje extinto, que 

circulou até 2007, totalizando 77 anos de atuação diária junto à sociedade de Belo Horizonte, 

conseguindo se colocar, por um bom tempo, como o jornal de maior vendagem na região 

metropolitana da capital das Gerais. Atuou, também, no Diário do Comércio (1928), jornal 

mineiro especializado em economia e negócios, fundado por José Costa, tendo como nome 

inicial ‘Informador Comercial’, que, até o presente momento, continua sua missão de 

informar, especialmente o empresariado mineiro, sobre os assuntos de interesse, sendo 

reconhecido como formador de opinião no setor. Participou, ainda, do Diário da Manhã 

(1928), fundado por Antônio Augusto de Lima Júnior, ilustre mineiro, jornalista, advogado, 

poeta e historiador; do Diário de Minas (1929/30), antiga publicação cuja história teve início 

em Ouro Preto, em 1866, sendo extinto em 1878, para ressurgir em 1899, passando a 

contribuir, mais tarde, para a divulgação das ideias modernistas, especialmente quando Carlos 

Drummond de Andrade, amigo íntimo de Cyro dos Anjos, tornou-se seu editor-chefe, por 

volta de 1926. O jornal só parou de circular, definitivamente, em 1994, após a publicação de 

uma denúncia sobre arbitrariedades políticas no Estado, comprovando um percurso bastante 

conturbado, marcado por alguns períodos de extinção e ressurgimento.   

Mais tarde, como redator, esteve em A Tribuna (1933), onde publicou uma série de 

crônicas, usando o pseudônimo de Belmiro Borba, que deram origem ao seu primeiro 

romance, O amanuense Belmiro, lançado em 1937. Entre 1934 e 1935, trabalhou no Estado 

de Minas, um dos jornais mais importantes do país, fundado em 1928, com a compra do 
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acervo do Diário da Manhã, e que, mais tarde, foi incorporado aos Diários Associados, por 

Chateaubriand. Muitos escritores mineiros, destaque para o escritor em estudo, colaboraram 

com o Estado. O jornal até hoje circula e, sem dúvida, constitui-se como orgulho da imprensa 

mineira.  

Cumpre ressaltar que, ao terminar o curso de Direito (1932), Cyro voltou a sua cidade 

intentando exercer a advocacia. Após algumas tentativas e diante dos resultados 

desfavoráveis, retornou a Belo Horizonte passando a atuar na imprensa, tempo em que deu 

início ao seu projeto literário, e no serviço público, chegando a assumir cargos de significativa 

importância no cenário administrativo do Estado. No funcionarismo público, destacam-se as 

seguintes funções: de 1931 a 1935, foi oficial de gabinete do Secretário das Finanças; de 1935 

a 1938,  oficial de gabinete do Governador; assumiu, de 1938 a 1940, a função de diretor da 

Imprensa Oficial; no período de 1940 a 1942, foi membro do Conselho Administrativo do 

Estado e presidente desse Conselho, de 1942 a 1945. Além dessas atividades, teve papel 

significativo na fundação, em 1939, da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, que passou a 

fazer parte da Universidade Federal de Minas Gerais, onde lecionou de 1940 a 1946.  

Nesse período, provavelmente, dedicou-se à produção do romance Abdias, publicado 

em 1945, o qual, segundo ele mesmo declara, em depoimento dado, em 1949, a Homero 

Senna, e publicado no livro República das letras, era o de sua preferência. Com Abdias, Cyro 

recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras, em 1945. Mesmo com o acolhimento da 

crítica ao romance O amanuense Belmiro, muitos estudiosos da obra de Cyro e da literatura 

brasileira consideram este segundo romance a obra-prima do autor, especialmente por 

constatarem sua maturidade literária. 

O ano de 1946 marcou uma nova fase na vida desse mineiro que deixou as montanhas 

dos Campos Gerais, mais especificamente a altaneira Belo Horizonte, para alçar voos mais 

ousados e descortinar novos e, porque não dizer, belos horizontes. Transferiu-se para o Rio de 

Janeiro, onde continuou a atuar no serviço público, agora no âmbito federal, ocupando cargos 

no governo de Dutra e de Getúlio, chegando, primeiramente, a diretor do IPASE (Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado) e, em 1947, a presidente do mesmo 

instituto. Mas a paixão pelo jornalismo foi sempre alimentada pelas participações sistemáticas 

na imprensa carioca. Outra vocação, mesmo que adormecida por algum tempo, aflorou 

novamente, em 1952, quando, a convite do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 

assumiu, na Universidade Autônoma do México, a responsabilidade de ministrar a disciplina 

de Estudos Brasileiros. Dois anos mais tarde, em Portugal, onde produziu sua única obra de 
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ensaios, denominada A criação literária (1954), regeu a cadeira da mesma disciplina, na 

Universidade de Lisboa.  

Sobre essa obra ensaística, Cyro, na edição de 1959, reafirmando o que já havia sido 

colocado, no preâmbulo da primeira edição, em relação a sua intenção ao produzir “tais 

apontamentos”, que não se destinavam aos “entendidos” no assunto, mas àqueles que 

buscavam os primeiros conhecimentos para, futuramente, ampliarem os estudos e pesquisa na 

área, apresentou um histórico: 

 

De artigos escritos para jornal, entre 1948 e 1950, saiu este pequeno livro, que não 
estava, antes, nos planos do autor. Primeiro, foi publicado no México e em 
Portugal, como separata dos CUADERNOS BRASILEIROS e da REVISTA DE 
FILOSOFIA de Coimbra. Mais tarde, editou-o o Ministério da Educação, nos seus 
CADERNOS DE CULTURA. Agora, é honrado pela Universidade da Bahia com 
uma edição nova (ANJOS, 1959, p.6, grifos do autor). 

 

De volta ao Brasil, no final de 1955, seguindo o percurso anteriormente trilhado, 

exerceu outros cargos na esfera federal. O romance Montanha, diferente dos dois anteriores, 

especialmente porque Cyro apresenta uma nova proposta, afastando-se da narrativa de um 

indíviduo para se concentrar em um projeto mais audacioso, foi publicado em 1956. O próprio 

autor escreveu uma biografia sobre a obra, na qual declara que a ideia de produzir o livro 

datava de 1945, exatamente no dia da queda do Estado Novo, pois o motim serviu como 

provocação para a escritura. O projeto foi adiado por vários motivos: mudança para o Rio; 

compromissos assumidos no serviço público, como viagens; dificuldades técnicas para 

elaboração do texto. O livro conseguiu ser escrito no México e terminado em 1953: 

[...] Depois de instalado na cidade do México, e enquanto esperava o início das 
aulas, [...] o livro saiu. Tinha reparado as forças, os nervos se haviam recuperado do 
desgaste da vida no Rio. Pude escrever dia e noite, durante dois meses (fevereiro e 
março de 1953). Estava concluído o romance. Durante um ano, retoquei-o 
pacientemente. Em agosto de 1954, mandei os originais para ser lidos pelo meu 
amigo Carlos Drummond de Andrade. Mais tarde, outra cópia foi remetida a Carlos 
Castelo Branco, Oto Lara Rezende, Arthur Veloso e Valdemar Versiani. 
Recambiadas as duas cópias para Lisboa, onde me encontrava então, ainda retive o 
livro comigo, por todo o ano de 55. Só o entreguei a José Olímpio em janeiro de 56 
(ANJOS, 1994b, p.10). 

 
Em 1957, Cyro foi nomeado subchefe do gabinete civil da Presidência do Brasil. Com 

o governo de Juscelino Kubitschek, transferiu-se para Brasília e, em 1960, compôs a comissão 

designada para estudar e planejar o Projeto de implantação da Universidade Nacional de 

Brasília, onde, mais tarde, assumiu o cargo de Coordenador do Instituto de Letras. Nesse 
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período, produziu o livro de memórias Explorações no tempo, publicado em 1963, que lhe 

concedeu o prêmio do PEN-Clube do Brasil, e, anos depois, foi incorporado, como primeira 

parte, ao livro A menina do sobrado, passando a denominar “Santana do Rio Verde”.  Em 

1964, Cyro entregou ao público, comprovando suas incursões pelos caminhos poéticos, 

Poemas coronários, seu único livro de poesias, cujo instigante título mereceu considerações 

dos estudiosos da obra do autor. De 1964 a 1976, ele permaneceu em Brasília, atuando na 

UnB e exercendo a função de conselheiro do Tribunal de Contas. Durante este tempo, vários 

acontecimentos marcaram a vida do autor. Além das homenagens recebidas em 

reconhecimento ao seu trabalho como servidor público e a sua importância literária, em 1º de 

abril de1969, foi eleito para ocupar a 24ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, sucedendo 

o poeta pernambucano Manuel Bandeira. No mesmo ano, em 21 de outubro, tomou posse, 

sendo recebido na ilustre casa pelo acadêmico Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 

Ao se aposentar, em 1976, retornou ao Rio de Janeiro, passando a atuar, como 

professor, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fez renascer o curso de “Oficina 

Literária”, experiência satisfatória iniciada em Brasília, na UnB, em 1962. Seguindo o modelo 

de algumas universidades norte-americanas, com seus Workshops of Creative Writing, Cyro 

adotou uma nova proposta, transformando as “oficinas” em um curso de técnica de escrita que 

visava à expressão adequada, não só no tocante ao tratamento gramatical da língua como 

também ao estético. O próprio Cyro dos Anjos definiu o trabalho, afirmando ser de 

laboratório: “[...] evitem-se na oficina digressões teóricas. O trabalho é de laboratório. Tem 

cunho acentuadamente factivo, operativo. Transmitem-se conhecimentos que pertencem à 

parte puramente artesanal da criação [...]. A oficina literária parte do pressuposto de que há na 

escrita criadora uma parte demonstrável, uma técnica transmissível” (ANJOS, 1973, p.9).  

Em 1979, lançou A menina do sobrado, livro de memórias, que incorporou, como 

falado anteriormente, o livro Explorações no tempo. Com essa obra, Cyro recebeu o Prêmio 

Jabuti da Câmara Brasileira do Livro e colocou ponto final em sua produção de maior vulto. 

Até a sua morte, ocorrida no Rio de Janeiro, em 04 de agosto de 1994, continuou a escrever 

textos avulsos, mas não tomou mais da pena para produzir obra de maior relevância.  

No início do presente texto, há uma consideração sobre a pequena, mas significativa, 

produção do autor. A respeito disso, ele mesmo afirmou que não tinha a pretensão de escrever 

muito, pois o seu objetivo maior centrava-se na leitura de grandes autores. Com certeza esse 

propósito foi alcançado, pois é fácil comprová-lo. Basta visitar a obra de Cyro dos Anjos, 

percorrendo-lhe as páginas, para constatar seu conhecimento e erudição, construídos, sem 
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dúvida, pelas leituras que foram feitas, desde os tempos de infância, de obras não apenas de 

literatura. 

Minas Gerais soube se fazer representar, na literatura brasileira, por esse simples e 

brilhante montes-clarense, fundador da Associação Nacional dos Escritores do Brasil, casado 

com Lilita Costa, com quem teve seis filhos, e que deixou como herança para todos os leitores 

o poder de sua escrita, marcada pela investigação psicológica, pela abordagem intimista, mas 

sem perder a consciência de seu tempo e do contexto social de sua época. 

 

 
 

3.1 À PROCURA DAS RAZÕES DO FAZER LITERÁRIO 

 
 
A pretensão de realizar uma pesquisa sobre um autor obriga o pesquisador a buscar 

subsídios que possam ajudá-lo no árduo trabalho de tecer a rede de informações, peneirando o 

ouro que lhe facultará a riqueza do garimpo. Para entender o exposto, tornar-se-á necessário 

dedicar-se à leitura de A criação literária (1954), escrita por Cyro, para perceber melhor 

como esse autor entendeu o ato criativo. Nessa obra, ao intentar responder um questionamento 

– “Por que escrever?” – proposto por um aluno de literatura, da Faculdade de Filosofia de 

Minas Gerais, Cyro acaba trazendo para seus alunos, leitores e pesquisadores esclarecimentos 

que são de grande importância para a compreensão de seu fazer literário, de sua escrita. 

Como Cyro declara, na introdução da obra, o aluno levou-o à reflexão, pois, mesmo 

com um romance publicado – O amanuense Belmiro – e outro em fase de elaboração – Abdias 

–, ele ainda não tinha se dado conta dessa questão. A pergunta inquietante do jovem abriu 

caminho para indagações pessoais: 

 
 

[...] Por que razão o romancista escreve ou o poeta faz versos? Que impulso levaria 
o homem a se desviar do quotidiano, para se entregar à contemplação de mundos 
sonhados? Quais os fatores íntimos da criação artística? 
       Convida-nos a literatura a fugir do real ou, pelo contrário, nos dá acesso a uma 
realidade mais profunda? Constitui mero passatempo ou funciona como válvula, 
para libertar o espírito de sentimentos e ideias que o oprimem?  
[...] Qual, pois, o móvel da criação literária ou, de modo genérico, da atividade 
artística, manipuladora de objetos supérfluos? Por que deixaria o espírito do 
homem a realidade útil, para procurar uma realidade estética? (ANJOS, 1959, p.7-
8). 
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 Para calar a voz interior e trazer a luz ao aluno, Cyro partiu em busca de respostas, 

visitando estetas, filósofos, psicólogos, artistas de várias épocas, a fim de encontrar a 

fundamentação que lhe aplacasse a curiosidade e a perplexidade das quais se viu refém. Sua 

primeira referência foi Felicien Challaye que o conduziu às reflexões dos clássicos sobre a 

questão da estética e da arte, especialmente no que se refere à natureza do jogo, ou do lúdico, 

que a produção artística traz, porque ambos – arte e jogo – se constituem como ocupação 

agradável, tendo em si o seu próprio fim. Cyro constata que tal visão se aproxima do conceito 

construído por Kant, Spencer e Schiller, mas, no desejo de ampliar a questão, visita Paul 

Valéry que também declara ser a arte “um aproveitamento de coisas que transbordam” 

(ANJOS, 1959, p.10), mas ressalta que se constitui a partir da apropriação das impressões e 

percepções disponíveis. Segundo Valéry, a arte usa das sensações inúteis tornando-as, de 

alguma forma, utilidade.  

 Seguindo a tese de que a arte se assemelha ao jogo, Cyro vai ao encontro de Huizinga, 

em sua obra Homo ludens, que defende a ideia de que o jogo é inato ao homem. Para ele, o 

jogo se efetiva como uma função plena de sentido. A partir dessa visão, apresenta a 

linguagem, o mito e o sagrado marcados pelo jogo e afirma que a poesia nasceu na esfera do 

jogo e a “Poiêsis é função lúdica. Desenvolve-se num campo de jogo do espírito, em mundo 

próprio que o espírito cria para si” (ANJOS, 1959, p.12). Alicerça sua fundamentação 

refletindo sobre o jogo que a linguagem poética faz com as imagens, produzindo sempre um 

enigma para aqueles que entram no reino da poesia e acaba por declarar que todas as formas 

de cultura se originam do jogo. Tais considerações, analisadas por Cyro, permitem-no 

perceber que, com a ampliação do conceito de jogo, Huizinga promove uma descaracterização 

da atividade lúdica, ou como Cyro conclui, uma dissolução dessa noção. 

Buscando mais subsídios, ele se dedica à leitura de Delacroix, especialmente por 

acreditar na contribuição da Psicologia para a sua pesquisa, encontrando no ensaio 

“Spécificité et nature de l’art”, publicado em o Nouveau Traité de Psychologic, de George 

Dumas, uma luz. Sem dúvida, o psicólogo francês traz-lhe uma lógica, ao afirmar que o jogo 

é quase indiferente a sua matéria e, para a arte, matéria e obra se constituem como 

preocupação. Dessa forma, segundo Delacroix, a arte encontra-se além do jogo e “transcende 

o conceito de trabalho” (ANJOS, 1959, p.16) Ao visitar o psicólogo Adler, Cyro depara com 

outra visão, alicerçada no esforço que o ser humano faz para superar as tensões e os 

sofrimentos e exemplificada pelo testemunho de Goethe, justificando o fazer artístico pela 

transcedência dos limites de vida, determinada pela imaginação e sentimento.   
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Ernst Meumann vem ao seu encontro, em sua A estética contemporânea, e alerta para 

a forma de abordagem da questão por psicólogos e filósofos, considerando que, para 

compreender a criação artística, é fundamental ser capaz de realizar um trabalho criador, 

especialmente porque o artista constrói a obra por meio de processos intuitivos, variáveis de 

arte para arte, individuais, exprimindo uma concepção particular da realidade, vindo, daí, a 

necessidade de se conhecer, individualmente, cada artista, valendo-se de seus depoimentos 

sobre a sua atividade criadora. 

Meumann questiona, ainda, Hirth, assim como Freud, por afirmarem que a força 

impulsionadora da criação artística encontra-se na expressão dos sentimentos e, contrapondo-

se a essa visão, levanta outras, especialmente a da representação plástica e da elaboração da 

obra que são atividades distintas da expressão de sentimentos. Alicerçado nos estudos de 

Ernst Grosse sobre as origens da arte, que se valeu das manifestações artísticas primitivas para 

afirmar que existe um instinto estético na humanidade, determinado por leis gerais de criação 

artística, Cyro encontra uma outra lógica, mas contestada por Ribot, que a considera uma 

abstração. Segundo ele, o homem é capaz de criar por duas causas: “a primeira é de ordem 

motora e consiste na ação das necessidades, dos apetites, das tendências e dos desejos. A 

segunda está em lhe ser possível uma revivescência espontânea de imagens, que se agrupam 

em combinações novas” (ANJOS, 1959, p.27-28).  

Cyro acaba por  se ver diante de um questionamento que considera a arte como forma 

de purgar a alma de suas paixões. Tendo como base a tese aristotélica da catarse, visita 

Adriano Tilgher e Benedetto Croce, cita Proust e Leopardi, lembra, novamente, Félicien 

Challaye e, refletindo sobre o conceito de arte como délivrance - libertação de paixões –, 

reproduz declarações de consagrados autores, como Goethe, Ibsen, Dostoievsky e Julien 

Green. Recorrendo a Charles Lalo, que se valeu de três correntes distintas - a dos vitalistas, a 

dos estetas e a dos expressionistas – para respoder se a arte exprime a vida,  Cyro constata que 

Lalo se prende ao conceito aristotélico de arte como purgação, como promotora de  

purificação de todas as paixões. Nesse contexto, o corpo se torna essencial, como agente de 

reação, porque é ele, o corpo, ou melhor, a ação que inventa e cria. Para Alain (Émile-

Auguste Chartier), que também compartilha da visão de purgação, “o artista sabe converter-se 

em pítia8” (ANJOS, 1959, p.34); portanto, cabe a ele o árduo trabalho de reconhecer a ideia e 

libertá-la.  

                                                 
8 Palavra de origem grega que significa “Sacerdotisa de Apolo, a qual pronunciava oráculos em Delfos; pitonisa” 
(FERREIRA, 1986 p. 1341). 
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As referidas reflexões não trazem para Cyro o esclarecimento esperado; entretanto, ao 

ter acesso à obra Estética literária, de Alceu Amoroso Lima, ele encontra um outro caminho, 

uma outra ótica. Da leitura, depreende-se que o artista participa do movimento criador da vida 

e “o espiríto criador, que é a própria vida em ação, através do artista” (ANJOS, 1959, p.36), 

será o seu fator diferencial. Constitui-se esse espírito como um dom e, relendo Amoroso 

Lima, ele explica que dom “é adequação especial de certos homens a certas funções [...] O 

espírito criador é dom típico do artista. Manifesta-se na faculdade de passar do possível ao 

real, isto é, de dar vida a imagens e ideias. O homem nasce poeta, músico ou pintor, eis tudo” 

(ANJOS, 1959, p.37). Desse pensar, vê-se a questão do espírito criador não como um mérito, 

mas como um ‘poder’ conferido por Deus. Nega-se, com essa visão, a natureza da arte 

idêntica a do jogo, tendo em si mesma o seu próprio fim e se coloca a ideia de função – 

‘adequação do homem a certa função’, como mencionado acima. 

Para responder a questão suscitada por essa ótica, Jacques e Raissa Maritain, no livro 

Situation de la poésie, refletem sobre a arte como uma atividade de criação e não de 

conhecimento. Afirmam que a obra é um objeto, mas que guarda um sinal (significações a 

serem buscadas). Ambos, objeto e sinal, conjugados, confirmam a existência da obra poética. 

Na realidade, o artista é aquele que tem o conhecimento para criar, mas não o tem para 

conhecer. Sua alma registra a vida, porque a vive, muito mais do que tem conhecimento sobre 

ela. Para Maritain, pode haver experiência poética sem poema, mas nunca o contrário. Sobre o 

pensamento de Maritain, Cyro conclui que, “[...] embora se lhe afigure uma forma de 

conhecimento do mundo [...] a intuição poética não constituirá resposta a qualquer estímulo 

de fora, a qualquer necessidade da vida de relação” (ANJOS, 1959, p.42). 

Henry Bergson, cujas ideias diferem de Maritain, é também consultado por Cyro. Na 

obra Les deux sources de la morale et de la religion, Bergson declara que todo ser humano 

tem, em si, uma função que se distingue da imaginação – a função fabuladora. Tal faculdade, 

intensificada em romancistas e dramaturgos, consiste em criar personagens, dando-lhes vida 

por meio das histórias em que são inseridos, ou seja, produzindo fábulas. Retomando 

Bergson, Cyro afirma que, “primitivamente, essa faculdade de produzir fábulas gerou a 

religião, como forma de coesão social. O romance, o drama, os poemas vieram muito mais 

tarde, por acréscimo, como que para aproveitar o novo dom adquirido pelo espírito” (ANJOS, 

1959, p.45).  

De algum modo, a experiência estética se assemelhará, na visão bergsoniana, à 

experiência mística, religiosa. Para ele, o conhecimento místico é capaz de fortalecer a 

intuição e, “ainda que bem remotamente, a experiência estética pode dar ideia do que seja a 
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contemplação mística” (ANJOS, 1959, p.48), especialmente porque, em ambas, a intuição se 

registra. Tal visão, contudo, se difere daquela que o filósofo apresentou em Le Rire, escrito 

vinte e cinco anos antes de Les deux sources. No importante ensaio, Bergson reserva à 

intuição poética a função de revelar o que se encontra escondido, ou velado, nas coisas. Dessa 

forma justifica-se a razão de ser da arte: “ela procura perceber as coisas na sua prístina pureza, 

não só nas formas, nas cores e nos sons do mundo material, como nos mais sutis movimentos 

da vida interior” (ANJOS, 1959, p.51). Somente o artista é capaz de captar os sentimentos 

mais individuais. Nesse contexto, a arte mostrará a realidade abscôndita, o que se encontra 

oculto no ser humano e em todas as coisas. 

Bergson, tanto em Le Rire como em L’evolution créatice, afirma que o artista possui a 

capacidade de ver o que normalmente não é visto nem percebido pelos demais seres humanos. 

O artista tem o papel de ser revelador. A arte se abre para ampliar a faculdade do ser humano 

ir além em sua capacidade de percepção de mundo. Segundo o filósofo, o homem comum se 

preocupa com o viver, enquanto o artista, desprovido dessa preocupação, primordialmente, 

contempla mais a vida e passa a vê-la por ela mesma e não, necessariamente, para si. Dessa 

forma, a arte consegue ter uma percepção mais completa da realidade, por desviar-se de uma 

visão utilitária das coisas e da vida. 

Hegel é também consultado por Cyro. A oposição estabelecida por ele entre Filosofia, 

Arte e Religião, tomando como ponto de distinção a consciência do Absoluto, será observada 

pelo escritor mineiro. Para ele, somente a Filosofia torna possível ao espírito humano o 

alcance dessa consciência. Essa declaração do filosófo germânico foi contestada por 

Benedetto Croce, especialmente em seu Breviário de estética, onde o pensador italiano não 

busca explicar as razões da atividade estética, mas a admite como uma espécie de 

conhecimento que se  explica por si mesma. 

Indo um pouco mais além, Cyro visita Dilthey. Para ele, a arte destina-se a satisfazer a 

necessidade humana de emoções e busca explicar o pensamento: “Assim como precisa de 

alimentos, o homem necessita de emoções fortes, que lhe exaltem a energia. Pica-o insaciável 

desejo de conhecer a vida interior de outros homens e de compartilhar da alegria ou do 

sofrimento deles. Apetece-lhe ouvir histórias – sejam atuais ou do passado, sejam reais ou 

simplesmente possíveis” (ANJOS, 1959, p.62). A poesia encontra a sua origem nessa 

necessidade humana de viver as emoções e, também, de exprimi-las. O processo criador, ou 

seja, a produção de uma obra de arte – criação poética – “nasce quando um acontecimento 

interior quer traduzir-se em palavras e, por conseguinte, no tempo” (ANJOS, 1959, p.63). A 

imaginação criadora, que determinará a obra literária em verso ou em prosa, segundo Dilthey, 
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seria como um fenômeno psíquico, especialmente marcado pela intensidade das experiências 

do coração e do mundo. O artista se diferencia do filósofo e do político porque é livre para ir 

além do real. Durante o processo de criação, o artista se coloca no mundo do sonho, “onde 

suas imagens possuem realidade que lhes é própria” (ANJOS, 1959, p.67). Tal realidade 

difere da que se registra no processo de alucinação e o artista tem consciência disso, 

principalmente porque sabe manter sob controle a relação entre suas imagens e a realidade.  

Essa forma de ver a arte como meio de se descobrir a realidade oculta nas coisas se 

origina em Platão. O artista, para o filósofo grego, após o estudo das ciências exatas, receberia 

um prêmio, que seria a visão reveladora da ciência da Beleza universal, ou seja, a intuição. O 

esteta Clive Bell, explicando Platão, enfatiza que o artista tem essa capacidade de ver nas 

coisas o que normalmente não é visto pelo homem comum que busca, em tudo, a utilidade, 

uma forma de se tirar proveito. O artista encontra em tudo um fim em si mesmo e, por isso, ao 

observar o mundo sente emoções que só serão sentidas pelo homem comum ao observar o que 

foi criado pelo artista a partir do que este foi capaz de ver e sentir. É assim que, segundo Bell, 

o escritor – poeta ou romancista – comunica em seus escritos o mundo que seus leitores – 

homens comuns – não conseguem perceber de modo imediato. 

Considerando o exposto, toda obra de arte, para se constituir como tal, deve possuir 

forma significativa, que poderá ser entendida como “a realidade profunda que há detrás das 

coisas, e que passa despercebida ao homem comum” (ANJOS, 1959, p.71). O artista será 

aquele que tornará possível a percepção dessa realidade, agindo como “um intérprete do 

mundo oculto da beleza e da verdade” (ANJOS, 1959, p.73). Cyro , valendo-se  das reflexões 

de Proust, em À la recherche du temps perdu, destaca que a descoberta da verdade 

“equivaleria a reconstituir o interior de uma consciência” (ANJOS, 1959, p.74). Ressalta, 

seguindo o pensamento de Elie Faure, que a atividade estética tem, portanto, natureza vital, 

constituindo-se como profunda necessidade biológica e, com base nas afirmações de André 

Maurois, no artigo “Arts et Littératures dans la société contemporaine”, publicado na 

Enciclopédie  Française, apresenta a ideia da arte como emolduramento do real, que poderia 

ser entendido como um processo no qual todo indíviduo, ao experimentar forte emoção, busca 

colocar o vivenciado em um quadro social. Registra duas observações: a primeira é que não 

seria apenas essa a função da arte para Maurois; outras, como a representação do real, a 

evasão do real, compõem a lista; a segunda refere-se à ausência, entre o que ele elenca, da 

necessidade de expressão, justificada, talvez, por sua forma de entendimento da arte, ou seja, 

como  “um meio de ordenar e policiar sentimentos” (ANJOS, 1959, p.76).  
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 Percebendo a criação artística como uma necessidade humana vital, Cyro busca nas 

investigações biológicas eslarecimentos. Henri Focillon e Adolphe Portmann, dois ilustres 

biólogos, foram consultados e suas considerações sobre a atividade estética receberam a 

atenção do escritor. Eles estabeleceram diferenciação entre a função estética e a função 

teórica, ambas componentes da atividade espiritual. Para Focillon, a atividade estética 

constitui “uma profunda fonte de emoção, um meio poderoso de persuasão e de 

conhecimento” (ANJOS, 1959, p.84), sendo uma das primordiais atividades humanas, 

manifestando-se em graus diversos. Portmann reafirma o que Focillon declarou e destaca que 

não se deve aceitar “a separação social entre o artista e o espectador, o auditor ou leitor” 

(ANJOS, 1959, p.85), especialmente, porque as faculdades criadoras têm como tendência a 

possibilidade de ultrapassar o estado de participação, constituindo-se como um dom geral da 

humanidade. Ele, ainda, observa que a função estética, manifestada na forma de criação ou de 

participação (recepção), registra-se como componente da vida espiritual e ressalta que todos 

os homens são artistas. Não apenas ele, mas os biólogos em geral, reconhecem a possibilidade 

do surgimento do gênio criador – o homem excepcional – cuja gênese a Biologia não tem 

condições de explicar. Portmann constata a complexidade da função estética, que atua no ser 

humano “sem a intervenção imediatamente visível da componente que se denomina teórica” 

(ANJOS, 1959, p.87). 

Nessa ótica, a arte passa a ser vista como uma alta atividade humana que, 

gradativamente, será compreendida como necessidade de criar uma vida interior intensa e 

deixá-la manifestar-se. Sobre a questão, opina, também, Max-Pol Fouchet que, tomando para 

si as reflexões de William Blake, defende a hegemonia da imaginação sobre a razão. Segundo 

ele, a experiência poética, entendida como atividade estética, deve ser vista como vital na 

experiência humana. Em Georges Mottier, emerge a constatação de que “sempre houve no 

homem um contemplador nato, capaz de desprendimento e de desinteresse” (ANJOS, 1959, 

p.91), distanciando-se em determinados momentos dos fins práticos – exigências econômicas 

e técnicas -, para manifestar-se artisticamente. Esse desinteresse configura-se como próprio da 

atividade estética. Tal visão vem ao encontro do pensamento de Kant sobre a arte, sintetizado 

na constatação de uma finalidade sem fim. Opondo-se a essa afirmação, Sartre, também 

consultado por Cyro, discorre sobre o engajamento, especialmente para o artista, no caso o 

escritor, que não pode ser imparcial. O filósofo do Existencialismo, entretanto, diferencia, no 

contexto da Literatura, o poeta do prosador, destacando que, do primeiro, não se pode exigir 

engajamento porque, na poesia, a linguagem é utilizada diferentemente, destacando que as 

palavras são coisas e não sinais: 
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A seus olhos, as palavras permanecem em estado selvagem. Enquanto o prosador 
nelas reconhece convenções úteis – utensílios que se gastam aos poucos e que se 
atiram fora, quando não prestam mais – o poeta as considera como coisas da 
natureza, que crescem na superfície da terra, à semelhança das ervas e das árvores. 
As palavras-coisas associam-se, na poesia, para formar frases-objetos. E o poeta 
não consegue decidir se os nomes foram feitos para as coisas, ou estas nasceram 
para aqueles... (ANJOS, 1959, p.95). 

 

 

As palavras para o poeta assumem papel distinto e ele as contempla 

desinteressadamente. O mesmo não acontece com o prosador. Dessa diferença emerge a 

questão referente à finalidade de escrever e cada poeta ou prosador dará razões – motivos – 

variadas que, se analisadas com profundidade, poderão ser percebidas escolhas que acenam 

para formas de engajamento. Sartre ainda ressalta que a realidade humana é desvelante. As 

coisas do mundo se manifestam através do homem que, entretanto, sabe-se inessencial em 

relação à coisa desvelada. É, justamente, nesse ponto, que o filósofo existencialista considera 

sobre um dos motivos que leva o artista à criação estética. Determina-lhe a ação a necessidade 

de se tornar essencial em relação ao mundo, ou melhor, a sua criação, que é um desvelamento. 

Para Sartre, “ no momento em que – criando – o artista se torna essencial em relação ao objeto 

criado, este último se lhe escapa das mãos, tornando-se inessencial em relação ao seu 

criador...” (ANJOS, 1959, p.98). 

A escrita literária se registra, pois, como apelo para que o leitor desvele, também, o 

que fora desvelado pelo escritor, por meio da linguagem. Esse pacto entre autor e leitor, 

mediado pelo texto, implica liberdade e responsabilidade mútua. Vê-se, também, nessa 

relação uma recuperação da totalidade do ser que pode ser vista como um dos motivos 

determinantes da escolha feita pelo escritor. Nessa ótica, Cyro considera o pensamento de 

Sartre e afirma que “escrever é, ao mesmo tempo, desvelar o mundo e propô-lo, como uma 

tarefa, à generosidade do leitor. É recorrer à consciência de outrem, para se fazer reconhecer 

como essencial à totalidade do ser: é querer viver essa essencialidade por pessoas interpostas” 

(ANJOS, 1959, p.101).  

Ao escritor caberá o papel de fazer com que o mundo seja percebido ou desvelado. 

Escritor e leitor tornar-se-ão cúmplices na criação, pois ambos são obrigados a 

comprometerem-se e é essa a finalidade do engajamento a que Sartre se refere, ressaltando 

que ele se define no escritor e no leitor. O filósofo declara, ainda, ser a liberdade o tema 

primordial da criação estética. Configura-se o tema na relação que o escritor estabelece com a 
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sua época, pois não só ele mas também o leitor se acham presos à história e devem conquistar 

a liberdade no meio em que atuam. 

O escritor é a voz que, ao falar de si, falará de todos, para todos e por todos. Dessa 

forma, a Literatura tornar-se-á verdadeiramente antropológica, chegando, na concepção 

sartriana, “à subjetividade duma sociedade, em revolução permanente” (ANJOS, 1959, 

p.105). Sua finalidade será um apelo, também permanente, de liberdade. Para a efetividade 

desse apelo, o escritor moderno terá o compromisso de produzir uma literatura de práxis que 

se definirá pela “ação na história e sobre a história, isto é, síntese da relatividade histórica, do 

absoluto moral e metafísico e deste mundo hostil e amistoso, terrível e derrisório, que ela nos 

revela” (ANJOS, 1959, p.108). Essa literatura deve ser buscada pelos escritores, segundo 

Sartre, num esforço para atingir especialmente as massas. Fora disso, escrever não teria razão. 

Cyro retorna à Psicologia para buscar mais esclarecimentos. Nas considerações de 

Eduardo Spranger, da escola diltheyana, encontra uma visão distinta. Segundo o psicólogo, 

somente o homem estético – homo aestheticus – é capaz do ato de criação artística. Esse tipo 

de individualidade não se configura como única, mas sim predominante em alguns seres 

humanos. Há tipos variados, como o homem político, o religioso, o teorético, o econômico, o 

social, cada um marcado por “orientação de sentido e de valor que prepondera em 

determinada estrutura individual” (ANJOS, 1959, p.112). No homem estético, portanto o 

artista, predominará sempre a atitude estética, traduzida pela capacidade de transformar suas 

impressões em expressões, ou seja, “de estabelecer entre os diferentes elementos de sua 

experiência, correlações e conexões que os outros homens não captam” (ANJOS, 1959, 

p.117). 

Valendo-se do pensamento de André Malraux, Cyro chega, novamente, a dois 

conceitos já discutido anteriormente: a vocação e o dom. Revisitando as reflexões de 

Aristóteles, conclui que não há condições de se explicar o porquê da criação estética e muito 

menos do ser artístico. Para consolidar sua constatação, toma para si as palavras de Pirandelo: 

“[...] o artista, em seu viver, acolhe a todo instante germes da vida, mas nunca poderá dizer 

como e porque, em certo momento, um desses germes penetrou em sua fantasia para se 

converter em criatura viva, num plano de vida superior ao da versátil existência quotidiana” 

(ANJOS, 1959, p.121). 

Há, contudo, nessa busca de resposta para as razões do fazer literário, um encontro 

com Marcel Proust, escritor francês, autor de À la recherche du temps perdu – Em busca do 

tempo perdido, publicada entre 1913 e 1927, contendo sete volumes, a saber: No caminho de 

Swann, À sombra das raparigas em flor, O caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra, A 
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prisioneira, A fugitiva, O tempo reencontrado. É relevante considerar que nessa obra prima da 

literatura universal, que vem servindo de modelo para muitos escritores e de campo de estudo 

para muitos pesquisadores, a memória se constitui como o fio condutor. Proust intentou 

analisar os efeitos do tempo no decorrer da vida, buscando retomar pela memória fatos 

significativos que ficaram escondidos nos recônditos da alma. A volta ao passado, às origens, 

permite ao autor de Em busca do tempo perdido, em seu disfarce como narrador, tentar 

entender tudo o que foi processado pelo tempo: 

 
Mas, sobretudo, ao falar dos meus gostos que não mais mudariam, do que estava 
destinado a tornar a minha vida feliz, insinuava em mim duas suspeitas 
terrivelmente dolorosas. A primeira era de que a minha vida tinha já começado 
(quando todos os dias me considerava como que no limiar da minha vida ainda 
intacta, e que só começaria no dia seguinte de manhã), mais ainda, que o que se ia 
seguir não seria muito diferente do antecedente. A segunda suspeita, que a bem 
dizer não passava de outra forma da primeira, era de que não estava situado fora do 
Tempo, antes sujeito às suas leis (...) Teoricamente sabe-se que a terra gira, mas de 
fato não damos por isso, o chão que pisamos parece que não se mexe e vivemos 
tranquilos. É o que se passa com o Tempo na vida (PROUST, 2006, p. 79). 

 
 

Outra aspecto de significativa importância na obra é que Proust tece considerações 

sobre a natureza da arte, concluindo que, em todo ser humano, há um artista em potencial, 

especialmente porque a atividade artística deve ser reveladora do ser humano em sua 

capacidade de entendimento das experiências vividas, dando-lhes forma na criação artística. 

Cyro, em seu estudo, toma para si duas conclusões de Proust: a primeira, ao declarar 

que o conjunto das sensações passadas constitui o livro interior, difícil de decifrar e que sua 

leitura seria um ato de criação; a segunda, que são as paixões que traçam os livros, e que o 

repouso do intervalo é, realmente, o responsável pela escritura. Torna-se pertinente observar 

que, por meio dessas reflexões, Cyro chega ao princípio do memorialismo ao afirmar que “a 

arte representa, sem dúvida, uma reconstrução da vida vivida” (ANJOS, 1959, p.30). A 

reconstrução das experiências passadas são elaboradas pelo fluxo da memória, na busca de 

um tempo, talvez perdido, a ser redescoberto no ato criador.  

Na epígrafe deste estudo, foi selecionado um pensamento de Proust, no qual ele 

considera sobre “o edifício da recordação” a permitir que a vida seja novamente processada. 

Compondo a epígrafe, há uma reflexão de Cyro sobre o tempo, guardião de todas as 

vivências, que existe dentro de cada ser humano. Tempo e memória formam par constante, 

especialmente nas criações artísticas, quer literárias ou não, que processam essa parceria;  

entretanto, há que se considerar um terceiro componente, a imaginação, que se fará presente, 



 105

particularmente no discurso memorialista, de narradores ou de “eus” líricos, objetivando 

completar as lacunas do esquecimento.  

 

 
3.2 ENTRE ROMANCES E MEMÓRIAS 

 

Seguindo as conclusões de Cyro dos Anjos sobre o que leva um escritor à produção 

literária, intentar-se-á explicar as escolhas que o autor em estudo fez na construção de sua 

obra, inserida, primordialmente, na prosa do século XX.  

Os acontecimentos que marcam o final dos anos 20 desse século delineiam, para a 

nova década, um clima de instabilidade política e social que se fará sentir nas formas de 

interpretação da realidade usadas pelos literatos da segunda geração modernista, como 

Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado e Rachel de Queiroz. A poesia também 

segue, dentre os caminhos possíveis, um que rompe com o projeto inicial do movimento e 

propõe a reflexão sobre as razões do existir, na busca de entendimento da relação entre o 

homem, enquanto ser social, e o mundo. Nessa dimensão, volta-se para as indagações 

humanas advindas da constatação da vida, da realidade presenciada, para traduzir as questões 

mais abrangentes no âmbito do contexto sociopolítico brasileiro. 

 Seguindo os passos dos poetas, os prosadores da segunda geração também se valem de 

suas narrativas para denunciar as injustiças sociais, para retratar a real situação do país, 

visando a promover nos leitores a conscientização sobre as condições de subdesenvolvimento 

em que se encontrava o Brasil. Como nova proposta, essa prosa centra-se na terra e no 

homem, tanto para defender a tese dessa profunda relação que acaba por se definir como 

subordinação do homem ao espaço em que vive, como para traçar um perfil desse indivíduo, 

muitas vezes, escravizado por essa terra, incapaz de desfazer os elos e transformar essa 

realidade, anulando a opressão. 

 Desta feita, o espaço geográfico brasileiro que mais se adequou ao ideal dessa prosa 

foi o Nordeste, justamente por ser marcado pela seca da terra, do homem, da vida e dos 

direitos. É desse contexto-região que surgem os principais autores que, por meio de seus 

romances, principalmente, registram a vida sofrida e angustiada do bravo sertanejo. Essa 

tendência regionalista, entretanto, não foi a única a surgir nesse contexto,  alguns prosadores 

seguiram outro caminho, mas sem perderem a noção da questão social que deveria estar 
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presente na literatura, marcado pelo caráter intimista da narração e pela fluidez de linguagem 

que acabaram por lhes conferir a classificação de contadores de história. Cyro dos Anjos 

encontra-se nessa categoria, assim como Érico Veríssimo, considerados como nota destoante 

da fase intermediária do modernismo brasileiro. 

O estilo de narrar de Cyro dos Anjos, caracterizado por uma linguagem clara, 

harmoniosa e equilibrada, repleta de lirismo e de poesia, diferente do que vinha sendo 

realizado, especialmente pelos escritores regionalistas, causou certa estranheza, gerando 

confusão na apreciação crítica de sua obra. Daí a necessidade de estudá-lo, comparando-o a 

outros escritores para se ter condições de compreender melhor sua criação literária. 

 A prosa cyriana vem marcada por obras classificadas como romance e memórias. Na 

realidade, como mencionado anteriormente, essa produção é pequena, mas apresenta 

significativa qualidade. Constitui-se por três romances, apresentados ao público, na seguinte 

ordem: O amanuense Belmiro (1937), Abdias (1945), Montanha (1956), e um livro de 

memórias – Explorações no tempo (1963) – que passou a integrar, após revisão, A menina do 

sobrado (1979), sob o título de “Santana do Rio Verde”. 

 O romance O amanuense Belmiro, como já colocado, teve sua origem nas crônicas 

que Cyro dos Anjos escrevia, sob o pseudônimo de Belmiro Borba, para o jornal A Tribuna, 

em Minas Gerais, por volta de 1933 a 1935. O próprio Cyro registrou a transformação, 

afirmando que as crônicas passaram a determinar, naquele que as escrevia, um certo estilo e 

uma certa atitude. Segundo o autor, em entrevista concedida à Revista O Cruzeiro, em 1971, a 

personagem Belmiro Borba adquiriu o poder de intrometer-se-lhe na vida a ponto de fazê-lo 

criar “fantasmas, devaneios, desajustamentos com a realidade” (NOBILE, 2005, p.26). Daí 

adveio o desejo de prender a personagem em um livro e, em menos de dois meses, o escritor 

efetivou o propósito. Apesar da insossa vida de seu narrador-protagonista, Cyro apresenta, em 

um romance, a essência psicológica de um funcionário público que, registrando, em um 

diário, a vida nas folhas de papel do Fomento, com a pretensão de produzir um livro, tenta 

reter o tempo, analisando-o, para encontrar respostas.  

 
 

O melhor seria vivermos sem livros, mas o homem não é dono do seu ventre, e esta 
noite insone de Natal (as clássicas noites de insônia, responsáveis por tantos livros!) 
traz-me um desejo irreprimível de reencetar a tarefa cem vezes iniciada e outras 
tantas abandonadas [...]. 
Amanhece o dia, do outro lado do quartel do Décimo. Reconciliei-me [...] com o 
livro (ANJOS, 2001, p. 31-31). 
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 O romance pode ser caracterizado como de tensão interiorizada. A narrativa se faz a 

partir do olhar do protagonista para dentro de si mesmo. Impregnado de vida interior, Belmiro 

se apresenta como um anti-herói, cuja complexidade se faz sentir pela maneira estranha com 

que enfrenta o mundo. Tomando para si um conceito trabalhado por Drummond, ele se vê 

como um gauche9. Sua essência é determinada pelo pessimismo, por um desalento, um 

desânimo existencial, incorporando o drama do homem que vive entre serras e montanhas, 

preso e limitado pelas barreiras construídas ao longo da vida. 

 Algumas questões como a vida no interior, a burocracia, o contexto político e 

ideologias partidárias, o papel social da mulher, dentre outras, emergem desse contexto e dão 

vida à narrativa, promovendo a reflexão do protagonista e propiciando o encaminhamento 

para que os leitores enveredem pelo mesmo caminho reflexivo.  

 Oito anos mais tarde, em 1945, Cyro publica Abdias, sua segunda produção. O 

romance traz, também, o diário como forma de narrar e tem como foco a vida de um professor 

que empresta seu nome para dar título ao livro. Intelectual, aos quarenta anos, assume aulas 

de literatura no Colégio das Ursulinas, ordem religiosa, em Belo Horizonte, onde a elite 

mineira matriculava as filhas para estudar. É nesse ambiente, como registro de uma época, por 

volta dos anos 40 do século XX, que o professor Abdias conhece a jovem Gabriela e a 

reconhece como a filha de uma ex-paixão de juventude, Glória. A jovem o faz reviver o 

passado e voltar ao convívio dos Ataídes. 

 Estabelece-se entre professor e aluna uma relação conflituosa, marcada por um 

enfrentamento inicial, especialmente porque a adolescente insiste em provocar o mestre.  Aos 

poucos, o envolvimento dos dois vai se alterando, dando lugar a um sentimento que tirará o 

sossego do professor. Abdias, entretanto, se vê impossibilitado de se entregar ao que sente, 

pois é casado. A trama se constrói a partir da tensão que será vivida pelo protagonista que 

anseia pelo amor adolescente de Gabriela, e que, para tê-lo, deseja a morte da esposa. 

Fraqueza, covardia, egoísmo serão os sentimentos a se mesclarem para compor o painel de 

onde emergirá, como imagem primeira, o protagonista. Cyro se dedica a trabalhar as 

personagens, dando-lhes maior complexidade psicológica, por meio de uma análise 

comportamental mais detalhada. 

 Os desejos de Abdias se realizam em parte. Carlota, a esposa, vem a falecer, mas o 

relacionamento com Gabriela não se estabelece. A jovem segue outro caminho e o velho 

professor toma consciência da primeira perda, reconhecendo-lhe a importância. Uma das 

                                                 
9 Vocábulo de origem francesa, cujo significado está associado a um ser desajeitado, estranho, deslocado, tímido.  
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passagens mais significativa do romance se dá nesse momento de descoberta, quando a 

certeza de seus equívocos se efetiva: “Não aproveitei Carlota, e a vida nada mais tem para me 

dar. Resta-me uma existência suplementar, uma forma humilde de viver, que é viver só para 

os outros” (ANJOS, 1994a, p. 184). 

 Cyro presenteia o leitor com uma obra que permite incursões pelos caminhos mais 

íntimos da alma humana, marcada pelos questionamentos que emergem das dúvidas, dos 

desejos reprimidos, das buscas constantes, das insatisfações e angústias. Envolve essas 

questões em um clima de lirismo, bem distanciado do pieguismo, que confere à narrativa a 

permanência de passagens repletas de emoção e reflexões impregnadas de sentimentos.  

 Enveredando por um caminho diferente, Cyro lança Montanha, em 1956, tecendo uma 

trama que se estrutura a partir do contexto histórico marcado pela presidência de Getúlio 

Vargas e as conspirações políticas que ascenderam nesse conflituoso momento da história do 

Brasil. Ficcionalmente, é traçado um retrato do ambiente, notadamente determinado por 

intrigas, ambições, arbitrariedades. Os conluios que nascem a partir das diferenças de opiniões 

e de interesses, fruto de ideologias partidárias, dão corpo à trama arquitetada pelo autor. 

 Fugindo do modelo convencional das narrativas romanescas, Cyro entrega aos leitores 

uma obra na qual não se evidencia um protagonista, mas um conjunto de personagens que 

compõem o mosaico de fatos e acidentes que configuram o cenário político brasileiro na Era 

Vargas, especialmente voltando-se para as Minas Gerais, berço de revoluções e de luta pelo 

poder. E um gama considerável de tipos surge para dar vida à história, como políticos 

maquiavélicos, intelectuais engajados, revolucionários idealistas, mulheres sedutoras, 

trabalhadores da cidade e do campo, representantes de uma sociedade que se materializa a 

partir das intenções e propósitos que perseguem. Destacam-se, na efervescência política, os 

mandachuvas do interior que, com astúcia de raposas, manipulam as situações para a obtenção 

de seus objetivos.  

 Montanha pode ser considerado um romance político, no qual ficção e realidade 

estabelecem um elo significativo para estruturar o enredo, que se constitui a partir da 

conjugação de fatos e acidentes, envolvendo personagens de múltiplos perfis, construindo um 

mosaico humano que vai se formando na medida em que a trama se desenvolve, levando o 

leitor à construção de um cenário que bem se enquadra no contexto da época em que o autor 

escreveu a obra.  Sobre esse processo, ele declara: 

 

De 1945 a 1948, apenas pude tomar notas. Os episódios iam-se armando na cabeça. 
Delineavam-se os caracteres dos personagens. Várias vezes foi modificado o 
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esquema inicial. Breves apontamentos, tomados, aqui e ali, em viagens ou em 
caminhadas vespertinas, às margens da lagoa Rodrigo de Freitas, eram depois 
passados para um caderno. Naquele tempo, viajava muito, a serviço do IPASE, e as 
notas frequentemente eram lançadas nas páginas dos livros que eu lia. [...] Escrevi 
as primeiras páginas em 1949, mas não fui longe (ANJOS, 1994b, p. 9-10). 

 
 

Habilidade e perspicácia definem Cyro dos Anjos na condução dessa narrativa que 

mistura, com homogeneidade, invenção e verdade, dando forma a um quadro cujas tintas e as 

cores se harmonizam fazendo com o que sejam vislumbrados os matizes da complicada 

essência humana, cuja retratação se faz não mais por meio de uma individualidade, ou seja, 

um personagem configurando-se como modelo, mas a partir do levantamento de personagens 

que, guardando-se as devidas proporções, pela ordem de relevância no contexto da história e 

da História, traça um todo, um ser coletivo, a humanidade na busca por seus interesses. O 

próprio autor, em entrevista dada a Homero Senna, publicada na Revista do Globo, nº 474, de 

08 de janeiro de 1949, e republicada, por Senna, em seu livro República das Letras, da 

Civilização Brasileira (1996), declarou que o propósito do romance, cujo cenário seria uma 

província fantástica, denominada Montanha, entre Minas e São Paulo, tendo por capital a 

cidade de Cristália, representaria uma experiência nova, pois o foco narrativo seria alterado, 

passando à terceira pessoa. Trabalho difícil no qual a experiência política do autor serviu de 

sustentação, mas sem cair nos deslizes que habitualmente são percebidos em autores que 

desenvolvem esse tipo de narrativa. 

Publicado em 1963, Explorações no Tempo passou a fazer parte, sob o título de “Santana 

do Rio Verde”, da primeira parte do livro de memórias intitulado A menina do sobrado.  

Evidencia-se, nessa narrativa memorialística, última produção de Cyro, um retorno às origens, 

no resgate do passado em sua terra natal, Montes Claros, denominada, antes, Santana do Rio 

Verde, e reproduzida na primeira parte do livro, como um retrato dos tempos de infância e de 

adolescência. Na segunda parte, “Mocidade e Amores”, as lembranças reportam à juventude 

vivida em Belo Horizonte.  

Seguindo a tradição do memorialismo autobiográfico, Cyro retoma a narração em 

primeira pessoa e deixa entrever, nos implícitos e nos explícitos da história, sua presença, 

apesar do caráter de ficcionalidade que a obra assume. Ambas as partes se compõem de vários 

capítulos, curtos, bem ao modelo do gênero crônica, marcados por uma linguagem 

impregnada de lirismo e de certa nostalgia, especialmente em algumas passagens da primeira 

parte.  
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No tocante à relação espacial e temporal, A menina do sobrado traz consigo o confronto 

de dois espaços – o interior, apresentado, com detalhamento descritivo, pelo narrador, 

garantindo um valor pictórico ao retratado; e o urbano, um painel da capital mineira nos idos 

da década de 20 e início de 30.  A mesma contraposição se dá no tocante ao temporal. Os dois 

mundos que são reproduzidos – o rural e o citadino – absorvem, respectivamente, o tempo 

antigo, o tempus fugit  no qual se insere a consciência de certa quebra ou ruptura. Algo que se 

rompe, mas que não se desfaz; abre-se para possibilidades novas, para horizontes 

desconhecidos a serem descortinados, para vivências que se somarão a outras tantas, dando 

forma, cor e luz a experiências que se prenunciam novas também. É como se um casulo se 

rompesse para que um voo se fizesse possível. Esse voo, tão esperado, se efetiva no tempo 

presente, no qual se registram os maiores anseios e pretensões; onde se amadurecem os 

desejos e onde se atingem os ideais, consolidando-se o projeto de vida a ser abraçado. 

Fatos, pessoas e lugares compõem o grande retrato que, pela memória narrativa, leva o 

sujeito-narrador a resgatar as lembranças e ficcionalizá-las. Esse narrador-personagem, 

motivado pela influência materna, vai recriando situações que se constituíram, ao longo de 

sua vida, como definidoras para a sua formação como escritor. Considerado como um livro de 

memórias, caberia à A menina do sobrado a classificação, talvez, de um romance de 

formação, podendo ser entendido como um Bildunsgroman10, especialmente em virtude de 

seu conteúdo, pois apresenta um narrador que se modificará ao longo da história. Com 

características bastante diferenciadas, a formação do protagonista se faz também pelas 

influências externas, pelas próprias mudanças impostas pela modernidade, definindo-se como 

um processo de construção de uma identidade. Com essa obra, Cyro dos Anjos despede-se de 

seus leitores, deixando registrada nas letras brasileiras a sua presença. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Considerado como uma imitação da realidade, este tipo de romance teve o seu reconhecimento no século 
XVIII, e vem marcado pela trajetória de um protagonista que vivencia situações que acabarão por definir sua 
formação. Além de registrar o mundo conflituoso, esse protagonista será obrigado a superar as adversidades que 
se apresentarão para ele, educando-se ou formando-se. Atualmente, o conceito de romance de formação está 
modificado. Entende-se, hoje, que essa formação não se limita à formação do jovem, mas sim à formação 
permanente do ser humano até a sua maturidade. 
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4. CYRO DOS ANJOS E O DISCURSO MEMORIALISTA 

 
 
A produção literária de Cyro dos Anjos se alicerça, essencialmente, a partir da 

memória. Valendo-se dela, o escritor mineiro traça um panorama da primeira metade do 

século XX, registrando, por meio de personagens fictícios, o tempo em que ele viveu nas 

Minas Gerais. O discurso de Cyro dos Anjos, constituído como memorialístico, é, portanto, 

uma narrativa como retorno da experiência de um sujeito. Se as autobiografias estão 

embasadas sobre a dinâmica da memória, é essa memória, funcionando como filtro das 

experiências literárias dos escritores, que coordena a elaboração das obras. O constante uso 

dos mesmos procedimentos técnico-formais, com o objetivo de investigar diversas 

possibilidades da construção artística, exibe a evocação do instituído anteriormente e sua 

transgressão. Em paralelo, as narrativas autobiográficas presentificam o sistema de 

convenções e de sentidos, forjado em outras obras da literatura (SARAIVA, 1993). 

Belmiro Borba e Abdias darão suporte para a investigação desse processo de 

construção do discurso da memória trilhado por Cyro. Torna-se importante atentar para a 

estratégia que o autor utilizou para dar vida, nas duas narrativas, aos narradores, justificando 

seus relatos. O dialogismo bakhtiano permite considerar que não apenas as personagens – de 

mesma autoria ou de autorias diferentes – estabelecem interação, ou melhor, dialogam, mas 

que a relação leitor-autor, mediada pelo texto, constitui-se como diálogo, pois o significado 

do ato de linguagem só se efetiva a partir da relação entre quem emite e quem recebe. 

Cyro não se caracteriza como um autor monológico, seu discurso se abre para essa 

parceria e cumplicidade, deixa espaço para o leitor avisado buscar tanto as pistas explícitas e 

implícitas, quanto os caminhos novos, talvez nem imaginados por ele. Dessa forma, a voz do 

leitor também ecoará, não apenas em um nível pessoal, mas como reflexo do contexto sócio-

histórico em que ele – leitor – encontra-se inserido. 

 

 

4.1 O AMANUENSE BELMIRO: O CONTRAPONTO ENTRE O PASSADO E O 

PRESENTE 

 
Na verdade, dentro do nosso espírito as recordações se transformam 
em romance, e os fatos, logo consumados, ganham outro contorno, 
são acrescidos de mil acessórios que lhes atribuímos, passam a 
desenrolar-se num plano especial, sempre que os evocamos, tornando-
se, enfim, romance, cada vez mais romance. Romance trágico, 
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romance cômico, romance disparatado, conforme cada um de nós, 
monstros imaginativos, é trágico, cômico ou absurdo. 
                                  Cyro dos Anjos 

 

 
A primeira obra produzida por Cyro dos Anjos, O amanuense Belmiro, teve sua 

primeira edição em Belo Horizonte e foi entregue ao público em 1937. Em 22 de março desse 

ano, ele enviou os originais da obra a Carlos Drummond de Andrade, solicitando-lhe a leitura 

e a crítica, bem como o encaminhamento a José Olympio. No livro que compila as 

correspondências dos dois escritores, encontra-se, na carta de número 36, a comprovação 

desse envio: “Meu caro poeta Carlos: Envio-lhe solenemente o Amanuense. [...] Peço-lhe que 

o leia com sinceridade e me mande sua opinião. Peço-lhe, também, que o leve ao José 

Olympio” (MIRANDA; SAID, 2012, p.92-93). Cyro tinha a expectativa de ver o livro 

publicado pela grande editora, mas definira que, se não obtivesse a resposta esperada do 

editor, estaria preparado para realizar o seu intento: “Caso não lhe convenha editar o livro (e 

você não encontre outro editor), editá-lo-ei à minha custa na Imprensa Oficial ou em São 

Paulo, e pleitearei, então, um contrato apenas de distribuição” (MIRANDA; SAID, 2012, 

p.94). Entre justificativas sobre a aparência do escrito, Cyro reitera o que antes havia colocado 

como condição essencial, ter a análise do poeta. Dois dias depois, Drummond responde 

afirmando que a obra fora entregue a José Olympio e que se dispunha a iniciar a leitura: 

“Amanuense entregue hoje perante testemunhas pt vou ler sua obrinha menos como crítico do 

que cúmplice e interessado no sucesso do autor pt abraços. Carlos” (MIRANDA; SAID, 2012, 

p. 95). As considerações do poeta sobre O amanuense são tecidas e Cyro registra sua gratidão 

em outra carta, mas, por não conseguir o aceite da José Olympio, decide publicá-lo em Belo 

Horizonte: “Resolvi editar o livro aqui, à minha custa, na coleção ‘Amigos do Livro’11 [...] 

Creio que vou entregar a distribuição à Ariel, reservando, pra mim, a colocação em Belo 

Horizonte e duas ou três cidades mineiras” (MIRANDA; SAID, 2012, p. 98). Cumpre 

ressaltar que a 2ª edição do romance ficou a cargo da José Olympio que, na realidade, dentre 

as dezoito edições de O amanuense, respondeu por nove delas. A última edição foi lançada 

pela Editora Globo, em 2006, ano do centenário do autor.  

Ao final da referida carta, Cyro declara a intenção de não mais escrever textos 

literários: “Depois, considerarei definitivamente encerradas, para bem do público, minhas 

atividades literárias” (MIRANDA; SAID, 2012, p. 98). No entanto, em 1945, o autor publica 

                                                 
11 Essa sociedade, criada por Eduardo Frieiro, firmou-se com o selo Pindorama e editou várias obras, como Brejo 
das Almas, de Drummond (MIRANDA; SAID, 2012, p.98). 
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seu segundo romance – Abdias. Provavelmente, Cyro não contava com as considerações 

relevantes da crítica brasileira que, talvez, o tenha motivado a dar continuidade à carreira 

literária. Um dos fatores que, possivelmente, contribuiu para essa boa recepção, também por 

parte dos leitores, possa ser atribuído à constatação que o próprio autor, em entrevista 

concedida a Afonso Henrique Fávero12, apresenta em relação à referida obra:  

 
 

Quando surgiu O amanuense, havia um cansaço da literatura nordestina, do homem 
do campo, do ciclo do açúcar. Aliás, com grandes escritores como Graciliano 
Ramos e José Lins do Rego. O meu livro veio com outro espírito; é um livro 
intimista, pelo menos pretensamente psicológico, de maneira que ofereceu um 
outro tipo de literatura na ocasião e realmente ele foi acolhido com muita simpatia 
(NOBILE, 2005, p.13).  
 
 
   

O caminho que a prosa de 30 tomou, voltando-se para a temática social e apresentando 

questões referentes à terra, especialmente focadas na situação do nordeste brasileiro, aos 

poucos, foi se desgastando pela repetição frequente, mesmo que os enfoques se 

estabelecessem diferenciados, e por serem sempre os mesmos autores. Essa prosa, entretanto, 

não seguiu, apenas, esse trajeto. Desviando-se da proposta inicial, que se alicerçou no 

regionalismo, uma outra corrente registrou presença, firmando a intenção de uma narrativa 

intimista, de cunho psicológico. Cyro dos Anjos se encontra enquadrado pela crítica nesse 

braço da Geração de 30. Todavia, ao ser entrevistado sobre a sua filiação à referida geração 

do modernismo, ele declarou a Jorge Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(BA): 

 
Eu não sou da geração modernista. Vim um pouco depois e fui um adesista 
retardatário. Cheguei à undécima hora no Modernismo e me vinculei ao movimento 
(aliás, nem havia mais movimento nesse tempo, ele estava em dissolução), por 
causa do Drummond, do João Alphonsus, do Emílio Moura e outros mineiros 
daquele tempo [...] Mas não me considero da geração modernista, nem pós-
modernista, pois sou velho pra isso (a geração pós-modernista é de 1945). De modo 
que eu estou no ar, feito São Pedro. Eu não pertenço a nenhuma geração (ANJOS, 
2013, p. 104). 

 

                                                 
12 A explicação dada por Cyro é a epígrafe do capítulo inicial de A recepção crítica de O amanuense Belmiro de 
Cyro dos Anjos (2005), de Ana Paula Nobile, e foi retirada da dissertação de Mestrado (USP), intitulada “A 
prosa lírica de Cyro dos Anjos”, de Afonso Henrique Fávero (UFRN), que empreendeu um estudo sobre os dois 
romances de Cyro – O amanuense Belmiro e Abdias – e o livro de memórias – A menina do sobrado. O foco do 
pesquisador centrou-se nos narradores das respectivas obras, objetivando analisar, em primeira instância, a 
dimensão lírica que se constata em suas manifestações discursivas. Outro aspecto relevante observado por 
Fávero se refere à forma como Cyro conduziu o memorialismo em A menina do sobrado, cujos traços 
autobiográficos se mesclam com a ficção, e nos romances, que se constituem como ficção, mas apresentam 
traços que podem ser considerados como característicos de autobiografia.  
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 Há que se considerar que essa “outra via” 13, trilhada por Cyro, se constituiu como 

uma proposta narrativa diferenciadora. O projeto do autor, apresentado em O amanuense, teve 

a pretensão de penetrar nos recônditos da alma humana, tomando, como referência, um 

personagem cujo mundo interior, com riqueza de detalhes, é trabalhado e analisado, 

levantando questões que passam a determinar-lhe um comportamento mais introspectivo e 

reflexivo, exteriorizado por meio de um processo de catarse14 a se manifestar na escrita. 

Nobile, em seus estudos sobre a obra, observa: 

 
 

O amanuense Belmiro é um romance que “sussurra” entre os que “gritam” a 
realidade deflagrada na década de 30. Esses romances “gritam”, uma vez que se 
inserem numa época de intensa efervescência política, econômica, social e cultural, 
que foi a década de 30. Já o “sussurro” que cobre a narrativa belmiriana resulta da 
expressão da subjetividade, no sentido de inscrever o “eu” quase que numa forma 
de documento, pois o protagonista apreende-se ao se autocaptar, no prazer de se 
decifrar, de se comparar, de se contradizer. E esse fértil lastro não passou 
despercebido pela crítica, que define como lirismo essa atitude introspectiva de 
Belmiro (NOBILE, 2005, p.59). 

 
 
 

 Pode-se constatar que o romance não se nega a apresentar um enfoque do quadro 

social brasileiro: “Parece não haver dúvida que a figura do amanuense faça parte do processo 

histórico da sociedade brasileira, um símbolo da evolução social de um povo que procura as 

balizas da sua estrutura social, e que impotente percebe o tempo e a modernidade usurparem o 

seu poder de mando” (NOBILE, 2009, p.3-4). Belmiro é um fiel representante da classe 

média. Embora descendente de latifundiários, em situação decadente, ele acaba por incorporar 

a vida medíocre de funcionário público.  

Durante um bom tempo a crítica não atinou para essa questão, mas, gradativamente, 

esse olhar passou a ser considerado. Muitos já se posicionam contrários à classificação da 

primeira obra de Cyro como romance pertencente, exclusivamente, à linha intimista da 

                                                 
13 Expressão usada por Carlos Drummond de Andrade, no texto “O amanuense, o trovador e o cigano”, 
publicado na Folha de São Paulo, em 31 de julho de 1949, no qual o poeta tece considerações sobre três obras, a 
saber: O amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos; O cancioneiro de Joan Zorro, de Celso Ferreira da Cunha e a 
monografia sobre os ciganos em Minas Gerais, de João Dornas Filho. O texto faz parte do acervo do autor na 
Fundação Casa de Rui Barbosa. Sobre o romance de Cyro, Drummond aborda, especialmente, o fato da obra 
descortinar um novo caminho para a prosa de 30 no Brasil. 
 
14 Para Aristóteles, a catarse é a forma por meio da qual o homem atinge a purificação de sua alma. Esse 
processo se efetiva a partir de uma descarga emocional, fruto de alguma situação dramática vivenciada. Nos 
estudos de psicanálise, o termo encontra-se associado à ideia de libertação, ou seja, a catarse permite que o ser 
humano torne-se liberto de alguma situação de opressão. 
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geração de 30. Fogal15 (2011) afirma que a estruturação da obra se dá por meio de um método 

que declara a ambiguidade: “O enredo do romance é fundamentado pela mescla entre as 

fugitivas imagens do passado e as forças vitais que impelem o homem para a realidade, sendo 

estabelecido assim um movimento ambíguo, que ilustra o presente a partir de formas 

pretéritas e, em contrapartida, dá ao passado aspectos cotidianos” (FOGAL, 2013, p.8). Mas o 

cerne da questão apresentada pelo estudioso encontra-se na constatação de que O amanuense, 

“[...] foi capaz de assimilar os dois modelos (o social e o lírico) sem se limitar a nenhum 

deles, mas que opera uma combinação de caráter dialético entre os dois polos” (FOGAL, 

2013, p.10). Para Fogal, o caminho trilhado pela crítica não conseguiu perceber que, em O 

amanuense, Cyro elabora uma narrativa na qual consegue integrar o aspecto social e o 

subjetivo. Na realidade, a presença dos personagens que compõem o círculo de amigos de 

Belmiro permite que se descortinem ideologias, assumidas e defendidas por consistentes 

representantes, especialmente por Redelvim e Jandira, comunistas, e Glicério e Silviano, 

fascistas. A incorporação da estrutura burguesa por alguns personagens é constatada na obra e 

se faz alvo de crítica. Revolucionário, anarquista ou socialista; filósofo, reacionário; 

tradicionalista, burguês, juntos, os personagens comprovam que a base do romance não 

privilegiou, apenas, o intimismo. Os fatos históricos que permeiam a narrativa; a 

representação do quotidiano de uma cidade – a capital do estado de Minas Gerais; os traços 

regionais presentes, especialmente nos costumes e na linguagem, concorrem para que não se 

veja a obra presa, apenas, à corrente intimista da geração de 30, como afirma Fogal: “[...] é 

pertinente dizer que o estilo intimista não pode ser classificado como oposto ao referencial, 

pois funcionam de maneira articulada, tanto quando se busca a representação da realidade 

como quando será enfatizada a expressão da interioridade” (FOGAL, 2013, p.104). 

Além da questão referente à estrutura de O amanuense, outra também recebeu atenção 

da crítica. Nos primeiros textos críticos publicados sobre a obra, há uma extensa especulação 

sobre quais influências teriam determinado a escrita de Cyro. Entre todos os nomes 

mencionados, o de Machado de Assis figura, praticamente, em toda crítica, ao lado de outros 

escritores, como Graciliano Ramos, Marcel Proust, Georges Duhamel, citado na epígrafe de O 

amanuense. Segundo Nobile (2005), a presença machadiana é percebida nos aspectos formais, 

                                                 
15 Em sua dissertação de Mestrado (UFMG), recentemente defendida (2011), sob o título “O método de 
composição de O amanuense Belmiro: um problema histórico, crítico e estético”, Alex Alves Fogal desenvolveu 
uma pesquisa, intentando estabelecer uma discussão sobre o romance social e o psicológico da geração de 30, 
tendo como foco a obra de Cyro dos Anjos, O amanuense Belmiro. O pesquisador conduz suas reflexões 
objetivando comprovar que o referido romance não pode ser enquadrado em nenhuma das vertentes, pois seu 
método de composição se estrutura de forma diferenciada.  
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como o tamanho e os títulos dos capítulos e o estilo simples e equilibrado em frases curtas, e, 

também, nos de conteúdo, como a malícia de Machado, sua ironia e ambiguidade. 

Dentre os romances de Machado de Assis que teriam servido de modelo para 

determinar traços de estilo em Cyro, especialmente na obra inicial, Memórias póstumas de 

Brás Cubas e Memorial de Aires foram, logo, apontados pela crítica por sugerirem uma maior 

aproximação entre os personagens protagonistas. Belmiro, como Brás, registra suas 

impressões autobiográficas por meio de meditações irônicas e pessimistas. A exemplo do 

burocrata Aires, o burocrata Belmiro teria o mesmo ceticismo e a mesma ironia fina e sutil ao 

dissecar a sua própria vida. Mas caberia destacar que há, também, uma forte familiaridade 

desse narrador com o casmurro Bento Santiago, especialmente estabelecida pela intenção de 

escrita, pois ambos têm a mesma pretensão – escrever um livro de memórias –, declarada de 

forma clara por Belmiro e disfarçada por Bentinho – atar as pontas da vida. Evidenciam-se, 

nos dois narradores, a presença da frustração diante da vida e a busca do autoconhecimento, 

da identidade. 

Sobre as possíveis influências, Cyro declara que, desde pequeno, lia muito e que tudo 

o que se lê acaba por deixar marcas. Em relação a Machado, ele não nega a forte admiração e 

afirma que, ao descobrir Machado, aos dezesseis anos de idade, ainda em Montes Claros, na 

Escola Normal, deslumbrou-se com sua literatura. Mas não foi somente Machado a 

determinar-lhe o estilo e ele observa que, com o passar dos anos, outros escritores tiveram um 

papel bastante relevante em sua produção literária. Cita, também, Eça de Queiroz, Alexandre 

Herculano, Anatole France e registra que as companhias mais presentes, além de Machado, 

são Proust e Stendhal. Em relação à influência do Bruxo do Cosme Velho em O amanuense, 

ele comenta: 

 
 

Eu diria que, ao invés de influência, o que existe é uma certa afinidade. Há, 
digamos, famílias de escritores por afinidade. O próprio Machado é chegado a 
Stendhal, a Sterne, a Joseph de Maistre. [...] Eu me sinto parente pobre de 
Machado. Quanto a haver linhagem machadiana em meus romances, o leitor é 
quem dirá. Eu escrevo assim, porque sou assim. Sempre me interessei por 
Machado. O Machado prosador, sobretudo a partir de Brás Cubas.  
[...] Ninguém consegue imitar um escritor. O que há é afinidade. Uma pessoa que 
não tenha o mesmo temperamento não é receptivo à influência. Esse tipo de 
influência é fecundador, pois desenvolve certas tendências profundas do indivíduo, 
uma intensificação (ANJOS, 2013, p. 104). 
 

 
 
 O crítico Antônio Candido, no estudo, intitulado “Estratégia”, sobre o romance em 

destaque neste 4.1, estabelece um contraponto, refazendo o discurso que a crítica construiu, a 
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partir da influência exercida por Machado em Cyro. Ele observa que o mais relevante seria 

ressaltar os aspectos que se constituem como pontos de distinção entre os dois autores e as 

obras relacionadas – O amanuense e Memórias póstumas. Destaca que, em Machado, há a 

presença de uma visão dramática da vida e que, em Cyro, essa visão não se perde, mas é 

acrescida de certo sentido poético: “[...] O que não se falou, porém, foi da diferença radical 

que existe entre eles: enquanto Machado de Assis tinha uma visão que se poderia chamar de 

dramática, no sentido próprio, da vida, Cyro dos Anjos possui além dessa, e dando-lhe um 

cunho muito especial, um maravilhoso sentido poético das coisas e dos homens” (CANDIDO, 

2001, p.16). 

 O crítico registra a alternância que se torna visível em Belmiro, o narrador-

protagonista. Seu lado lírico, em determinados momentos, faz-se mais latente e, em outros, o 

racional, marcado por uma ironia fina, toma a cena.  Essa flexibilidade que configura a 

essência do personagem possibilita o entendimento do processo de criação de Cyro, diferente 

do que foi elaborado por Machado em Memórias póstumas. Para comprovar o exposto, no 

capítulo 34, o amanuense assume esse seu desnível de comportamento ou, como será 

comprovado no decorrer da narrativa, um labirinto de antinomias, que marca a personalidade 

de Belmiro, impossibilitando que tenha pleno conhecimento de si mesmo: 

 

Relendo, agora, as derradeiras páginas, há uma semana escritas, fico a pensar nestas 
diferenças de nível que me ocorrem, nos domínios do espírito, tão rápidas e súbitas 
que a mim próprio me pasmam.  
[...] Tais desnivelamentos é que compõem minha vida e lhe sustentam o equilíbrio. 
A um Belmiro patético, que se expande, enorme, na atmosfera caraibana – 
contemplando a devastação de suas paisagens – sempre sucede um Belmiro 
sofisticado, que compensa o primeiro e o retifica, ajustando-o aos quadros 
cotidianos. Chegado à sua toca da Rua Erê, o Belmiro egresso de Caraíbas se 
apalpa, se reajusta e assobia a fantasia do Hino nacional de Gottschalk (ANJOS, 
2001, p. 98-99). 

 

 
Observa-se nessa declaração do personagem a existência de um duplo: o Belmiro 

patético, preso ao passado, que se transporta para um outro espaço, a Vila Caraíbas, e se 

agiganta com o que a memória lhe traz e o faz reviver; e o outro, o Belmiro sofisticado, que se 

adapta ao presente, aos fatos do cotidiano e corrige os desvios do primeiro. Interessante é que 

esse segundo Belmiro se deixa ver na escolha do Hino, para assobiar, cujo arranjo é uma 

variação sofisticada do Hino Nacional. Célia Tamura16 considera sobre a referência ao Hino: 

                                                 
16 Em tese recentemente defendida (UNICAMP), intitulada “O mito quixotesco na literatura de Cyro dos Anjos”, 
Célia Tamura realiza uma leitura da produção literária de Cyro, partindo do mito Dom Quixote, que, 
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“[...] obra apropriadamente Belmiriana, já que traz a variação de uma composição já existente, 

como faz o amanuense o tempo todo, ao longo do diário, em seus pastiches literários” 

(TAMURA, 2013, p. 63). 

Antes mesmo de declarar-se duplo, ele já tem o entendimento dessa condição. Ao 

conhecer Carmélia, na terceira noite do Carnaval de 1935, capítulo 7, trazendo da memória o 

mito de Arabela, Belmiro sofisticado cede lugar ao Belmiro patético: “O mito donzela 

Arabela tem enchido minha vida. Esse absurdo romantismo de Vila Caraíbas tem uma força 

que supera as zombarias de Belmiro sofisticado e faz crescer, desmesuradamente, em mim, 

um Belmiro patético e obscuro” (ANJOS, 2001, p. 38). O personagem protagonista, em sua 

constatação, declara-se refém do passado, mas não descarta o presente. Eis a primeira 

antinomia, a relação antitética entre o passado, que nele habita, e o presente, no qual ele se 

insere fisicamente. Na realidade, estabelece-se uma medida temporal que registra um 

paradoxo entre o passado e o presente e que será traduzido pela escrita. Ricoeur reflete sobre a 

impossibilidade de se medir o tempo. Passado, presente e futuro não podem ser medidos com 

precisão. Fisicamente, o indivíduo se insere no presente, mas esse é tão fugaz, pois, num 

instante, se transforma em passado, porque, na realidade, o presente não tem extensão. 

Ricoeur, de posse do pensamento de Agostinho, declara que os tempos são medidos no 

momento em que passam e assim é possível percebê-los: “Portanto, no momento em que o 

tempo passa, pode ser percebido e medido” (RICOEUR, 2010, p.20, v.1). Narrar é uma forma 

de buscar na memória as imagens que ficaram registradas a partir dos acontecimentos que se 

fixaram na mente: “Narração, diremos, implica memória [...] Porém, o que é lembrar-se? É ter 

uma imagem do passado. [...] Por que essa imagem é um vestígio deixado pelos 

acontecimentos que permanece fixado na mente” (RICOEUR, 2010, p.22, v.1). Belmiro 

sofisticado iniciará sua trajetória memorialista, dando voz ao Belmiro patético, em um 

processo constante de busca do passado, que, gradativamente, vai perdendo força, permitindo 

que o presente se imponha. 

Durante o percurso de leitura de O amanuense, outros Belmiros emergem da narrativa. 

No episódio já mencionado, que se registra como o mais marcante na pacata vida do 

amanuense, pois pode ser entendido, segundo Pecora17, como um “êxtase epifânico, [...] uma 

                                                                                                                                                         
recorrentemente, é citado pelo autor. O estudo da pesquisadora busca comprovar que o prosador mineiro pode 
ser colocado entre os autores que seguiram o quixotismo cervantino, elaborando personagens que trazem a marca 
dessa personagem conflituosa e instigante. 
 
17 Em palestra sobre o romance de Cyro, Alcyr Pecora apresenta uma leitura do protagonista de O amanuense -  
Belmiro Borba -, considerando o projeto de construção, traçado por Cyro, para a elaboração do personagem, que 
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invocação lírica de um modelo antigo, como um arquétipo feminino”, que vem quebrar uma 

rotina sem novidades, surge mais um Belmiro, aquele que retorna ao mito infantil donzela 

Arabela. A jovem Carmélia, que materializa, aos olhos do amanuense, Arabela, ao recordar-se 

do incidente do carnaval, identifica-o para o amigo Glicério, como um homem que “estava 

muito triste, olhando o salão como se olhasse para o mar” (ANJOS, 2001, p.127). Foi 

justamente por esse motivo que ela tomou sua mão, querendo alegrá-lo, e o levou para dançar. 

Antes de desmaiar, o homem de pince-nez (Belmiro), dizendo coisas sem nexo, chamou por 

Arabela. Esse Belmiro triste, cujo olhar se projetava distante e profundo, é reconhecido pelo 

amanuense: “[...] e comecei a gostar desse Belmiro que olhava para o salão como se estivesse 

contemplando o mar. Um Belmiro oceânico, irremediavelmente oceânico, eis o que Carmélia 

pressentiu em mim, denunciando-me a existência de Belmiros ainda inexplorados” (ANJOS, 

2001, p. 130, grifos nossos). A associação de Belmiro com o mar pode ser justificada a partir 

do exposto por Chevalier e Gheerbrant: 

 
 

Tudo sai do mar e tudo retorna a ele: lugar dos nascimentos, das transformações e 
dos renascimentos. Águas em movimento, o mar simboliza um estado transitório 
entre as possibilidades ainda informes às realidades configuradas, uma situação de 
ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão, e que pode-se concluir 
bem ou mal. Vem daí que o mar é ao mesmo tempo a imagem da vida e a imagem 
da morte (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1996, p.592). 

 
 
 

O mar tornar-se-á significativo no contexto da narrativa quando, em viagem ao Rio, 

para acompanhar o embarque de Carmélia-Arabela e seu esposo Jorge, em lua-de-mel, 

Belmiro se defronta com o mar e constata que ele o perturba. A reflexão do amanuense se 

constitui a partir da recordação de um rio e a percepção da diferença que há entre o rio e o 

mar. Esse último é renovação constante: “[...] Cada onda lhe traz formas novas, cada vaga, 

traços novos de vida” (ANJOS, 2001, p.203). A sensação vivenciada por Belmiro se registra 

como algo oculto que o mar transmite e que não há palavras para traduzir, mas que se 

confirma como resposta às indagações da alma, especialmente sobre o amor (vida) e a morte: 

 
 

Por que o mar nos transporta às reflexões sobre o amor e a morte? O amor e a morte 
encerrarão o destino do homem? Por que, também, nos convida a romper nossas 
limitações? Dir-se-ia que nos propõe a medida da latitude e da profundidade das 
suas águas inquietas.[...] Que imperiosas determinações me vinham das águas 

                                                                                                                                                         
tem, como principal característica, as antinomias como ponto de base. O estudioso observa, também, a estrutura 
da referida obra que, segundo ele, ora se apresenta como memórias, ora como diário, ora como romance. 
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atlânticas? O corpo sem nervos, os olhos sem brilho, a alma sem forças receberam 
um hálito forte (ANJOS, 2001, p.204). 

 
 
 

 Internamente, Belmiro se sente morto, sem qualquer esperança que lhe anime a alma, 

assim como naquela noite de Carnaval, quando, ao ver Carmélia e se reportar ao passado, 

desmaia, não apenas pelo efeito do álcool ingerido, nem mesmo do lança-perfume usado pelos 

foliões, mas pelo impacto diante daquela mão branca e fina que o segura pelo braço, 

convidando-o a dançar. O incidente se registra, como já colocado, como uma revelação ou 

epifania. Ele não acreditava ser possível retomar o percurso da vida, se sentir atraído por 

alguém, apaixonar-se. O olhar busca algo distante, perdido no tempo, no passado, na 

juventude vivida em Vila Caraíbas e, talvez, por isso a expressão de Belmiro tenha sugerido 

um olhar preso ao mar, em sua extensão e profundidade, associando-se à possibilidade de 

atingir o imensurável, inatingível e inesperado, que, para ele, seria amar.  Assim também, no 

momento em que Belmiro se vê diante do mar, no Arpoador, após a viagem de Carmélia e 

Jorge, em lua-de-mel, “um hálito forte” (ANJOS, 2001, p.204) traz-lhe uma perspectiva 

positiva, mesmo sabendo que a doce Arabela não poderia suprir-lhe o vazio amoroso: 

 

 
Eis que surgiu um Belmiro poderoso e elementar. Um Belmiro dominador, 
atlântico, ao pé do qual o pobre Belmiro, sufocado entre montanhas, era um verme 
a rastejar. Esse Belmiro avultava cada vez mais no espaço e percorria o tempo, 
devassando todas as idades... 
Por que me perturba, assim, o mar? Diante dele, quando devia amesquinhar-me, 
exalto-me e quero compartilhar de sua energia cósmica. De onde nos será possível 
descortinar o alto panorama? Qual será o caminho – o da humanidade ou o da 
dureza? 
Deixando o Arpoador, senti-me lúcido e triste, como o marinheiro do poeta 
(ANJOS, 2001, p.204). 

    

 
A tristeza toma lugar porque, ao afastar-se do mar, afasta-se, também, da possibilidade 

de alcançar o desejado, o amor, que lhe restituiria a vida, pois há a consciência de que 

Carmélia-Arabela definitivamente partira. O amor se define como sentido para a vida: “[...] Se 

ao menos o amor se definisse, teríamos um sentido. Mas que sabemos do amor? [...] Ele se 

compõe da variedade e da ondulação. Percorre todas as gradações, e seu objeto é ora fixo, ora 

móvel, ora uno, ora múltiplo” (ANJOS, 2001, p.204). No capítulo seguinte, ele declara que a 

verdade está na rua Erê e não no Arpoador, pois é, entre as montanhas das Gerais, preso, no 

espaço limitado de sua casa, na Rua Erê, que ele se reconhece e onde encontra a resposta para 

a questão que o aflige: “ Por que procurar um sentido individual de existência?” (ANJOS, 
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2001, p.205). Outra antinomia se registra nessa relação entre o espaço do mar, manifestado 

em seu olhar e, portanto, reflexo de sua alma, e o espaço da montanha, inserido em sua 

origem e determinante de sua essência. Entre a amplitude do desejo, expresso pela imensidão 

do mar, e a limitação desse intento, marcada pela restrição da montanha, encontra-se Belmiro. 

A conclusão que o assoma se faz marcada por uma resignação pessimista, pois 

constata que há árvores que existem para compor uma paisagem, pois não dão frutos, não dão 

sombras, nem raízes medicinais, ou seja, apenas existem. Assim também ele se vê, como uma 

existência para integrar um painel humano em sua vastidão, porque muitos há nessa condição; 

entretanto o que parece, a princípio, esclarecedor e que poderia produzir o sossego para a 

alma cansada de procuras não se efetiva: “Paz física da Rua Erê, por que não te transformas 

em paz de espírito? Tudo está como dantes, como há doze anos passados. Dir-se-ia a Bela 

Adormecida no Bosque, sem Bela e sem o Bosque” (ANJOS, 2001, p. 207). Tudo se mantém, 

tudo se encontra estagnado, pois a vida parou, ou melhor, encontra-se adormecida. Não há 

belas, não há caminhos, não há sonhos, nem esperanças; falta-lhe a dinâmica da vida, o 

movimento: “E, ao escrever estas notas, penso também em outra coisa: os outros se 

movimentam, rompem, progridem ou regridem, mas, enfim, se deslocam. Só eu resto e 

envelheço nesta vida modorrenta” (ANJOS, 2001, p. 209).  

O projeto de escrita do amanuense além de se firmar como catarse, também produz 

essa dinâmica, a de dar movimento à vida adormecida, pelo ato de narrar, pois, escrevendo os 

fatos vivenciados, mesmo que, em grande quantidade, sejam da vida de outros, tem-se a 

sensação de que há vida, pois há o que contar. Dessa constatação, aflora o Belmiro flautista 

que se debruça sobre o papel para realizar seus registros: “Pelo sim, pelo não, melhor será não 

sabotar o Belmiro flautista. Deixá-lo esparramar-se no papel, reduzi-lo a coisa escrita é o 

meio mais eficaz de liquidá-lo e, com ele, a donzela. Esta literatura íntima é a minha 

salvação” (ANJOS, 2001, p.172). E ele reitera, mais a frente, essa afirmação, no capítulo 76, 

cujo título – “Ora bolas” – também se faz bastante sugestivo: 

 

 
Quem quiser fale mal da literatura. Quanto a mim, direi que devo a ela minha 
salvação. Venho da rua oprimido, escrevo dez linhas, torno-me olímpico. Descobri 
o segredo de Silviano: transferir os problemas para o Diário e realizar uma espécie 
de teatro interior. Parte de nós fica no palco, enquanto outra parte vai para a plateia 
e assiste. O indivíduo que ficou no palco nos fará rir, nos comoverá ou nos suscitará 
graves meditações. Mas é um indivíduo autônomo, e nada temos que ver com suas 
palhaçadas, suas mágoas, ou suas inquietações. Terminado o espetáculo da noite, 
tomamos o bonde e vamos para casa, sossegados, depois de um chocolate. Durante 
o dia, o comediante se encarnará em nós e teremos de tolerá-lo. Mas à noite, com a 
pena entre os dedos, somos espectadores sem compromissos. Em verdade vos digo: 
o que escreve neste caderno não é o homem fraco que há pouco entrou no 
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escritório. É um homem poderoso, que espia para dentro, sorri e diz: “Ora bolas” 
(ANJOS, 2001, p.198). 

 
 
 

Torna-se relevante considerar sobre o teatro interior a que se refere Belmiro e nos 

remete, novamente, a uma outra personagem, não de Cyro, mas de Machado de Assis. Bento 

Santiago, em seu jogo de metáforas, assume para si a frase de um tenor, que revela ser a vida 

uma grande representação: “[...] ‘A vida é uma ópera’, dizia-me um velho tenor italiano que 

aqui viveu e morreu... E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela” 

(ASSIS, 1997, p.817). A representação ou o simulacro alimenta Bentinho e alimentará, 

também, Belmiro. Sobre o teatro interior que Belmiro toma emprestado de Silviano, Souza 

atesta: 

 

Dividido entre a realidade e a fantasia, o que resta a Belmiro é representar papeis, 
praticar seu “teatro interior” e tentar escrever o livro, já esboçado no diário. A 
dramatização da escrita, das notas do diário, o afastamento do narrador da 
realidade, obtido pela encenação em primeira pessoa, permitem o livre trânsito 
entre autobiografia e ficção, sendo o ato de escrever o devir inacabado, o ausentar-
se e o deslocar-se das experiências, uma das múltiplas formas de desalojar o eu de 
sua própria casa (SOUZA, 2009, p.59). 
 
 

 
Belmiro, ao declarar que a literatura é a sua salvação, deixa claro o valor salvífico da 

literatura que, em sua ótica, registra-se como forma de superação, de extravasamento, de 

libertação. O flautista escreve para processar o incidente Carmélia, mas o Belmiro lírico ainda 

não processou o caso Camila, a perda da noiva, a única que o amou: “Se não me detenho a 

tempo, cairia em pranto [...]. Essas coisas sempre acontecem às duas da madrugada, quando o 

Belmiro lírico, de coração enorme, me faz sua visita. É a hora de Camila” (ANJOS, 2001, p. 

118). Camila não é apresentada com detalhes pelo amanuense. Ela se situa no passado, cuja 

intenção primeira do narrador era ser visitado, mas os fatos que se prendem a ela não são 

claramente relatos. Sua morte ocorreu em 1925 e seu corpo jaz em um pequeno cemitério em 

Vila Caraíbas: “[...] Por que te deixei, Camila? Na verdade, eu te amava. O que amo nessa 

Carmélia, que não atinjo, é, talvez, apenas a tua imagem” (ANJOS, 2001, p. 118). Infere-se do 

declarado por Belmiro que ele a deixou; houve algum fato que determinou a separação, mas 

esse não é esclarecido. Camila é uma lembrança recorrente, talvez a maior lembrança, 

superada apenas pela de Vila Caraíbas, cujo cenário se compõe também pela presença da 

noiva morta. 



 123

Desfazendo-se de vez da questão do duplo e assumindo a possibilidade de múltiplos 

Belmiro, faz-se necessário ressaltar que não foi apenas Carmélia que o leva a descobrir mais 

um Belmiro, Jandira, “a única amizade feminina” (ANJOS, 2001, p. 50), concorre para a 

ampliação da lista ao declarar que ele a acalma: “[...] Como você é analgésico!...” (ANJOS, 

2001, p.56). O adjetivo usado pela amiga, com o sentido de sedativo, não o agrada, pois o faz 

entender que ele é alguém incapaz de despertar excitação em uma mulher, ou seja, um 

Belmiro analgésico. Essa reflexão promove a consciência de que todos sabem identificá-lo, 

pois o conhecem, mas ele, na realidade, não se sabe – “Afinal, todos, exceto eu, sabem o que 

sou...” (ANJOS, 2001, p.57). Por essa falta de conhecimento de si, Belmiro busca-se para 

encontrar sua identidade.  

Os amigos, mesmo com seus antagonismos, sabem-no, e ele mesmo, não sabendo de si 

mesmo, consegue perceber a essência de cada um que compõe o grupo: “Redelvim, o 

anarquista; Jandira, a socialista; Silviano, o homem de hierarquia intelectual e da torre de 

marfim; Glicério, com tendências aristocráticas; Florêncio, o tranquilo pequeno burguês, de 

alma simples, que não opina” (ANJOS, 2001, p. 182). Diante dessa diversidade humana, 

Belmiro se vê como aquele que serviu de elo para manter o grupo unido. Ao afirmar que “os 

amigos são tão raros que precisamos conservá-los a todo custo” (ANJOS, 2001, p. 115), pois 

o certo é aceitar as pessoas como são e saber conviver com elas respeitando-lhe as diferenças, 

sem nunca exigir o que elas não poderão dar, surge outro Belmiro que poderá ser incluído na 

relação dos múltiplos: “Neste mundo, sou apenas um procurador de amigos” (ANJOS, 2001, 

p. 182). O amanuense exercita-se para adequar-se aos amigos, policiando suas palavras para 

não gerar incômodos, mas, muitas vezes, suas colocações causam o efeito contrário e é por 

isso que ele se declara um gauche: “Eu sou sempre um gauche. Quando converso, as 

melhores ideias ficam cá dentro, sem encontrar expressão, e frequentemente digo coisas que 

não deveriam ser ditas e que, de ordinário, são coisas não pensadas” (ANJOS, 2001, p. 113). 

Na seção de Fomento Animal, com os familiares, na vida amorosa, ele se coloca 

estranhamente, pois não tem uma percepção favorável sobre ele mesmo e sempre se vê à 

margem. 

Todos esses Belmiros, na realidade, podem ser sintetizados em um único Belmiro, um 

sonhador, pois é essa a sua principal característica, que refaz, não pela loucura, mas pela 

fantasia e pela imaginação, o cavaleiro da triste figura - um Quixote –, patético, sofisticado, 

oceânico, flautista, analgésico, procurador de amigos, gauche, mas essencialmente, lírico: 

“Sou apenas um poeta lírico, em prosa...” (ANJOS, 2001, p. 114). Mourão estabelece uma 



 124

distinção entre Belmiro e Quixote, apesar de constatar que há uma proximidade física entre 

eles:  

 
[...] o personagem de Cervantes encontra-se no plano da absoluta idealidade, 
encarando os fatos com a limpeza de olhar que a loucura permite, enquanto o 
personagem de Cyro, dotado de razão e espírito crítico que jamais o abandonam, 
pisa o chão de uma realidade desconfortável, pela sensação de estar pisando, 
invariavelmente, a inconsistência da fantasia (MOURÃO, 2013, p.162). 

 
 

Não se pode negar que existe uma forte relação entre os dois personagens. Cyro, em 

seus romances, visita o clássico de Cervantes, tomando-o como modelo.  Segundo Lukács, 

Dom Quixote pode ser considerado como o primeiro romance “verdadeiro” da literatura, 

principalmente por se constituir como uma aventura da interioridade, na qual o herói busca a 

realização de seu projeto existencial. Acima de qualquer questão, Lukács entende que, ao 

elaborar Quixote, Cervantes rompeu com a noção de herói, presente na épica, substituindo-a 

por um novo conceito que dá mais valor à luta do indivíduo para se sagrar herói do que ao 

desfecho a que ele chegará para confirmar-lhe a condição de herói. Nesse percurso, a meta a 

ser atingida será o autoconhecimento. Toda a peregrinação do indivíduo vem marcada pela 

solidão existencial e, pela fantasia e pelos devaneios, ele projeta sua vida, já que a realidade 

não o agrada. O gênero romance, nesse contexto, se firma como a forma para o homem que 

vive a modernidade buscar um sentido para a vida, tentando elaborar a reconciliação de sua 

existência com a sua essência. 

Belmiro e Quixote incorporam o herói problemático lukacsiano, pois não se adaptam à 

realidade e buscam, pela solidão, pelo isolamento, uma saída. Para Belmiro, o projeto de 

recuperação do passado evidencia-se como evasão, mas ele não consegue fazê-lo vigorar. A 

escrita estruturada a partir de um diário é o exercício que alimenta a expectativa de vida. 

Sobre a escolha do gênero, Lafetá observa: 

 
Como esquema geral, não poderia haver melhor descrição para a estrutura de O 
amanuense Belmiro. Escrito em forma de diário, narrando o dia-dia de seu autor, o 
livro repousa principalmente no conflito constante que decorre da interioridade do 
funcionário em choque com o mundo convencional. É o próprio Belmiro quem 
reconhece a constância desse choque, quando fala “no permanente conflito que há 
em mim no domínio do tempo (LAFETÁ, 2004, p.28). 
 

 
Segundo Tamura, Cyro dos Anjos usou do mito de Dom Quixote como o principal 

arquétipo em toda a sua obra, mas, em O amanuense, de forma bastante especial. A figura de 
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Belmiro em muito se assemelha à de Alonso Quijano, o Bom, vulgarmente chamado de Dom 

Quixote de La Mancha. A grande admiração pelos livros configura-se como ponto de contato 

entre os dois personagens. Quixote se entrega à leitura, esquecendo-se de tudo, desfaz-se de 

bens para adquirir os livros, especialmente os de cavalaria, que o transportam para o mundo 

dos sonhos: “[...] tanto naquelas leituras se enfrascou, que passava as noites de claro em claro 

e os dias de escuro em escuro, e, assim, do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o 

cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo” (CERVANTES, 1981, p.30). Tamura 

comenta sobre a influência de Quixote na formação de Belmiro: 

 
 

[...] como ocorre com Dom Quixote, que lê seus romances de cavalaria, por eles se 
apaixona e sai, então, em busca de aventuras para reformar o mundo. Inspirado 
pelas histórias de cavaleiros andantes, faz de si mesmo um deles. Belmiro, por sua 
vez, sente-se moldado por suas leituras e vê o mundo pela ótica da literatura, 
tornando-se um rapsodista, ao escrever em seu Diário (TAMURA, 2009, p.57). 

 

 
Os livros são para Belmiro um mundo a parte, pois permitem que ele se transporte 

para outras paragens, vivencie experiências jamais imaginadas. O mito donzela Arabela, 

recuperado da infância, dos contos encantados, é prova do encantamento que a leitura 

despertou em Belmiro, desde menino. A pobre jovem aprisionada na torre do castelo, que 

entoava cantigas melancólicas e que, de tanto amar, vem a morrer, marcou o amanuense 

significativamente e o faz, aos trinta e oito anos, retomar o mito, transferindo-o para a 

realidade a fim de dar corpo e vida a Arabela. Outros mitos também são recuperados por ele, 

como o da Bela Adormecida e o de Iracema, personagem emblemática da literatura romântica 

brasileira. 

Belmiro e Quixote podem ser vistos como personagens cuja capacidade de fantasiar é 

determinante. A grande diferença entre os dois se dá pela consciência que Belmiro tem de sua 

fantasia: “Amigo Quixote, todos os cavaleiros andantes já se recolheram e não há mais 

dulcineias” (ANJOS, 2001, p.59).  Mesmo que o primeiro tenha a consciência que falta ao 

segundo, registra-se na personagem de Cyro a forte presença do sonho, da busca de um ideal, 

apesar de ele reconhecer a incapacidade de atingi-lo. Enquanto Quixote divaga em sua 

demência e vê em Dulcineia a grande dama, Belmiro imagina a donzela Arabela – Carmélia – 

como a princesa sonhada desde a infância, que teve sua materialização, primeiramente em 

Camila, mas que se faz sentir de forma mais intensa no momento da maturidade, quando a 

juventude se despede e deixa como possibilidade apenas o sonho e a fantasia. No último 

capítulo de O amanuense, emerge a figura de Sancho Pancha, é Carolino, para quem Belmiro 
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lança uma indagação: “- Que faremos, Carolino amigo?” (ANJOS, 2001, p.227). O cavaleiro 

andante, acompanhado de seu possível fiel escudeiro, terá de repensar o plano de vida para 

vencer o tempo que lhe falta para viver e, talvez, construir novos sonhos para acalentar a vida, 

pois o mundo é vasto, mas não tão vasto como o seu coração. 

Na verdade, a narrativa permite que se descortine toda essa vastidão de sentimentos 

presente no protagonista e toda a sua intensidade lírica. Esse lírico Belmiro, no capítulo 81, 

justifica os registros que realiza em seu caderno de anotações, por ele definido como o esboço 

de um livro, já que o projeto de escrita tinha um objetivo a ser cumprido, apesar da hesitação 

em tornar pública sua vida, especialmente pela consciência de que nada de excepcional havia 

nela que pudesse interessar a algum leitor: “Este caderno, onde alinho episódios, impressões, 

sentimentos e vagas ideias, tornou-se a minha própria vida, tanto se acha embebido de tudo o 

que de mim provém e constitui a parte mais íntima de minha substância” (ANJOS, 2001, 

p.99). 

Anatol Rosenfeld, em suas “Reflexões sobre o romance moderno”, comenta sobre o 

papel do narrador que se evidencia no romance moderno, especialmente aqueles que se 

colocam em primeira pessoa, marcados pelo isolamento e fragmentação. Analisando a obra-

prima de Proust, Rosenfeld constata que, para o narrador proustiano, “[...] o mundo já não é 

um dado objetivo e sim uma vivência subjetiva; o romance se passa no íntimo do narrador” 

(1976, p.92). Como leitor de Proust e, declaradamente, assumindo a afinidade com o 

romancista francês, Cyro dos Anjos toma emprestado o modelo e coloca Belmiro em posição 

próxima a do narrador de À la recherche de temps perdu, em sua trajetória de retorno ao 

passado. O tempo filtrado pelo amanuense na escrita de seu diário é um tempo que se registra 

como humano. Sobre essa questão Rosenfeld considera que o homem “não apenas vive no 

tempo, mas é tempo, tempo não cronológico” (1976, p.82). Completando o pensamento, ele 

observa que a consciência humana não registra o tempo como faz o ponteiro de um relógio. 

Ela engloba, além do presente, o passado e o futuro, mesmo que ele não exista, como 

expectativas e possibilidades.   

Belmiro é um solitário que faz da escrita seu grande projeto de vida. O passado 

evocado e o presente se fundem, mas não há perspectivas futuras. Talvez por esse fato a 

forma escolhida para narrar a vida tenha a intenção de resolver essa carência. Como afirma 

Lejeune, “o diarista se protege da morte através da ideia de continuação. A escrita de amanhã, por 

sua reduplicação indefinida, tem valor de eternidade” (2008, p. 270). O diário registra, de forma 

quase imediata, os acontecimentos vividos, mantendo o passado recuperado, evitando que a 

passagem do tempo venha a interferir na fidedignidade do que realmente ocorreu. Além dessa 
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característica do gênero, outra se manifesta e, talvez, tenha um valor superior. O passado vai 

sendo tomado de pronto e o presente vai se posicionando em destaque, impedindo que o 

passado se agigante e criando a expectativa de futuro, já que não há muito a ser esperado por 

Belmiro. A consciência dessa falta de possibilidade se torna definida no capítulo final do 

livro.  

Como já mencionado anteriormente, cabe considerar que O amanuense tem a sua 

origem em crônicas avulsas publicadas no jornal A Tribuna, nos anos de 1933 a 35. Cyro se 

vale do pseudônimo Belmiro Borba, que, segundo ele, seria uma homenagem ao poeta 

mineiro Belmiro Braga e uma referência ao personagem machadiano Quincas Borba: “[...] A 

lembrança de Belmiro Braga, popular poeta mineiro, forneceu-lhe os dois ‘B’ e o prenome. O 

Borba, por manobra do inconsciente, foi-lhe sugerido por um personagem de Machado de 

Assis, Quincas Borba” (NOBILE, 2005, p.25, grifos nossos). Em “Um amanuense ao 

espelho”, Sylvia Bedran analisa o nome Belmiro, observando-lhe a origem e estabelecendo a 

relação, também de oposição, que se registra nele:  

 
 

Belmiro provém do germânico e significa ilustre, afamado. Teríamos, portanto, 
uma primeira possibilidade de leitura do nome próprio, a partir de uma motivação 
irônica: seu nome apontaria para o que Belmiro não consegue ser. Por outro lado, o 
texto nos permite uma etimologia selvagem, com a decomposição em BEL e MIRO 
- olho o belo, admiro-o. Neste caso, o nome próprio teria um efeito reduplicador do 
esteticismo voyeurista do personagem (BEDRAN, 1979, p. 4). 

 
 

 Sem dúvida, o amanuense é um observador do mundo, dos fatos que falam menos dele 

e mais dos outros. A beleza o atrai e, ao identificá-la, ele se deslumbra com Carmélia. No 

capítulo 7, ao conhecer a jovem, a essência de Belmiro, que se traduz em seu nome, é 

revelada: “[...] Foi uma visão extraordinária. [...] senti-me fora do tempo e do espaço, e meus 

olhos só percebiam a doce visão. Era ela, Arabela. Como estava bela! [...] O mito donzela 

Arabela tem enchido minha vida” (ANJOS, 2001, p.38). O mito retomado da infância também 

reforça a busca pela beleza. A donzela é Arabela, aquela que, pela beleza, se vê fechada em 

uma torre e não pode ser vista e amada. Outra antinomia pode ser percebida neste contexto. 

Qual será o alvo do amor de Belmiro? A beleza da mulher ou o mito? 

Retomando a gênese da obra, quando Cyro tem a ideia de dar vida, em um livro, às 

crônicas avulsas, faltava-lhe, ainda, muita matéria para ser escrita e ele realizou seu intento 

em pouco menos de dois meses. O pseudônimo cedeu lugar ao heterônimo, pois Belmiro 

passou a ter vida própria. Sobre esse processo de construção do livro e da personagem, Cyro 
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considerou, em linhas gerais, na entrevista a Jorge Araújo, ao ser inquerido se o material da 

crônica havia elaborado o romance: 

 
 

Só o germe. A crônica me deu apenas o caráter do personagem principal. No 
romance, o ponto de partida é sempre o indivíduo, e o episódio, às vezes. A 
crônica, eu ia assinando Belmiro Borba, no Estado de Minas e o personagem foi 
ganhando consistência e tendo uma vida à parte. As opiniões que ele emitia já eram 
de uma personagem e não de um autor. Quer dizer, ele se transformou em 
heterônimo. Passou de pseudônimo a heterônimo. Havia, portanto, uma 
personagem. A ela se foi agregando uma porção de situações e compôs-se o 
romance. Eu apanhei uma porção de tipos das minhas relações de amizade. Você 
sabe como se compõe uma personagem. Tira-se o nariz dum, a orelha de outro, o 
caráter de um terceiro e aquilo vai se amassando. E pega-se de maneira 
inconsciente. Este trabalho é todo inconsciente. Quem tem sobre isto uma página 
muito bonita é Proust. A observação consciente não ajuda nada e o escritor não 
pode tomar notas, como o pintor faz um esboço. O escritor não deve tomar notas, 
essas notas em geral prejudicam. Você tem que ir na memória profunda e esperar 
aquilo aflorar à tona da consciência e explorá-lo (ANJOS, 2013, p. 107-108, grifos 
nossos). 

 
 

Nessa exposição há muito a observar e para se refletir. O primeiro grifo na fala de 

Cyro permite que se retome Walter Benjamin ao considerar sobre a origem do romance, 

registrando o papel do indivíduo no contexto narrativo do gênero: “A origem do romance é o 

indivíduo isolado [...] Escrever um romance significa, na descrição de uma vida humana, 

levar o incomensurável a seus últimos limites” (BENJAMIN, 1994, p.201). Na realidade, 

confirma-se que o romance dá voz ao indivíduo e permite que ele se manifeste com 

autonomia, desvinculando-se do próprio autor e passando a ter vida própria, sendo capaz de 

externar sua desorientação, inquietude, desassossego diante da vida e do mundo: “Na riqueza 

dessa vida e na descrição dessa riqueza, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem 

a vive” (BENJAMIN, 1994, p.201). Há que se considerar também sobre essa autonomia, pois, 

ao declarar que Belmiro se transforma em heterônimo, cumpre entender o fenômeno que se 

efetiva não apenas na constituição de um nome para diferenciar a personagem de seu criador, 

mas de uma personalidade, de uma individualidade. Outra questão que emerge da heteronímia 

é que, além das diferenças que se registram no tocante a ideias e emoções, há também a 

questão do estilo. Se for observado o fenômeno em Fernando Pessoa, torna-se possível 

entender essa alteração de estilo. Cada heterônimo de Pessoa traz consigo características 

pessoais e literárias. 

 Belmiro, diante da afirmação de Cyro, “[...] ele se transformou em heterônimo”, é um 

indivíduo, uma personagem, que, pelo seu mundo interior, repleto de questionamentos, 

incertezas e desesperança, tece uma narrativa a partir de sua visão, especialmente porque, 
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como afirma seu criador, “As opiniões que ele emitia já eram de uma personagem e não de 

um autor”, mesmo que todo o processo de composição de sua essência tivesse sido fruto da 

elaboração do autor, de forma inconsciente, como declarado por ele. Sobre a estratégia 

utilizada por Cyro será de bom-tom observar a constatação apresentada por ele na entrevista, 

ao afirmar que todo autor deve “ir na memória profunda” e esperar que tudo aflore. Tal 

afirmação conduz à possibilidade de associação com o processo que Benjamin definiu como 

escavação. Como já discutido em 1.2 deste trabalho, a escrita memorialista se constitui como 

um exercício de buscar, na memória, fatos, situações, pessoas, emoções, impressões que 

ficaram retidos e que, ao serem escavados, trazem novas possibilidades interpretativas sobre a 

vida. Quem escava (recorda), obrigatoriamente, repensa, no presente, o passado escavado. 

Cabe lembrar que, ao dizer que Proust tem isso bem definido, Cyro se reporta à À la 

recherche du temps perdu, onde o memorialista promove essa escavação em busca do tempo 

perdido, do passado que ele tenta recuperar por meio de situações, de lugares e de pessoas, 

reativando emoções. Cyro faz com que Belmiro também realize essa busca: “[...] vou 

entrando numa fase da vida em que o espírito abre mão de suas conquistas, e o homem 

procura a infância, numa comovente pesquisa das remotas origens do ser. Há muito que ando 

em estado de entrega” (ANJOS, 2001, p.39).  

 Cyro ressalta, ainda, que, na produção ficcional, o escritor precisa “enfiar a mão no 

barro humano e revolver a alma da gente” (ANJOS, 2001, p.106). E ele realiza, em O 

amanuense, esse propósito. Os noventa e quatro capítulos do livro registram essa atitude do 

autor de criar uma personagem, dando-lhe vida a partir da busca de referenciais trazidos da 

memória e, com o correr da narrativa, dos fatos presentes, liberando-lhe o trânsito pela 

narrativa, visando ao cumprimento do intento que ele, Belmiro, declara: “É plano antigo o de 

organizar apontamentos para umas memórias que não sei se publicarei algum dia” (ANJOS, 

2001, p.31). Depois de algumas tentativas, ele assume a responsabilidade da produção dessa 

narrativa pretensamente memorialista: 

 
 

Não sei bem o que me sairá das entranhas. Comecei contando o Natal que acabou e 
falando nos amigos e na parentela. Meu desejo não é, porém, cuidar do presente: 
gostaria apenas de reviver o pequeno mundo caraibano, que hoje avulta a meus 
olhos. Minha vida parou, e desde muito me volto para o passado, perseguindo 
imagens fugitivas de um tempo que se foi. Procurando-o, procurarei a mim próprio 
(ANJOS, 2001, p.32). 
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Constata-se, sem dúvida, que o processo de rememoração a se constituir tem a 

finalidade de retomar o passado, principalmente aquele vivido em Vila Caraíbas, ligado as 

suas origens, a sua infância, às lembranças do pai, da mãe, especialmente de Camila, e de uma 

vivência que se perdeu no tempo. O Natal de 1934, primeiro relato do livro, e a Rua Erê, local 

onde reside o protagonista, lhe trazem as reminiscências. Segundo Platão, caracteriza-se como 

reminiscências a busca voluntária de algo que se registrou anteriormente (a anamnesis); 

portanto tem-se a intenção de evocar ou provocar a lembrança:  

 
 

[...] Talvez seja isso o que sempre me leva a passear o pensamento por outras ruas e 
por outros tempos [...] Eu fechava os olhos e a Ladeira da Conceição surgia, diante 
de mim, com a nitidez de um acontecimento matinal. Vila Caraíbas e seu cortejo de 
fantasmas. Tão suave era a visão que a garganta se me apertava, e eu sentia os olhos 
se umedecerem comovidos (ANJOS, 2001, p. 26). 

 
 

Conforme foi considerado em 1.1 deste trabalho, a evocação do passado, quer 

voluntária quer involuntariamente, efetiva-se por meio de um processo de introspecção. A 

imaginação se coloca, quase sempre, nesse intervalo entre o que foi registrado e a lembrança 

do registro, produzindo a fantasia que concorrerá com a realidade.  Há entre memória e 

imaginação uma afinidade profunda, principalmente porque, quando a memória é acionada, 

modificações acontecem, especialmente em virtude do esquecimento, e a recuperação se faz 

marcada por traços de imaginação. Como afirmado por Aristóteles, toda imaginação humana 

vem da memória; ambas pertencem à mesma parte da alma.  

A capacidade de imaginar está diretamente ligada à projeção temporal. Sobre a relação 

do ser humano com o tempo, especialmente na narrativa, Paul Ricoeur, em Tempo e 

Narrativa, reflete sobre a humanização do tempo pela narrativa. O ato de narrar uma vida 

permite que se estabeleça o movimento dessa vida, independente de ser ficção ou não. 

Belmiro se reconhece capaz de imaginar: “Sou um incorrigível produtor de fantasias, a retalho 

e por atacado, e fiquei a imaginar doces coisas. Esqueci-me desta triste figura e sonhei um 

lindo idílio” (ANJOS, 2001, p.45). As fantasias que habitam sua alma e se referem à doce 

Arabela – Carmélia Miranda – o fazem ver o presente e esquecer o passado. Na realidade, o 

passado vai perdendo lugar, pois o que Belmiro deseja, na realidade, mas sem revelar 

explicitamente, é se desvencilhar do passado, daqueles tempos mortos. A triste figura de 

Belmiro torna-se consistente como a do cavalheiro de La Mancha, que sonha o sonho da 

donzela Dulcineia. Mas o passado, mesmo que aparentemente escondido, é percebido na 

narrativa, pois visita Belmiro constantemente. O próprio mito infantil, como já afirmado, se 
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constitui retomado da infância e da juventude, pois já havia se materializado, anteriormente, 

com a primeira Arabela, de carne e osso, a noiva Camila. 

Para Agostinho, o processo de rememoração estabelece-se a partir do entendimento 

entre o que é realidade e a imagem que se constitui do que foi guardado como registro dessa 

realidade e que, ao ser evocado, traz as marcas do tempo da evocação e não, necessariamente, 

do tempo do acontecido integralmente. É desse ponto que partem os questionamentos sobre o 

tempo. A consciência do passar do tempo, do registro desse passado, dos acontecimentos 

serem possíveis, para que o futuro venha a existir, e do próprio presente trazem, para o 

filósofo cristão, a conclusão de que há o presente do passado, o presente do presente e o 

presente do futuro e que esses tempos se projetam na mente humana. Ele observa que há 

“lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança 

presente das coisas futuras” (SANTOAGOSTINHO, 1973, p.248).   

No capítulo 5, Belmiro também reflete sobre a sua relação com o tempo no processo 
de rememorar: 

 

[...] pus-me a pensar no permanente conflito que há em mim, no domínio do tempo. 
Se, a cada instante, mergulho no passado e nele procuro uma compensação, as 
secretas forças da vida trazem-me de novo à tona e encontram meios de entreter-me 
com as insignificâncias do cotidiano. Pelo oposto, é comum que, quando o atual me 
reclama a energia ou o pensamento, estes se diluam e o espírito se desvie para 
outras paisagens, nelas buscando abrigo (ANJOS, 2001, p.33). 

 
 

O conflito em Belmiro pode ser entendido como a luta que ele trava contra o tempo, 

esse implacável inimigo que a tudo destrói e consome. Situações vivenciadas no presente 

transportam Belmiro para os tempos idos, ou, como ele mesmo diz, para os “tempos mortos” 

(ANJOS, 2001, p.33). Como citado em 1.1, Bergson declarou que o passado fica registrado no 

inconsciente de cada indíviduo e, sempre que, no presente, se experiencia uma vivência, 

imagens retidas podem ser recuperadas. No romance, muitas situações reconduzem Belmiro 

ao passado. Andando por Belo Horizonte, na noite de São João, ao ver uma fogueira acessa, 

com a garotada soltando balões e bombinhas, a amanuense viaja para o mundo caraibano, em 

busca dos balões que cruzavam o céu naquela época distante. Revê as moças lendo a sorte, as 

fogueiras antigas assando as batatas: “Tempo velho. Velho Belmiro. Enquanto a fogueira 

funcionar, nós ficaremos de braços dados, nem tristes, nem alegres, apenas nos namorando e  

nos lembrando daquela moça [...] que cantava inefável modinha [...] Tempo velho. Moço 

Belmiro” (ANJOS, 2001, p.60). 

Outra situação associada à memória musical registra-se nesse percurso de volta ao 

passado. A convite de Glicério, Belmiro o acompanha na visita à casa do Senador Furquim, 
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com o pretexto de jogar pôquer. Surpreendido, ele se vê diante de jovens que, por ser uma 

data festiva na residência, iniciam um baile. A dança e a música, mas também a jovialidade do 

grupo, trazem-lhe as lembranças do passado: “Por um momento, experimentei uma 

transfiguração: senti-me em Vila Caraíbas, no bom tempo das polcas e das quadrilhas. [...] 

Minhas moças em flor de Vila Caraíbas [...] cantavam, ao luar, velhas, inefáveis modinhas. 

Moças proustianas em flor [...]” (ANJOS, 2001, p. 63). As moças do presente, que suscitaram 

as do passado, fazem Belmiro pensar sobre a vida, especialmente sobre o passar dos tempos, 

as novas gerações, a perda do espaço e ele conclui que o melhor é fugir das moças em flor, já 

que a juventude se faz distante: “A quem vai passando, o melhor é esconder-se nas cavernas 

do peito e nelas procurar o panorama do seu tempo”( ANJOS, 2001, p.63). 

No percurso para a casa de Jandira, uma melodia, extraída de uma sanfona tocada por 

um cego, transporta Belmiro ao passado: “Fiquei rente do cego da sanfona, não sei se ouvindo 

as suas valsas ou se ouvindo outras valsas que elas foram acordar na minha escassa memória 

musical” (ANJOS, 2001, p.63). Mais uma vez, um episódio se constitui como desencadeador 

de lembranças:  

 
 

Desci a Rua dos Guajajaras com a alma e os olhos na Ladeira da Conceição, por 
onde, num bando alegre, passava Camila [...] depois da missa das nove, na Igreja 
do Rosário. Era precisamente por ali que estacionava outro sanfonista que não 
esmolava nem era cego, e tocava apenas por amor à arte, ou talvez para chorar 
mágoas (ANJOS, 2001, p.63).  

 
 

Bergson fala sobre a memória pura que se constitui como memória propriamente dita, 

pois pode ser entendida como a que conserva alguma imagem, de situação, pessoa, lugar, 

palavra, de valor significativo, quer positivo, quer negativo, para o ser humano. Essa memória 

nem sempre se processa com a recuperação integral do que foi vivenciado. Ela pode partir de 

um detalhe e, dele, chegar ao todo. No episódio citado acima, Belmiro se vê na Ladeira da 

Conceição, em Vila Caraíbas, mesmo estando na Rua dos Guajajaras, ouvindo outro 

sanfonista, nem cego nem pedinte, - registro do passado relevante que foi conservado -, mas 

que volta à cena, desviando-o no tempo, para trazer ou recuperar algo que se refere à essência 

do amanuense: 

 

O sanfonista da Vila traduzia, desse modo, para mim, as coisas complicadas de 
minha alma. O cego, que encontrei na esquina, não o fez com a mesma eficiência, 
mas em todo caso, me lembrou o outro da ladeira de minha vila, e isso já foi muito 
fazer, porque assim me conduziu a um mundo de doces harmonias (ANJOS, 2001, 
p. 34). 
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 Na realidade, o sanfonista e sua música recuperam o que de mais significativo se 

registra no passado do narrador, Camila, a presença viva de um tempo que, apesar de ser 

declarado por Belmiro como morto, talvez associado-se à morte da amada da juventude, se 

mantém em permanente estado de duração. É de Camila que vem todo o seu desassossego, a 

sua tristeza, o seu sentimento de perda e de nulidade. A resignação diante da vida, que não lhe 

favoreceu com a felicidade de um amor, nem com a esperança de um futuro promissor, não no 

que se refere às posses, mas especialmente no que tange à concretização dos sonhos 

acalentados na juventude, faz com que ele se veja sem horizontes: 

 
Habituei-me a uma paisagem confinada e a um horizonte quase doméstico. No seu 
âmbito poucas são as imagens do presente, e muitas as do passado. E se tal vida é 
melancólica, trata-se de uma sorte de melancolia a que meu espírito se adaptou e 
que, portanto, não desperta novas reações (ANJOS, 2001, p.64). 
 

 
 É esse Belmiro limitado que se identifica com um vira-lata – “[...] Qualquer coisa me 

liga a esse cachorro magro e abandonado que encontrei na Rua dos Pampas” (ANJOS, 2001, 

p. 211) – e que pode ser relacionado ao personagem que lhe emprestou o sobrenome – 

Quincas Borba –, ambos, filósofo e cachorro, abandonados e solitários. Dessa forma, Belmiro 

atesta-se como um Borba errado, “[...] um fruto chocho do ramo vigoroso dos Borbas, que 

teve seu brilho rural” (ANJOS, 2001, p. 27). Não atingindo o desejado pelos pais, que tinham 

planos para o menino, único varão, já que a prole não fora numerosa – duas irmãs, uma 

esquisita – Emília – e outra – Francisquinha – perturbada de nascença, Belmiro se tornou, 

apenas, um funcionário público, um amanuense, um burocrata na expectativa de um dia a vida 

parar, consolidando o que já se encontra em paralisação: “Stop./ A vida parou/ ou foi o 

automóvel?” (ANJOS, 2001, p.29). 

A narrativa tem a sua gestação a partir desse contexto. Pela impossibilidade de dar 

continuidade à vida, já que essa parou, e não há mais nada a esperar – caberia outro diálogo 

com Drummond: E agora Belmiro? –, a escrita passa a ter o papel de realizar o que se 

constitui como faltoso para ele. Sobre esse processo, Souza declara: “Se a vida parou e o que 

resta ao amanuense é a invenção da narrativa de retorno ao passado – o traço proustiano de 

construção da memória -, a escrita impulsiona o novo nascimento e a busca do conhecimento 

de si” (SOUZA, 2009, p.63). 

 Reiterando o já exposto, a vida não lhe deu a oportunidade de um amor verdadeiro e 

realizado com Camila, a primeira Arabela, e nem com Carmélia, a que o faz retomar o mito 

infantil, já na maturidade, por reativar-lhe o sonho, os sentidos, fazendo-o suspirar, e ele tem 

plena consciência disso, ainda mais porque o sistema Borba não se adequa ao da jovem 



 134

pertencente a uma família tradicional: “[...] não casarei, pois Camila já se foi. E seria ridículo 

pensar [...] em Carmélia. Ainda que viesse pedir a mão do Dom Donzel da Rua Erê. O sistema 

Borba não comporta nem prevê senhoras de tão fina estirpe” (ANJOS, 2001, p.119). Como 

um celibatário, Belmiro se posiciona na narrativa. A vida parou, porque não teve 

continuidade, e esse sentimento de impotência, de esterilidade encontra, na escrita, uma forma 

de prosseguimento, de reprodução, de fertilidade. O livro a ser produzido por Belmiro é o 

único e possível fruto de uma árvore estéril, a mesma árvore que só existe para compor uma 

paisagem. Com essa consciência, ele responde a pergunta feita pela companheira Jandira: 

 
 

 Por que um livro? Foi a pergunta que me fez Jandira, a quem, há tempos, 
comuniquei esse propósito. “já não há tantos?” Por que você quer escrever um 
livro, seu Belmiro?”Respondi-lhe que perguntasse a uma gestante por que razão iria 
dar à luz um mortal, havendo tantos. Se estivesse de bom humor, ela responderia 
que era por estar grávida” (ANJOS, 2001, p. 31). 

 
 

Abre-se, neste ponto do presente estudo, a possibilidade de se buscar, na obra A 

criação literária, publicada em 1954, cuja produção foi motivada por uma pergunta 

semelhante à que foi apresentada pela personagem Jandira a Belmiro, uma relação, mesmo 

sabendo que o questionamento de Jandira antecede ao que foi dirigido a Cyro por um aluno 

do curso de literatura da antiga faculdade de Filosofia de Minas Gerais: “- Por que escrever?”. 

Para dar resposta ao aluno, Cyro percorreu um caminho longo, intentando encontrar a lógica 

para explicar os fatores pelos quais o espírito do homem deixa a realidade útil, para procurar 

uma realidade estética (ANJOS, 1959, p. 8). Cyro visitou vários teóricos de diferentes áreas, 

para chegar à conclusão de que não se deve perguntar a um escritor por qual motivo ele 

escreve, pois cada um sabe de si e de suas razões. Ele assume que a arte se presta à 

reconstrução da vida vivida, pois as experiências passadas, pela memória, podem ser 

recuperadas pelo ato de criação literária.   

Voltando à pergunta de Jandira, assumindo, como afirma Souza (2009), a metáfora da 

gestante que nutre no ventre o feto e que lhe garante a vida, numa questão de obstetrícia, 

Belmiro declara estar grávido, fecundado pela vida que se manifestará em um livro: [...] sinto-

me grávido, ao cabo, não de nove meses, mas de trinta e oito anos. E isso é razão suficiente. 

[...] a vida fecundou-me a seu modo, fazendo-me conceber qualquer coisa que já me está 

mexendo no ventre e reclama autonomia de espaço. Ai de nós, gestantes” (ANJOS, 2001, 

p.31). O diário dará luz à vida interior de Belmiro que deseja se manifestar.  
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Esse foi o recurso usado por Cyro para apresentar suas reflexões metatextuais, 

frequentemente presentes em romances dessa natureza.  Logo após a constatação dessa 

gravidez, Belmiro inicia o percurso reflexivo sobre a vida e o primeiro questionamento o 

conduz ao passar do tempo. Como declara Bergson (1999), toda criação já se constitui como 

memória, que se realiza no presente e resgata o passado grávido do futuro. Dessa forma, as 

narrativas de memórias se efetivam como tentativa de recomposição dos fragmentos da vida 

que acabaram por determinar a fragmentação do humano.  Em síntese, Belmiro reassume o 

projeto narrativo, na noite de Natal de 1934, inspirado, talvez, pelo contexto natalino que 

promove o desejo de atos nobres e que o leva a realizar o que fora interrompido 

anteriormente: “[...] esta noite insone de Natal [...] traz-me um desejo irreprimível de 

reencetar a tarefa a cem vezes iniciada e outras tantas abandonada.” (ANJOS, 2001, p.31). A 

relação do Natal com a gestação e o nascimento se faz coerente. É dessa forma que o 

amanuense registra suas impressões autobiográficas, ora marcadas por um lirismo inconteste, 

ora por meditações irônicas e pessimistas. Efetiva-se, portanto, a tendência evocativa que se 

conjuga ao espírito analítico e, dessa união, emerge um sujeito que filtra a vida a partir de sua 

subjetividade. 

A respeito desse projeto autobiográfico, cumpre esclarecer que, segundo Lejeune, 

entende-se por autobiografia “uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz 

de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de 

sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 14). Assim, aquele que se apresenta em uma 

autobiografia é uma pessoa real. Há, ainda, o estabelecimento do pacto autobiográfico, com o 

leitor, no qual a identidade entre autor e narrador se registra, diferentemente do que acontece 

no pacto romanesco, que nega essa identidade e declara a ficção. O personagem também 

deverá ser incluído na identidade do pacto autobiográfico, porque é uma única pessoa. 

Como citado em 1.2, a partir do "pacto autobiográfico", Lejeune consegue estabelecer os 

limites entre os modos discursivos fictícios e os não ficcionais. O pacto possibilita o leitor 

distinguir um relato de vida de uma narrativa de ficção. O pacto autobiográfico firma um 

compromisso de respeito entre narrador e leitor. A proposta do pacto romanesco, ficcional, 

não exige que o leitor acredite no que lê. Estabelece, na realidade, uma cumplicidade, pois o 

leitor entra na história e finge acreditar em tudo que é narrado.  

 Em O amanuense Belmiro, Cyro estabelece o pacto romanesco, por se tratar de 

ficção. Belmiro, narrador-protagonista, não se identifica com seu criador, autor da obra. A 

crítica tentou estabelecer elos entre o autor e o protagonista e, neste ponto, tornar-se relevante 

retomar algumas considerações sobre o fato do romance se constituir como uma 
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autobiografia. Justificativas surgiram para explicar o processo de construção da obra, como 

estilização do gênero; proximidade sentimental e profissional entre autor e personagem – a 

experiência de burocrata serviu para a referida composição da personagem, já que Belmiro é 

um funcionário público, da classe média, entretanto, diferentemente do autor, o serviço 

público não lhe tomou o tempo –; semelhanças entre as personagens, especialmente as que 

compõem o grupo de amigos, com pessoas reais, do convívio de Cyro; a relação entre a 

família Borba e a família Versiani dos Anjos, da qual Cyro é membro, citada por Antônio 

Cândido, em artigo publicado na Folha da Manhã, em 1944, ressaltando, especialmente, a 

afinidade entre o coronel Antônio dos Anjos e o velho Belarmino Borba; a escolha da 

passagem, extraída das Remarques sur les mémoires imaginaires, de Georges Duhamel, 

colocada no pórtico do livro, como epígrafe, que pode ser entendida como uma confissão, na 

qual ele toma para si o que Duhamel considerou: “Pour écrire l’histoire d’un autre, je 

collabore avec ma propre vie. Qu’on ne cherche pas à savoir ce qui, dans cette fiction, est 

indubitablement moi. On s’y tromperait. Et mes proches s’y tromperaient autant et plus que 

les autres” (DUHAMEL apud ANJOS, 2001, p.20). Pela afirmação constata-se que, para 

escrever a história de uma pessoa, deve-se valer da própria vida, mas que ninguém, mesmo os 

mais próximos, busquem descobrir o que seria realmente o escritor, pois correria o erro de 

errar. A primeira referência à citada obra, presente em O amanuense, traz uma questão de 

significativa importância, não para a discussão sobre autobiografia, mas sobre o processo 

mnemônico que se efetivará na proposta narrativa de Belmiro: “Les souvenirs que j’ai de ma 

vie réelle ne sont ni plus colorés ni plus vibrants que ceux de mes vies imaginaires” 

(DUHAMEL apud ANJOS, 2001, p.20), ou seja, em tradução pessoal, as lembranças que 

tenho da minha vida real não são nem mais coloridas nem mais vibrantes das que tenho da 

minha vida imaginária. 

 Por mais que se pretenda retornar ao passado, escavando dele as lembranças dos fatos, 

com precisão de detalhes e veracidade, o que mais conta é o que será possível refazer no 

processo de rememoração, que vem determinado pela imaginação. Torna-se oportuno 

ressaltar que as recordações do passado na obra de Cyro não são construídas por Belmiro com 

o intento de fidedignidade, mas como extensão de sua capacidade inventiva, imaginativa, o 

que desfaz o compromisso que se mantém vivo nas autobiografias. As ‘memórias 

imaginárias’ de Belmiro, mesmo que compostas por referências extraídas da vida e das 

experiências do autor, não podem ser vistas como determinantes de uma autobiografia. Sobre 

o fato de Belmiro ser um burocrata, como Cyro o foi, Ivan Ribeiro observou sobre essa 

questão, considerando:  
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A verdade é que a história de Belmiro independe da circunstância “amanuense”. 
Ele poderia ser um médico, um advogado, um empregado de banco, porque o que 
mais importa realmente não é a fração burocrática do Belmiro da Seção de 
Fomento, e sim o Belmiro meio boêmio, nostálgico das auroras e crepúsculos de 
Vila Caraíbas [...] (RIBEIRO apud NOBILE, 2005, p. 38). 
 

 
O heterônimo Belmiro se constitui, portanto, como um narrador autodiegético que 

passa a filtrar, em sua narração, fatos de sua vida, o que vem a se constituir como uma 

autobiografia ficcional.  Com o correr da narrativa, pelo que ele mesmo declara – ser a sua 

vida insignificante – o passado cede espaço ao presente e ele assume uma narração 

presentificada. Os mergulhos no passado para a busca de compensações são fugazes, pois 

logo o presente exige o retorno; entretanto, manter-se permanentemente no presente é quase 

impossível, o que acaba por determinar-lhe a consciência de que sua vida se projeta como 

uma ficção: “[...] minha vida, na realidade, se processa em arrancos e fugas, intermináveis e 

sucessivos, tornando-se ficção, mera ficção, que se confunde no tempo e no espaço” (ANJOS, 

2001, p.33). 

Faz-se mister observar que a estratégia usada por Cyro configura-se como um jogo no 

qual a memória assume um relevante papel. Ele coloca o narrador autogiegético para construir 

um livro de memórias, marcado pelo caráter evocativo que essa permite, com o foco no 

sublime do passado, não apenas preso a instantes, mas à garantia da continuidade dos fatos 

evocados. Entretanto, o projeto se altera, pois, na realidade, o passado evocado não 

corresponde à realidade do vivenciado, mas se registra no plano da imaginação. Ao buscar o 

passado, Belmiro traz o que se constitui como fruto dessa imaginação, as fantasias que 

projetou de uma realidade também insignificante. E, dessa forma, os fatos do presente passam 

a ser incorporados pela narrativa, fazendo-a ganhar características de diário, determinada pela 

fragmentação que se registra como traço desse gênero, mas o diário também não se realiza de 

forma perfeita. Evidencia-se, nesse processo de construção, a mediocridade do protagonista, 

pelo fracasso que se configura em todos os seus projetos e na própria vida, e a grandiosidade 

de seu criador, pelo exímio processo de elaboração da personagem e da trama.  

Sobre o fracasso dos intentos, dois posicionamentos antagônicos, outra antinomia, 

referentes à questão do desejo humano, são apresentados, filosoficamente, por Silviano e 

podem ser aplicados à vida de Belmiro. A explicação encontra-se na questão fáustica. 

Tomando a personagem de Goethe como referência, pelo pacto que ela firma com 

Mefistófeles para atingir a felicidade – o desejo de duração eterna de um momento de 

felicidade concretizaria o pacto para o demônio e ele poderia tomar a alma de Fausto – é 

analisado pelo filósofo, especialmente considerando a relação do homem com os seus desejos. 
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Silviano conclui sobre a impossibilidade de realização plena dos desejos, pois não se chega 

nunca à plenitude do que se almeja e, dessa forma, para evitar a frustração, é melhor não 

alimentar desejos. Essa consciência leva ao entendimento de que prender-se a um desejo, 

tendo-se a consciência de que ele não poderá ser totalmente atingido, é uma forma de 

infelicidade. Assim sendo, o melhor caminho é evadir-se de todo e qualquer desejo, para que 

a felicidade se processe, mesmo sabendo que esse controle de si mesmo sobre os desejos é 

uma forma de morte. 

O mito donzela Arabela se constitui como um símbolo faústico, porque se faz como 

projeção de um desejo, uma busca que leva Belmiro à constatação de sua impossibilidade. 

Assim o foi com Camila e, também, com Carmélia. O desejo não concretizado – a tentativa de 

realização amorosa – leva Belmiro à anulação de todos os anseios. Após a partida de Carmélia 

para a lua-de-mel com Jorge, ele toma consciência dessa relação: “[...] Se ao menos o amor se 

definisse, teríamos um sentido. Mas, que sabemos do amor? Impossível fixá-lo, encontra-lhe a 

expressão real, permanente” (ANJOS, 2001, p. 204). Milanesi, em Cyro dos Anjos: memória 

e história, considera sobre a questão fáustica em O amanuense, observando que o problema 

está presente em Belmiro, mas que ele se posiciona diferentemente da personagem de Goethe:  

 
 

Realmente, o problema está presente no protagonista, mas ele, ao contrário de 
Fausto, de Goethe, recusa-se a qualquer tentativa de reverter tal processo. Belmiro 
mostra-se consciente de que a excessiva reflexão e insulamento prejudicam sua 
vivência. Mas, apesar de mostrar possuir um ‘Mefistófeles’ dentro de si, não adere 
às suas sugestões e raciocina, calcula e mede. Disso resulta um vaivém constante, 
uma alternância entre razão e emoção, quase beirando à desagregação pessoal, 
dramaticamente percebida (MILANESI, 1997, p.57) 
 

 
 

Retomando a estratégia de construção da narrativa, como já foi colocado, Belmiro 

propõe, a princípio, uma narração ulterior, valendo-se da memória – discurso memorialístico 

– como registro de um passado mais ou menos distante. Muitos fatos são trazidos do passado, 

mas não como forma de registro do tempo perdido, e sim como lembranças suscitadas por um 

presente que passa a se impor sobre o passado:  

 
 

Que tenho eu com os dias que a folhinha assinala? Há dois meses comecei a 
registrar, no papel, alguns fragmentos da minha vida, e noto agora que apenas o 
faço em datas especiais. Encontro uma explicação plausível: minha vida tem sido 
insignificante, e no seu currículo ordinário nem faz, realmente, por onde eu a 
perceba. Habituei-me às coisas e seres que incidem no meu trajeto usual da 
Secretaria para o café e do café para a Rua Êre. Tais seres e coisas pertencem, por 
assim dizer, ao meu sistema planetário, e entretido com eles, na sua feição mais ou 
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menos constante, vou traçando quase que despercebidamente minha curva no 
tempo (ANJOS, 2001, p. 35). 

 
 
 Na realidade, Belmiro se sente limitado pelas contingências que a vida lhe impôs, 

especialmente por restringi-lo ao ambiente doméstico e da repartição pública, com poucos 

momentos de liberdade. Busca, como motivo para alimentar a vida, imagens do passado. 

Reconhece que seu mundo é muito diferente em relação ao das outras pessoas. Entende que a 

melancolia é a companheira assídua, que já se fez íntima e desfruta de sua permissão para se 

fazer constante. Mesmo sofrendo, vale-se do sofrimento para compor seu livro: “[...] o 

homem sofre, e o amanuense põe a alma no papel. Eis que o amanuense é um esteta: ao passo 

que há nele um indivíduo sofrendo, um outro há que analisa e estiliza o sofrimento” (ANJOS, 

2001, p.36). A conclusão definidora desse processo vem constatada na declaração de que, 

inexoravelmente, o homem espia o homem. 

Para espiar, como já foi analisado, Belmiro não se volta apenas para si, ele observa 

aqueles com quem convive e, também, a cidade que o abriga, como um flâneur. Belo 

Horizonte é desenhada no romance em vários momentos, compondo um quadro que dará 

sustentação para o projeto que o autor – Cyro dos Anjos – intentou realizar, tornar Minas 

Gerais o cenário de suas narrativas. Todas as obras do autor contemplaram esse propósito. 

Independente dos conceitos emitidos sobre a cidade, como o declarado por Redelvim no 

início do livro: “– Cidade besta, Belo Horizonte! [...] A gente não tem para onde ir...” 

(ANJOS, 2001, p. 23) ou mesmo pelo amanuense, ao constatar a grandeza da capital, ferindo 

a singeleza que caracteriza o Estado, a cidade, cravada no interior de Minas Gerais, berço do 

autor, não só se torna adequada às incursões noturnas e matinais de Belmiro, principalmente 

porque Cyro conhecia bem a capital mineira, por ter vivido um bom tempo nela, mas também 

pelo fato de Minas ter, na sua essência, um espírito de evocação do passado, o adormecer de 

uma história que carrega a História do Brasil, em suas montanhas, campos, e vilarejos.   

Há momentos em que Belmiro, perambulando pelas ruas de Belo Horizonte, como a 

de Guajajaras, a Paraibuna, a Avenida Afonso Pena, a do Piau, a dos Pampas, a Diábase 

(Esmeralda), a da Bahia, a Pernambuco, a Avenida Paraopeba, a do Espírito Santo, a 

Serpentina (no Carlos Prates), ou visitando cafés, bares, o Parque, a Igreja da Boa Viagem, a 

Igreja de São José, a Capela do Colégio Santa Maria, o mais antigo colégio da cidade, a 

estação central, o cemitério do Bonfim, o Country Clube – mesmo não tendo as posses que os 

frequentadores assíduos e sócios possuíam –, o Morro dos Pintos, ou tomando o bonde 
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Calafate ou o da Floresta, conduz o leitor de sua narrativa ao contexto da cidade, de Minas e 

dos mineiros. Destaca-se, a seguir, uma passagem que elucida o exposto: 

 
 

[...] Bela antemanhã! 
Subindo a Rua Erê, tomei à esquerda a Rua Diábase, que, mais para o alto, recebe o 
nome de Esmeralda. Segui-a até o fim e, pela estrada que a continua, cheguei ao 
Morro dos Pintos. Do alto da colina, contemplei Belo Horizonte, que apenas 
despertava. As cores, já vivas, do céu e a luminosa beleza da cidade feriram-me os 
olhos. Esses palácios e jardins e a majestade das avenidas e praças situam Belo 
Horizonte fora dos quadros singelos de Minas. Dentro das casas mora, porém, o 
mesmo e venerável espírito de Sabarabuçu, Tejuco, Ouro Preto e de tantas outras 
vetustas cidades. Penso no homem mineiro que se levanta, lê seu Minas Gerais, 
cuida dos passarinhos e se prepara, tranquilo, para as labutas do dia. A mulher cirze 
apressadamente um par de meias para ele e lhe pede que não se esqueça de deixar 
dinheiro para algumas compras. Sai, porém, sorrateiro. Façam-se as compras 
amanhã, não se corre para gastar. Os meninos estão vestidos, há mantimentos na 
despensa. Que mais é preciso? (ANJOS, 2001, p.115). 

 
 
 
 O espírito mineiro tão adequadamente apresentado diz do comedimento que 

caracteriza o povo das Gerais, avesso aos excessos, à turbulência, que não sucumbe diante da 

rotina pacata do cotidiano. Independente de se estar em Belo Horizonte, encolhendo-se na 

Rua Erê, ou em qualquer cidade ou lugarejo, como em Vila Caraíbas, com sua Ladeira da 

Conceição, a Igreja do Rosário, o Largo do Cruzeiro, com um cemiteriozinho pintado de 

branco, a velha fazenda dos Borbas, Belmiro tem a consciência de que o mineiro conserva 

esse traço que o define e diferencia. No artigo “O centenário de nascimento de Cyro dos 

Anjos”, Célia Tamura considera sobre a mineiridade presente em O amanuense: 

 

Pode-se dizer que Cyro esboçou, por meio da personagem Belmiro, a alma mineira, 
desenhando alguns de seus traços mais característicos. Muitas foram as tentativas 
de se caracterizar a mineiridade, pelos escritores e poetas da terra mineira, numa 
preocupação em encontrar e revelar a substância que diferencia os mineiros de 
outros brasileiros em geral. Numa nação de etnias, culturas e hábitos tão diversos, o 
mineiro vem dar a sua contribuição para a configuração do que é brasileiro. O 
“montanhês”, segundo Cyro, é aparentado ao inglês, em seus costumes severos e 
austeros (2013, não paginado).  

 

Faz-se necessário observar que, diferentemente dos conhecidos flâneurs da literatura, 

o amanuense não se atém ao detalhamento dos espaços. Sobre o fato de o narrador não se 

dedicar à descrição das ruas e paisagens, Catiana Silva18 observa: 

                                                 
18 Em “Olhar e memória em O amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos”, dissertação de Mestrado 
(UNIMONTES), Catiana F. Ferreira Silva estabelece uma relação entre a produção do diário e os 



 141

Não há preocupação em descrever as paisagens que o cercam, apenas cita os nomes 
dos lugares frequentados e das ruas por onde perambula, além de relatar os 
episódios observados, pois o que lhe atrai é justamente a movimentação na qual as 
pessoas estão envolvidas, principalmente quando esse movimento lhe permite 
encontrar explicações para seus conflitos íntimos (SILVA, 2013, p.63). 

 
 

Diante da proposta narrativa empreendida por Cyro, não apenas de concentrar-se em 

Minas Gerais, mas também de se voltar para esse espiar do homem e da vida, o heterônimo 

Belmiro Borba, um lírico e sonhador amanuense, cuja principal interlocução se faz com ele 

mesmo, assume, como já explicitado anteriormente, o diário, forma preferida dos tímidos e 

introspectivos, como o caminho ideal para as suas incursões solitárias, tecendo fantasias e 

desenhando donzelas e amores inatingíveis.19 Ao escrever, filtra as emoções e se transporta 

para um mundo idealizado, em busca de um modus vivendi que o satisfaça, atenuando-lhe a 

angústia. Analisando-se e ao mundo que o cerca, esse burocrata tenta encontrar uma saída 

para a própria dualidade, ou, porque não dizer, para o labirinto de antinomias em que vive, 

sendo romântico, racional, dotado de humor e de ironia.  

Na realidade, seguindo o filão que se abre para a ficção do século XX – o romance de 

memórias –, Cyro elabora sua primeira obra, mesmo que as crônicas avulsas tenham lhe 

servido de “germe”, como um romance, e, nele, evidencia-se o discurso memorialista, na 

forma de autobiografia ficcional, que, gradativamente, vai assumindo os modos e formas 

típicos do diário, na medida em que o presente vai sobrepujando o passado. 

 
Há três ou quatro semanas não tenho tocado nestas notas senão ligeiramente, para 
acrescentar uma ou outra linha a esta ou àquela página. Examinando-as, hoje, em 
conjunto, noto que, já de início, se compromete meu plano de ir registrando 
lembranças de uma época longínqua e recompor o pequeno mundo de Vila 
Caraíbas, tão sugestivo para um livro de memórias. Vejo que, sob disfarces 
cavilosos, o presente se vai insinuando nestes apontamentos e em minha 
sensibilidade, e que o passado apenas aparece aqui e ali, em evoluções ligeiras, 
suscitadas por sons, aromas ou cores que recordam coisas de uma época morta 
(ANJOS, 2001, p.39).  

 

 Faz-se relevante reiterar que, na realidade, os acontecimentos que envolvem a vida de 

Belmiro acabam por definir-lhe os caminhos da narrativa que, a princípio, foram traçados 

naquela noite de Natal de 1934 como a gestação de um livro de memórias. Era esse o intento 

                                                                                                                                                         
acontecimentos que são trazidos da memória e os que são vivenciados no presente, promovendo o contraponto 
entre o passado e o presente, analisados pelo protagonista, ora à luz da razão, ora pela emoção. 
 
19 Para Barcellos “a narrativa diarística pode ser considerada como não–retrospectiva, em oposição a uma 
narrativa ficcional clássica, por não apresentar uma distância temporal expressiva entre o evento e a narração 
dele. O tempo, sempre interrompido, não chega a representar um olhar que tenta divisar no passado os contornos 
de fatos e pessoas. Há uma natureza de presença naquilo que é narrado” (2013, p.116). 
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do amanuense, mas ele constata que o pretendido fracassa: “Jamais pensei, naquela ocasião; 

ou antes dela, que o presente pudesse vir dominar-me o espírito por forma tal, dele expelindo 

as imagens do passado que então povoavam, abundantes e vivas” (ANJOS, 2001, p.95). E a 

constatação se faz a partir da consciência de que Carmélia e Jandira expulsaram a imagem-

sombra de Camila, a primeira encarnação do mito infantil e de que os amigos, com suas 

histórias de vida, acabaram por neutralizar e banir “[...] os fantasmas caraibanos, as evocações 

dos velhos Borbas, a vida sentimental da Vila e da fazenda” (ANJOS, 2001, p.95). 

Gerado pelo narrador como um diário, cuja sustentação se evidencia na presença do 

gênero, de forma recorrente na obra, nos diários de Silviano e Redelvim, O amanuense cria a 

ilusão da realidade, que passa a ter vida própria e possibilita a Belmiro – o terceiro e principal 

diarista – tanto a facilitação do exercício narrativo, quanto a confirmação da consciência de 

sua limitação e inferioridade, permitindo que seja colocado no rol dos heróis que se 

evidenciam modernos, anti-heróis, sem força diante do mundo, cujo perfil encaixa-se na 

caracterização de vítima: “[...] Por si mesma a vida já nos impõe tantas limitações... Bravo! 

Comecei bem a justificação de minha fraqueza, alegando as imposições naturais da vida e daí 

concluindo que não devemos maltratar o irmão corpo com outras privações” (ANJOS, 2001, 

p. 199).  

O diário se torna adequado ao pretendido, mesmo que não se fala explícito, mas que 

pode ser inferido, pois se constitui como a maneira usada pelo narrador Belmiro para 

organizar-se a partir do que foi vivido e será narrado, como traço de uma memória. Lejeune 

afirma que os registros do cotidiano constroem, também, a memória e que o processo que se 

evidencia nesse tipo de narrativa pode ser identificado como uma forma moderna das “artes 

da memória” (LEJEUNE, 2008, p.262). 

Seguindo a teoria de Bergson, é possível entender o processo que permeia a narrativa 

belmiriana, que se constitui a partir de um confronto entre o passado e o presente. Bergson, ao 

afirmar que a memória é inseparável da percepção, intercalando o passado no presente, 

conduz à visão de que a memória se faz como uma projeção progressiva do passado ao 

presente, porque aquele que rememora se posiciona sempre, no passado, virtualmente, até que 

se processe a materialização em uma percepção do presente. O filósofo reafirma que, com a 

memória, o ser humano se encontra no domínio do espírito (BERGSON, 1999, p. 281). 

Belmiro declara que “[...] o presente se insinuava, sob mil formas, no meu espírito e disputava 

lugar às imagens do passado” (ANJOS, 2001, p. 209), confirmando o exposto. 

Há uma tensão permanente entre o tempo da escrita, que se faz presente, e o tempo a 

ser retomado do passado, quer do mais distante, quer do mais próximo, como também há a 
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tensão entre aquele que escreve e aquele que é retratado na escrita. Ambas tensões 

encaminham a narrativa para a busca do autoconhecimento, que se registra, sistematicamente, 

nas páginas produzidas por Belmiro. O diário lhe confere essa possibilidade, garantindo-lhe 

um feed-back de suas ações, desejos, sentimentos. O isolamento que se opera na narrativa 

possibilita a Belmiro refletir sobre o tempo passado e o presente, a escrita do vivido e a 

própria vida. Justino20 considera sobre o papel do diário em O amanuense: 

 
 

[...] O diário é um lugar privilegiado para que se desenvolvam as reflexões do 
narrador-personagem sobre seu passado e seu presente, embora essas reflexões 
pertençam a dois modos diferentes. O primeiro se refere às reflexões de Belmiro 
que estão ligadas diretamente à ação narrativa, como quando reflete sobre as 
características dos amigos e os eventos que acontecem no plano narrativo. O 
segundo modo remete às reflexões de ordem filosófica ou literária do personagem 
(2013, p.54). 

  
 
Como prática de introversão, O amanuense é um exercício para o próprio narrador 

que, muitas vezes, questiona-se sobre o processo adotado para a elaboração do texto, não 

apenas quanto à escolha do plano textual, mas também quanto às suas intenções. O diário 

descortina-lhe a vida - mostrando-a quase que instantaneamente - e permite que o solitário e 

analítico burocrata tenha condições para rever-se. 

 

Quero rir, chorar, cantar, dançar ou destruir, mas ensaio um gesto, e o braço cai, 
paralítico. Dir-se-ia que há em mim um processo de resfriamento periférico. Os 
outros têm pernas e braços para transmitir seus movimentos interiores. Em mim, 
algo destrói sempre os caminhos, por onde se manifestam as puras e ingênuas 
emoções do ser, e a agitação que me percorre não encontra meios de evadir-se. 
Reflui, então, às fontes de onde se irradia e converte-se numa angústia comparável 
à que nos provém de uma ação frustrada. (ANJOS, 2001, p.35-36). 
 
 

 
O diário propicia a catarse, ou seja, o exercício de colocar para fora, no papel, tudo o 

que se encontra guardado, especialmente as frustrações, quer do passado, quer do presente. 

Efetiva-se, nesse contexto, uma forma de desabafo, que intenta a busca de um equilíbrio, de 

um alívio, de uma forma de se ver livre dos pesos que consomem a existência. Apesar da 

fragmentação que caracteriza o gênero em questão, ele possibilita ao diarista buscar sua 

                                                 
20 A pesquisadora intentou estabelecer, em seu trabalho, uma análise, tomando por base a relação entre diário e 
memória em O Amanuense Belmiro. Partiu da função do diário de registrar situações presentes que, futuramente, 
se tornarão memória. Foi observada, no diário de Belmiro, a oposição entre o passado e o presente, bem como a 
estratégia de isolamento da personagem pela escrita. Como abordagem final, a estudiosa discutiu a relação entre 
os gêneros diário e romance. 
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unidade, somando os pedaços que, gradativamente, foram se partindo, esfacelando-se, para 

compor um todo harmonizado.  

Quase no final do livro, no capítulo 83 – A vida se encolhe –, Belmiro declara que já 

não há muito a escrever e que não encontra mais a satisfação anterior ao fazê-lo; constata, 

também, que a vantagem de ter deixado no papel o registro dos fatos vividos foi a revelação 

de um outro Belmiro, alguém que ele próprio não conhecia: “[...] veremos surgir aos nossos 

olhos [...] um ser bem diferente daquele que supúnhamos encarnar. Quantas contradições, 

quão diversos estados de espírito, que inexperiência, que desconhecimento de nós próprios” 

(ANJOS, 2001, p. 209).  

O diário de Belmiro, em sua natureza ficcional, permite o processamento da vida, 

principalmente porque ele estabelece uma relação entre ambos os atos – o de escrever e o de 

viver. Mesmo que a fantasia habite a rememoração – “[...] loucas fantasias” (ANJOS, 2001, p. 

209), ela terá importância para a construção da narrativa, especialmente porque, como afirma 

Peixoto e Oliveira21 “[...] o traço mnêmico é reinscrito com base na fantasia, criando, desde 

então, uma memória. Na teoria freudiana, o passado, que a memória conserva, ganha vida a 

partir da fantasia” (PEIXOTO; OLIVEIRA, 2012, p.258). 

O certo é que, com O amanuense Belmiro, Cyro dos Anjos não apenas estreou no 

romance brasileiro, mas também rompeu com a tendência literária da década de 1930 de 

criticar os problemas sociais brasileiros, com os excessos descritivos e com a abordagem 

naturalista de estreitamento das relações entre o ficcional e o real. O gênero romance, nascido 

das transformações e mudanças que ocorreram na sociedade, pode ser entendido como a 

narrativa que problematiza um herói solitário, o herói romântico, diante das encruzilhadas da 

vida. Esse homem, desapossado de si, de sua inteireza, se vê tomado pelo desejo, ou pela 

necessidade, de buscar recuperar o que julga ter perdido. Assim se configura o narrador 

moderno que, pela escrita, intenta aplacar a dor e o sofrimento e alcançar a cura, aliviando a 

alma. Belmiro Borba, o amanuense solitário, que vive o desassossego de uma vida estagnada, 

encaixa-se, perfeitamente, nesse perfil. Há uma passagem do livro na qual Belmiro, trazendo 

da memória o pensamento de Montaigne, um filósofo cujo ceticismo sempre o marcou, pois 

questionava as verdades absolutas e as esperanças, toma para si as palavras do filósofo: 

                                                 
21 As pesquisadoras desenvolveram um estudo sobre noção de memória na teoria freudiana. Intentaram destacar 
que, para Freud, a memória não se limita apenas à evocação. Observam que, “se a memória é considerada como 
sendo o próprio psiquismo, é a sua relação com a pulsão e, posteriormente, com a noção de a posteriori 
(Nachträglich) que possibilita a efetivação de uma memória própria à Psicanálise”. Em síntese, em Freud, a 
memória “é tanto um imperativo da pulsão quanto o desdobramento dos efeitos de uma temporalidade psíquica” 
(2012, p.257).  
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[...] lembrei-me de umas palavras do excelente Montaigne: “A alma descarrega suas 
paixões sobre objetos falsos, quando lhe faltam os verdadeiros. Parece que, abalada 
e comovida, se perde em si mesma, se não lhe damos presa; cumpre fornecer-lhe 
sempre objeto em que possa aplicar-se e atuar.” Com efeito, devemos sempre ter à 
mão um sapato velho para o serviço da alma. Graças a ele, aqui estou calmo a 
escrever estas linhas (ANJOS, 2001, p. 31). 

  
 
 
 Segundo Braga22, ter conhecimento de uma história de alma compreende capturar 

emoções, imagens e sonhos. As memórias não se restringem, apenas, a fatos e situações 

vivenciadas, elas vão além, pois trazem as fantasias, fruto da imaginação, que se registram a 

partir de uma raiz mítica: “Freud deixa-nos, metaforicamente, a afirmação de que jaz na 

memória individual um componente transpessoal, que só poderia ser expresso pela linguagem 

mítica” (BRAGA, 2003, p.4). Justifica-se, dessa forma, o mito registrado na infância e 

buscado por Belmiro para traçar seu percurso de volta ao passado. O donzel da Rua Erê 

também incorpora o mito e sua liberação se faz pela escrita, processo de expressão e 

libertação. Sabato (2003), em O escritor e seus fantasmas, declara que a grande aventura, que 

se constitui como tema recorrente da literatura moderna, é a exploração dos recônditos da 

alma e não mais a conquista do mundo exterior (SABATO, 2003, p. 37). Reforçando a 

questão, Fávero, em seu estudo sobre O amanuense, afirmar que “[...] toda a matéria narrada está 

invariavelmente implicada em iluminar sua alma” (1991, p.42). 

Retomando o pensamento de Sartre, apresentado por Cyro em A Criação Literária, 

“escrever é, ao mesmo tempo, desvelar o mundo e propô-lo, como uma tarefa, à generosidade 

do leitor. É recorrer à consciência de outrem, para se fazer reconhecer como essencial à 

totalidade do ser: é querer viver essa essencialidade por pessoas interpostas” (ANJOS, 1959, 

p.101), torna-se possível compreender, ainda mais, o que levou o prosador mineiro a elaborar 

um personagem como Belmiro Borba, conferindo-lhe autoridade para conduzir a narrativa da 

maneira como ele o fez.  

Perfazendo, no capítulo final, o fecho da vida do personagem-narrador de forma 

pessimista, Cyro permite que Belmiro faça o balanço de sua existência e encerre o jogo 

narrativo, encontrando um saldo na conclusão de seu diário, pois ainda lhe resta pouco menos 

da metade dos anos vividos em média por seus familiares, quando constata que “a vida parou 

e nada há mais por escrever. [...] Acho-me pouco além do meio da estrada, e parece-me, 

                                                 
22 O psicólogo junguiano, Jorge L. de O. Braga, no artigo “Inconsciente, memória e linguagem da alma”, 
estabelece uma reflexão sobre memória e linguagem da alma, para todos que procuram compreender a 
fenomenologia da alma, especialmente para os poetas. 
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entretanto, que cheguei ao fim” (ANJOS, 2001, p. 227). Essa é a última constatação, trágica, 

pois lhe falta um projeto para seguir adiante. Constança Duarte (2009) observa o final da 

narrativa belmiriana, considerando que fica bem definida a posição do amanuense diante da 

vida e de si mesmo: “Belmiro escamoteia qualquer possibilidade de decidir até sobre a própria 

vida, conforma-se em carregar seu passado às costas, como um caramujo, e termina o diário 

sem nem saber o que gostaria de fazer naquele momento. É cômodo, para ele, delegar a outro 

a decisão” (DUARTE, 2009, p.182). A última fala registrada no diário – “Que faremos, 

Carolino amigo?” (ANJOS, 2001, p.227) – confere a uma personagem de comprovada 

insignificância em toda a narrativa a autoridade de decisão. O certo é que o amanuense tem a 

convicção de que a vida fracassou e ele é um total fracasso. 

Recuperando os capítulos 65 e 76, nos quais o amanuense declara ser a literatura a sua 

salvação, nos últimos capítulos, reiteradamente, ele vai tecendo uma certeza contrária à escrita 

salvacionista: “Creio que já escrevi tudo o que havia em mim para escrever” (ANJOS, 2001, 

p.210); “[...] Creio que já não tenho mais nada para escrever, pois a vida se torna vazia, vazia” 

(ANJOS, 2001, p.223); “[...] Esqueceu-me dizer-lhe que a vida parou e nada há mais por 

escrever” (ANJOS, 2001, p.227). Sobre essa quebra da convicção inicial, Guimarães23 

declara:  

 
Ao negar a escrita salvacionista, o amanuense deseroicizado, o 
“excomungado”, o “vira-lata” poderia encontrar uma forma de sair da 
má-fé. Porém, Belmiro faz da escrita mais um gesto capaz de aprofundá-
la, justamente quando ergue o cálice da palavra literária para reafirmar 
os seus planos, que não dizem respeito à escrita de suas memórias, 
tampouco a de um diário, mas de permanecer um sujeito falido na vida, 
daí a necessidade do processo de escrita se constituir em apenas mais 
uma forma de falência (2013, p.430). 

 
 
 

A consciência dessa falência se registra no início do livro, no terceiro 

capítulo, onde ele, pela primeira vez, declara que o pensamento o leva ao passado 

e o torna saudoso. Reconhecer-se como um Borba errado, por faltar-lhe traços 

determinantes de sua família, como a força, a vitalidade e o poder de crescer e 

prosperar, leva-o a constatar a falência como um representante de sua raça – “[...] 

como Borba, fali” (ANJOS, 2001, p.27). Na realidade, ele não faliu somente como 

                                                 
23 No ensaio, “Desejo de memória em O Amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos”, Rodrigo Guimarães, tomando 
como referência Jean Paul Sartre, no livro O ser e o nada, aplica o conceito de má-fé no discurso de Belmiro 
Borba, comprovando que a própria personagem tem conhecimento de seus fracassos, quer na escrita, quer em 
sua própria vida, levantando-o a um processo de evasão. 
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Borba, pois mesmo se achando um grande amanuense - “Meu consolo é que sou 

um grande amanuense” (ANJOS, 2001, p.27), no final do diário, ele percebe que não 

conseguiu ter a aceitação à condição profissional: “Se ao menos atingisse a 

beatitude burocrática do Filgueiras...” (ANJOS, 2001, p. 209). O quadro de falência 

comporta o fracasso amoroso e o próprio fracasso na intenção primeira de buscar 

o passado e revivê-lo para preencher as lacunas existenciais. Para Brandão, O 

amanuense retrata bem as questões que caracterizam o imaginário moderno, pois 

são elas – as suspeitas, as dúvidas, a suspensão do tempo e das certezas - que 

“[...] colocam Belmiro sempre fazendo o balanço da sua vida, a colocar o presente 

e o passado em mútua inquirição e a questionar-se a si mesmo até a paralisia: ele 

é o contrário do homem forte, empreendedor e moderno, do ‘homem sem abismos’, 

porque não tem história [...]” (BRANDÃO, 2009, p.103). 

 Cyro dos Anjos, com O amanuense Belmiro, abriu um caminho para essa proposta 

literária que privilegia a introspecção, mas sem perder o foco no social, dando ênfase ao ser 

humano, ao seu destino e aos seus problemas cotidianos, registrados por meio de uma forma 

singela de narrar, um diário. Essa foi a estratégia da qual o notável memorialista mineiro se 

valeu para, ludicamente, envolver o leitor em um jogo narrativo no qual a memória se 

registra, presentificando-se. 

 

 

4.2 ABDIAS: O PASSADO NO PRESENTE 

 
 

Todas as coisas têm o seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu, 
segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Há o tempo de amar, 
devaneando, e há o de cuidar, com prudência, nos encargos da 
maturidade. Há o tempo de ser jovem, o de ser homem, e o de ser 
velho. 
                    Cyro dos Anjos 
 
 
 

 
 O segundo romance de Cyro dos Anjos, lançado em 1945, registra-se, no cenário da 

literatura brasileira, como consolidação da prosa desse romancista mineiro. Em carta ao poeta 

Drummond, datada de 30 de junho de 1937, Cyro havia afirmado não ter pretensões de 

estender sua carreira como escritor. A princípio, O amanuense Belmiro seria sua única 
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produção, mas a verve literária se fez determinante e o tempo que se seguiu após a publicação 

do primeiro romance, aproximadamente oito anos, foi suficiente para que ele elaborasse uma 

nova narrativa com a intenção de aprimorar o que fora realizado na obra de estreia. Em outra 

correspondência endereçada ao mesmo poeta, em 04 de novembro de 1944, Cyro declara, no 

post-scriptum: “Creio que dentro de uns dois meses vou enviar-lhe o Abdias, que talvez 

resgate alguns pecados do Amanuense” (MIRANDA; SAID, 2012, p.115). Um ano depois, 

em 11 de novembro de 1945, Drummond acusa o recebimento do romance, também em carta 

a Cyro, tecendo considerações relevantes sobre a obra recém-publicada, e não se furta de 

compará-la à anterior: 

 
 

Mas obrigada principalmente pelo Abdias, que eu já agradecera num telegrama 
breve, apenas para registrar uma primeira impressão de leitura. Apesar de 
considerar o Amanuense uma coisa literariamente perfeita, achei que neste novo 
romance você conseguiu mais da arte de escrever. Uma discrição maior, dentro da 
mesma segurança técnica. Os dois livros se aproximam muito, como você será o 
primeiro a reconhecer, porém não há repetição, e sim variações novas do mesmo 
tipo humano. De resto, o que mais me interessou em Abdias foi a escrita em si, pois 
ando preocupado com esse problema, e despreocupado de quaisquer “mensagens” 
ou sentidos que a obra possa trazer. E repito que fui sensível aos achados, tão pouco 
ostensivos, mas tão autênticos, de seu novo trabalho (MIRANDA; SAID, 2012, 
p.118). 
 
 

 
A resposta de Cyro não tarda e vem com o agradecimento habitual, especialmente pela 

generosidade do amigo ao analisar-lhe o livro. Partindo das palavras de Drummond, que se 

configura como o primeiro crítico da referida obra, há que se observar que a crítica da época, 

de posse de Abdias, também considerou sobre a relação entre as duas narrativas. Alguns 

afirmaram que esse segundo livro de Cyro se constituiu como continuação de O amanuense 

Belmiro, especialmente por trazer, novamente à tona, questões que se fizeram presentes no 

primeiro. As duas obras se registram como narrativas de forte caráter sentimental, marcado 

pelo relato intimista dos sujeitos da narração, que se posicionam, de certa forma, em 

desacordo com o meio em que vivem. Além de serem relatos intimistas, traçam um painel 

social do ambiente em que se inserem. Registram-se as participações nos movimentos 

político-revolucionários em O amanuense e as consequências advindas desses envolvimentos 

pelos personagens que compõem o elenco do romance, bem como a atuação do protagonista 

de Abdias, no Centro de Estudos Sociais, espaço de referência social, cultural e política e a 

participação de outros personagens em atividades de cunho político-social.  



 149

A questão suscitada por Drummond, sem dúvida, serviu de alicerce para a crítica 

elaborar apreciação sobre o romance Abdias, especialmente por aqueles que se dedicam a 

estudar a obra de Cyro dos Anjos. Cabe, neste trabalho, que intenta estabelecer uma relação 

entre as duas obras, tendo como foco o discurso memorialístico, o levantamento de alguns 

pareceres apresentados pela crítica, quando da publicação do segundo romance e da reedição 

das duas narrativas, em volume único, pela José Olympio, em 1957. Como primeira análise a 

ser considerada, J. Etienne Filho, no artigo “Ao lado do Amanuense”, declara: 

 
 

[...] O primeiro livro nos narra as desventuras de um pobre amanuense, cheio de 
dramas, às voltas com uma turma de literatos, amando a um mito, vivendo entre 
duas irmãs esquisitíssimas, escrevendo o seu diário lírico. De fato, nada de mais 
aparentemente gratuito, inócuo. Passado o tempo, porém, voltemos ao amanuense. 
Como resiste bem a esses nove anos de vida. Como encontramos ali, uma 
sociedade, um clima. Como a situação histórica está fixada, por processos sutis de 
arte. É toda uma classe miseravelmente desamparada que é fixada em Belmiro. É 
todo um mundo pequeno burguês que se move ao seu redor. O que há é apenas o 
seguinte: o livro não quis ser documental, não foi feito com a intenção de servir 
para arte social, no mau sentido em que tomamos essa expressão. [...] De fato 
Abdias supera em muito o Amanuense, saídos embora da mesma grei, participantes 
do mesmo mundo, fruto da mesma sociedade pequeno-burguesa. [...] Abdias é 
assim mais uma peça nos autos do processo da burguesia. E o é dentro de sua 
função artística, isto é, como um romance, como um livro de história, de ficção, de 
coisa inventada, de imaginação. Não é um documento, é uma obra de arte 
(ETIENNE FILHO, 1945, não paginado). 

 
 
 O parentesco entre as duas narrativas é observado pela presença de vários pontos de 

contato entre os dois protagonistas, como solilóquios, autoanálise, estado constante de 

avaliação, e pelo lirismo que impregna as anotações realizadas nos diários por seus autores: 

“[...] São criaturas em permanente exame, mas não inquietas nem febris. O lirismo favorece-

lhes uma atitude contemplativa, capaz de apaziguá-las sempre que os problemas se tornam 

muito espinhosos e árduos”24. Na mesma matéria, destaca-se, ainda, que Abdias é um 

romance que se evidencia por ter sido construído visando ao entendimento da alma humana, 

portanto uma obra de sagesse, de sabedoria, termo que bem caracteriza seu autor.  

No artigo “Líricos e sonhadores”, Ascendino Leite considera também sobre o 

aperfeiçoamento que se processa na elaboração da personagem Abdias, constatando que “[...] 

houve uma evolução gradual na atitude e nos sentimentos dos tipos [...] e uma mudança de 

temática psicológica bastante significativa” (LEITE, 1946, não paginado). Ressalta que os 

tipos criados por Cyro trazem, como sustentação, o sonho, o lirismo, a busca de um mito. 

                                                 
24 Trecho de matéria publicada no dia 24 de janeiro de 1946, no jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, sem 
identificação de autoria. Todas as matérias e artigos de jornais e revistas, que serão colocados no presente texto, 
foram pesquisados na Fundação Casa de Rui Barbosa, no arquivo do autor. 
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Contrapondo Belmiro a Abdias, destaca que, para Belmiro, o peso dos fracassos sentimentais 

e das frustrações emocionais é incontestável, o que não se efetiva da mesma forma com 

Abdias.  

Outra consideração de notável pertinência vem de Álvaro Lins que nega ser Abdias 

uma repetição, destacando que Cyro pertence a uma família de escritores que produzem um só 

livro em vários e ressalta-lhe a genialidade. Lins elabora uma justificativa, buscando aspectos 

comuns entre os dois romances, a partir da escrita diarística, presente, em ambos, para 

consolidar seu parecer que assegura ser o segundo romance uma continuação de O 

amanuense, especialmente pelo estilo de seu criador, pelos processos que dão vida à 

construção romanesca e pelos problemas que afligem os protagonistas: 

 
 

[...] Num e noutro aparece a mesma filosofia belmiriana; o ambiente é o mesmo, a 
cidade de Belo Horizonte; Gabriela tem muito de Carmélia. Abdias, este então bem 
se poderia chamar Belmiro. Ambos são funcionários públicos, tímidos, 
inteligentíssimos, incapazes para a ação, possuídos do demônio da análise e da 
dúvida, líricos e céticos e ao mesmo tempo criadores, nos seus diários íntimos, de 
um mundo imaginativo que constitui compensação para as suas existências 
solitárias de inadaptados ao mundo real (LINS, 1946, não paginado). 

 
 
 
 O crítico pondera, contudo, que há diferenças substanciais entre eles. Belmiro é mais 

tímido e não consegue realizar-se sentimentalmente, em nenhuma hipótese, o que não ocorre 

com o professor Abdias, que é casado, confirmando a vivência de uma significativa 

experiência a dois, apesar de, na meia idade, desejar uma aventura amorosa. Outro aspecto 

diferenciador que Lins apresenta refere-se à impressão que tivera de ser o professor de 

literatura menos inteligente: “[...] Abdias me deu a impressão – talvez uma simples impressão 

– de não ser tão inteligente quanto Belmiro, de não apresentar, no mesmo grau, aquela 

diabólica clarividência levantada sobre a análise e a malícia” (LINS, 1946, não paginado). 

Conclui ter percebido que Abdias tem mais ânsia de amor, mais humanidade e é mais 

sentimental. 

 Haroldo Bruno destaca, também, a aproximação entre as duas narrativas, 

especialmente “pela semelhança da estrutura romanesca e nos acentos comuns da visão dos 

homens e das coisas” (BRUNO, 1948, p.14). Para o crítico, um fator de distinção entre elas é 

que o romance inicial privilegiou o “tema do espírito”, enquanto o segundo, o “do coração”. 

Constata, ainda, as qualidades de Cyro dos Anjos como romancista, que vão se aprimorando a 

cada publicação, fato que justifica aspectos que se tornam claros em Abdias: “[...] uma forma 
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mais cristalina, a ação se encaminha perfeitamente articulada e as personagens estão movidas 

de uma espontânea desenvoltura, ao mesmo tempo que se intensificam os dons dramáticos do 

Sr. Cyro dos Anjos” (BRUNO, 1948, p.14). Destaca, outrossim, o contraste entre as duas 

obras, observando a diferença psicológica que pode ser sentida em Belmiro e Abdias, os dois 

protagonistas. O primeiro encarna o tipo solteirão convicto, cujas tentativas amorosas nada 

mais são do que certezas de fracasso. Sobre o professor não se pode declarar o mesmo, pois 

sua situação é bem distinta daquela pela qual passa o amanuense. 

 O crítico Lêdo Ivo, em “O clube dos bons leitores”, analisa a produção romanesca de 

Cyro dos Anjos, incluindo Montanha, recém-publicada, e observa sobre as influências que 

marcaram o estilo do autor, diferenciando-o de Machado, em alguns aspectos, como a 

presença de certo otimismo, do lirismo, do “humor mais saudável”, dentre outros, e 

aproximando-o de escritores como Montaigne, cuja marca se faz sentida nos dois primeiros 

romances de Cyro, especialmente pela presença de personagens intelectualizados e por serem 

narrativas que privilegiam a inteligência. Aproveita para classificar as duas narrativas como 

“romances de inteligência” 25. Confirma, também, que Cyro possui “uma atmosfera própria, 

que vai se repetindo” (IVO, 1956a, não paginado) e pode ser constatada nas obras produzidas: 

“Dir-se-ia que seu cuidado não está em inovar-se, em apresentar aos leitores novas imagens 

suas. Muito pelo contrário, o que o caracteriza é o empenho em repetir-se, em reproduzir-se, 

em apresentar variantes de seu sistema romanesco, em trabalhar vezes seguidas determinada 

área de criação, em lavrar a mesma gleba” (IVO, 1956a, não paginado). Afirma que “estes 

espetáculos” podem ser comprovados nos três romances de Cyro. 

 Dias depois, escrevendo, para a Tribuna da Imprensa, o artigo “Satélites”, Lêdo Ivo 

atenta para a elaboração dos romances de Cyro, ressaltando, contudo, que o segundo romance 

perde em prestígio para o primeiro –“seu irmão mais velho” -, mas que, por muitas 

características, pode ser considerado muito mais rico e elaborado. Observa sobre a questão do 

mito trazido do passado e sobre a forma de escrita, ambas presentes nas duas narrativas. 

Seguindo a linha de análise de Haroldo Bruno (1946), reforça a questão da superioridade do 

professor por não ver a vida como um celibatário:  

 
 

[...] Abdias é muito mais sólido do que o primeiro romance de Cyro dos Anjos, 
como retrato da vida cotidiana, espelho que reflete as mutações da realidade de 

                                                 
25 O crítico justifica a classificação, declarando que se caracterizam por serem “compostos segundo ritos 
tradicionais e racionais de criação, enxameados de citações eruditas e de paralelos livrescos” (1956a, não 
paginado), marcados também por invocações a consagrados autores, precisamente colocadas, que se inserem de 
forma coerente no contexto em que se registram. 
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todos os dias. E dir-se-ia que é precisamente pelo fato de o personagem ter uma 
casa e uma mulher e filhos e não ser um solteirão como Belmiro, que se torna mais 
fácil e inevitável esse aprofundamento da existência corriqueira, não mais vista 
apenas da calçada da rua, da mesa do bar, do ambiente burocrático e da solidão 
caseira, mas experimentada, plenamente, no convívio doméstico, na complexidade 
de uma área compartilhante da rotina e do afeto (IVO, 1956b, não paginado). 

 
 
 Considera sobre um possível equívoco que poderá acontecer na avaliação das duas 

personagens – Belmiro e Abdias – no tocante à forma como Cyro propõe o resultado da vida 

de ambos. Destaca que, na segunda obra, não se trata mais de uma existência marcada pelo 

fracasso, como se registra na anterior, notadamente expresso no final da narrativa, que fixa, 

inclusive, as lacunas, a falência em todos os sentidos, principalmente humano, e a falta de 

uma perspectiva futura para a vida. Para Lêdo Ivo, Abdias difere de O amanuense por ser um 

romance onde o protagonista consegue vencer o desafio imposto a ele: 

 
 

[...] Contudo, acompanhando-se atentamente as andanças psicológicas de Abdias, 
principalmente após a morte de sua mulher, Carlota, e o reconhecimento de que a 
amava de maneira real e sólida, de um amor que vencera as fantasias e ilusões e se 
ajustara aos ritos cotidianos, verifica-se que ele não é um frustrado; apenas, na 
plenitude de sua vida, viveu o conflito da própria natureza e soube vencê-lo e 
superá-lo (IVO, 1956b, não paginado)  

 
 

 Como já mencionado neste 4.2, em 1957, quando os dois romances são reeditados 

juntos, a crítica volta a analisar as obras em estudo, agora à luz de novas concepções, mas sem 

perder a oportunidade de retomar a questão levantada, quando da publicação de Abdias, sobre 

a continuação de uma obra na outra ou mesmo sobre a repetição do mesmo modelo. Oliveira 

Torres chega a afirmar que o segundo romance dá prosseguimento ao que fora iniciado pelo 

de estreia, e esclarece: “não obstante romances com personagens e temas diferentes, formam 

uma perfeita unidade” (1958, não paginado). Completando o pensamento, busca aproximá-

los, observando que Cyro retrata em seus personagens a vida pacata do intelectual da capital 

mineira, nos anos 30, que, sem aspirações maiores, se dedicavam a aventuras amorosas: “[...] 

havia tempo e gosto para sutis aventuras amorosas que, geralmente, não conduziam a 

resultados maiores senão largas elocubrações” (TORRES, 1958, não paginado). 

 Carpeaux comenta sobre o romance mineiro moderno, dando destaque à produção 

cyriana, que, segundo o crítico, faz jus aos elogios recebidos. Constata que Abdias não teve 

tanta atenção da crítica, mas que se torna fácil perceber, nele, as qualidades presentes na obra 

anterior e o “amadurecimento emocional” de seu criador: “[...] Uma continuação, que poderia 

continuar indefinidamente. Uma crônica da vida, atrás da qual era transparente o fundo 
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autobiográfico. A própria forma diarística dos dois romances confirmou essa impressão” 

(CARPEAUX, 1958, não paginado). Diferencia os dois primeiros romances do romance de 

cunho político, Montanha (1956), e ressalta que Cyro segue a linha do Realismo psicológico, 

o que o torna um machadiano, especialmente porque busca “contemplar, apreciar e julgar a 

vida”, com uma ironia sarcástica, deixando para o leitor a tarefa de sempre tecer as 

conclusões. 

 Também se posiciona o crítico Álvaro A. Lopes, ao manifestar aprovação pela reunião 

dos dois romances que passam a ser vistos, desta feita, como obras escritas “ao calor da 

mesma inspiração e com o emprego da mesma técnica” (1958, não paginado), confirmando-

lhes o parentesco, especialmente porque há um desdobramento do primeiro texto no segundo. 

Desfaz, contudo, a possibilidade de Cyro ter tentado copiar algum escritor de renome e exalta 

as qualidades do romancista, particularmente pela originalidade e capacidade de “insuflar 

verossimilhança a dois tipos excêntricos, em perpétuo conflito com o meio social, todavia 

demonstrando serem sentimentalistas à maneira antiga, sob o influxo do eterno feminino, 

chame-se Jandira, Arabela, Gabriela ou Carlota” (LOPES, 1958, não paginado). 

 Negando a continuação ou o prolongamento, Eduardo Portela levanta uma explicação 

para o comportamento literário de Cyro dos Anjos, que se justifica por manter os romances 

unidos pela busca de uma unidade em sua obra, como também afirmara Oliveira Torres, 

destacando que ambos se apóiam na forma do diário. O crítico comenta que, não apenas em O 

amanuense e Abdias como também em Montanha, “os problemas não se equacionam em face 

dos conflitos do homem com a Natureza, mas em função dos conflitos do homem com outros 

homens ou do homem consigo mesmo” (PORTELA, 1958, p.2). Diferenciando os dois 

primeiros romances do mais recentemente publicado, observa que aqueles trazem a marca da 

investigação analítica, centrada na psicologia, o que resulta na carência de certo conteúdo 

filosófico, centrado na explicação radical da vida e do homem. Sobre essa “insuficiência”, 

Portela declara que “[...] em muitos momentos de sua arte, o romancista que conta é ajudado 

pelo romancista que pensa” (PORTELA, 1958, p.2) e essa postura determina no autor uma 

preocupação com a temporalidade e a liberdade e, por esse motivo, Belmiro e Abdias “são 

homens prisioneiros de um tempo e de um espaço” (PORTELA, 1958, p.2). 

Ao discorrer sobre a produção dos modernistas da revolução literária de 22, João 

Clímaco Bezerra estabelece uma relação entre os escritores desse primeiro momento e aqueles 

que compõem a geração seguinte, destacando os poetas que abrem uma nova perspectiva para 

o gênero, libertando-se do tropicalismo, “fugindo da influência da paisagem e do homem” 

(BEZERRA, 1958a, não paginado), para se concentrar na questão social. Observa, entretanto, 
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que a prosa dessa geração, após a década de 20, se fixou no “domínio regional” e esses 

romancistas, por ele denominados “romancistas do movimento post-modernista” (BEZERRA, 

1958a, não paginado), podem ser entendidos como tropicais, pela temática que contemplam e 

pela linguagem que utilizam. Constata que Cyro dos Anjos se diferencia dos representantes 

dessa geração de prosadores, ocupando um lugar de destaque, a ser constatado com a leitura 

de O amanuense, notadamente marcado pela “fuga total ao tropicalismo. Não há nele a 

paisagem, naquele sentido que empresta características profundamente regionais à maioria da 

nossa ficção” (BEZERRA, 1958a, não paginado). Segundo ele, Abdias traz a mesma 

característica do primeiro romance porque, na verdade, Cyro tem a consciência de que o 

homem se subordina aos acontecimentos, sempre em conflito com as questões da alma e, 

talvez, com a falta de horizontes ou de novas oportunidades. Sobre esse traço diferenciador de 

Cyro, presente nas duas obras do autor, Bezerra declara:  

 
A grandeza da sua arte, no entanto, reside precisamente na incursão que ele faz na 
alma dos seus personagens. O mundo interior, as nuances perdidas por entre 
emoções aparentemente silenciosas, a ausência de conflitos brutais, constituem a 
essência do homem criado pelo Sr. Cyro dos Anjos (BEZERRA, 1958b, não 
paginado). 

 
 

O crítico Miécio Tati considera que os dois romances podem ser classificados como 

gêmeos, mas observa que o mais apropriado seria dizer em variação de um mesmo tema, 

percebida pela intimidade entre os dois protagonistas, que podem ser entendidos como uma 

única criatura. Evidenciam-se, neles, a tendência à análise, a introspecção, as fantasias, a 

imaginação fértil, o saudosismo e a vastidão sentimental: “Abdias compartilhará, em tudo e 

por tudo, dos sentimentos de Belmiro, indo mesmo a formular, nesse sentido, uma perfeita 

teoria platonizante acerca do amor” (TATI, 1958, não paginado). Para a comprovação do 

exposto pelo crítico, a declaração solene do professor Abdias, no início da segunda parte do 

romance, “Gabriela”, deve ser observada: 

 
Amo Gabriela, eis o que se passa comigo. [...] Dirão que é ridículo, além de 
desonesto e absurdo. Será o que quiserem, mas, à margem de tudo isso, é algo que 
tem a grandeza da verdade e que não me envergonho de confessar. 
Perguntarão como pôde acontecer que um homem prudente como eu caísse em 
semelhante estultícia. [...] 
Bem, sinto que há, em nosso coração, uma lei moral, mas o que esta lei me 
prescreve é que não cause dano a ninguém. Não estou causando mal a ninguém. 
Carlota não sofrerá com isso, pois jamais o saberá. Nem este sentimento é qualquer 
coisa que possa molestar Gabriela: existe comigo e só para mim (ANJOS, 1994a, 
p.82). 
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 O platonismo amoroso é constatado na última frase de Abdias e, sobre o sentimento, 

ele tece considerações profundas que vão trazendo para sua alma o entendimento do processo 

que se opera nele. Apesar da certeza de ser um homem habituado a se analisar em todas as 

circunstâncias, constata que algo especial está se processado nele e que, inconscientemente, 

não consegue precisar os efeitos de uma afeição que se faz presente em sua vida como um 

sentimento incontrolável e, ainda, indefinível, por não saber precisá-lo como amor ou 

amizade. Com o passar do tempo, acaba por reconhecer-lhe a natureza, assumindo-o como 

amor. Considerando o nome Abdias, que significa servo de Deus, pode-se perceber uma 

servidão diferente, a do amor. No final da narrativa, desfazendo essa prisão, ele declara haver 

uma vida “[...] que espera aqueles que se libertam da servidão do amor” (ANJOS, 1994a, 

p.214). Esse entendimento, filtrado na transcendência do amor que levará a uma felicidade 

maior, é assumido por ele: 

 

A mocidade é apenas preparação, e o amor, simples meio. Amamos, para realizar 
algo que transcende o amor. 
A felicidade da colmeia não há de ser o fim último, supremo, mas nossa alma se 
compraz em ouvir um cântico interior, doce harmonia que um dia subirá dos 
corações humanos para Deus... (ANJOS, 1994a, p. 214-215). 

 
 

Como ressalva, também no final do romance, ouvindo a Nona Sinfonia, de Beethoven, 

essa ideia de elevação da alma se faz presente, evidenciando a sublimação amorosa e da 

própria vida. Essa posição de Abdias se justifica, no final de seu relato, pela consciência que 

se apodera dele. Após a morte de Carlota e diante de uma realidade que ficou oculta pelo 

ressurgimento do mito do passado, materializado, Abdias entra em depressão – “Estou doente, 

não é possível. Há dias em que amanheço, chorando, mergulhado em absurda tristeza [...] Se 

eu morresse agora, talvez fosse um alívio. [...] Por certo, descuidei de mim, desde a morte de 

Carlota. [...] Estou tão desapegado de tudo... É como se me houvesse desprendido já do 

mundo” (ANJOS, 1994a, p.208). As semanas se sucedem e Abdias permanece nesse estado de 

espírito, sem poder trabalhar, incapaz de acompanhar as crianças, dando-lhes a atenção devida 

na situação em que se encontram. Reconhece que a presença de Carlota faz falta, pois se 

estivesse viva tudo se arranjaria de outra forma, até as dificuldades financeiras. Nada mais 

tem importância, pois a vida se fez escura. É nesse momento que lhe vem a constatação 

dolorosa: “ Entrei numa selva escura26 de que não sei se algum dia me será dado sair. A 

                                                 
26 O destaque dado pelo autor deve estar relacionado à “selva escura” onde Dante, na Divina Comédia, se 
encontrava e foi retirado por Virgílio a pedido de Beatriz. Também pode ser associado à “noite escura”, usado 
como título do poema – “A noite escura da alma” - de São João da Cruz. Sua produção poética é fruto de suas 
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fraqueza, o desânimo... Esta angústia que me oprime dias seguidos...” (ANJOS, 1994a, p.211, 

grifos do autor). Deprimido, angustiado, o viúvo toma para si os versos de São João da Cruz 

que refletem a agonia em que se encontra. Cabe, neste ponto, observar sobre a alma desse 

personagem que ora se alimenta da busca de realização amorosa, mesmo que platonicamente, 

ora tem a consciência de que o ato de amar está além do que meramente se supõe.  

A interrupção do percurso comparativo entre as duas obras, a partir das considerações 

da crítica, fez-se necessária para que um tema de especial relevância fosse tratado – o 

platonismo amoroso. Retomando as análises realizadas pelos críticos, Bernardo Gersen, no 

artigo, “Autoanálise e caráter”, examina a natureza estética das duas narrativas, observando 

que fazem parte de um conjunto de obras da literatura universal que se justificam, elas 

próprias, pois “encerram seu próprio comentário e sua própria crítica, que retratam e criam 

um tipo psicológico e ao mesmo tempo condenam e demolem aquilo que levantaram” 

(GERSEN, 1958a, não paginado). Avaliando Cyro dos Anjos, aproxima-o de Machado de 

Assis e de escritores estrangeiros, afirmando que há, neles, um esforço de preservação da 

autenticidade, da conservação da liberdade interior, além “do impulso de reação salutar nos 

diversos planos da existência: moral, literário e social” (GERSEN, 1958a, não paginado). 

O crítico compara Belmiro e Abdias a partir de alguns aspectos que alicerçam o 

processo de composição projetado por Cyro, considerando, principalmente, a constituição das 

personalidades dos dois personagens, visivelmente marcadas pela incompletude, tanto no 

plano prático, no sentimental, no político e no intelectual. Registra, ainda, que lhes falta 

vontade, pois são determinados por desejos ou por veleidades, ou seja, intenções sem 

consistência, passageiras, que se desfazem sem grandes motivos e sem explicações plausíveis:  

 
 

[...] Se não receasse parecer pretensioso, diria que as personalidades de Belmiro e 
Abdias me transmitem a sensação de que não atingiram a plenitude do 
desenvolvimento e ficaram sob muitos aspectos, naquilo que a psicanálise 
denomina de fase narcisística: fase que se caracteriza pelo retorno da libido sobre si 
mesma, pela falta de mobilidade desta, pela insuficiência de sua objetivação 
(GERSEN, 1958a, não paginado). 
 

  
 

É desse aspecto de personalidade que se registra uma atitude definida pela 

incapacidade de se centrar em um objeto amoroso ou mesmo de se dedicar a um amor com 

exclusividade. Justifica-se, nesse posicionamento, o amor a si próprio que acaba por 

                                                                                                                                                         
provações e de seus anseios espirituais. No referido poema, a noite escura se refere à vida carnal, marcada pela 
dificuldade de desprendimento das coisas materiais para alcançar o Criador. 
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determinar a inconsistência de sentimentos e a própria inadaptação ao mundo exterior: “Isso 

explicaria sua inconsistência, que os leva a se interessarem por tudo e a não se dedicarem 

plenamente a nada, sua pouca aderência ao mundo exterior, sua tendência a se furtarem a 

compromissos de toda ordem [...] e a buscarem a unidade do eu no cultivo de um diário 

íntimo” (GERSEN, 1958a, não paginado). Nos dois romances, eles se declaram tendenciosos 

a esse posicionamento e o diário se registra como a forma mais adequada para dar vida a esse 

propósito, segundo o crítico. Belmiro declara no capítulo “O luar de Caraíbas tudo explica...” 

sobre o que acontece com ele – “[...] me parece um ardil engenhosos, armado por mim contra 

mim próprio” (ANJOS, 2001, p.39), ou seja, sobre como ele se posiciona diante da vida: 

 
 

 Tudo se torna claro aos meus olhos: depois de uma infância romântica e de uma 
adolescência melancólica, o homem supõe que encontrou sua expressão definitiva e 
que sua própria substância já lhe basta para as combustões interiores; crê encerrado 
o seu ciclo e volta para dentro de si mesmo, à procura de fugitivas imagens do 
passado, nas quais o espírito se há de comprazer (ANJOS, 2001, p. 39-40). 

 
 
 Observa, contudo, que ainda há vida a ser vida, pois o presente está diante dele para 

ser vivido, mesmo que esse se constitua a partir de formas pretéritas enganosas. O professor 

Abdias também se coloca em relação à vida e à necessidade de registrá-la: “[...] Quisera, no 

entanto, deixar aqui (no diário) apenas o singelo documento do homem interior, sem 

literatura, sem sofisticação” (ANJOS, 1994a, p.135) e ele conclui: “[...] O que importa é a 

nossa realidade interior, não o mundo de espectros que nos rodeia” (ANJOS, 1994a, p.142). 

 Constância Duarte, no artigo “Cyro, Belmiro, Abdias – intelectuais e sonhadores”, 

examina, nos romances do autor, o memorialismo e a figura do intelectual. Observa que, nos 

dois primeiros, a escrita se dá na forma de diário, “que parece acompanhar o fluxo da 

memória” (DUARTE, 2009, p.180), e os personagens apresentam características que trazem a 

marca da contradição, “oscilam entre o desejo e a inércia, e deixam a vida passar entre o 

devaneio e a frustração intelectual” (DUARTE, 2009, p.180). Diante disso, o diário se 

constitui, segundo a estudiosa, como mediador entre o presente e o passado e como um 

recurso para que possam vencer os sentimentos que os afligem, como a melancolia e a própria 

incapacidade de ação. Constata que os romances têm a “dimensão biográfica” de seus 

protagonistas. Sobre essa linha biográfica, Linhares já havia discorrido, especialmente em 

relação a Abdias: 
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[...] Linha biográfica que evidencia ser Abdias aos olhos do sr. Cyro dos Anjos, 
senão ele próprio, pelo menos um certo homem de seu tempo, com o qual sinta 
numerosas afinidades, cujo drama não seja muito diferente do seu: a expressão 
humana do desequilíbrio atual de nossa civilização, o lançamento de um homem na 
vida de hoje, a confrontação com o social, com a revolução (LINHARES, 1946, 
não paginado). 

 
 
 Constância também reforça a questão, ao buscar os fundamentos que se fazem 

implícitos nos romances - O amanuense, Abdias e A menina do sobrado -, narrados em 

primeira pessoa, e que se constituem a partir da experiência do autor. Esse aspecto levantado 

por ela justifica, inclusive, o título do artigo. O fato de autor e narradores serem mineiros, 

nascidos no interior das Gerais; viverem na capital do estado; pertencerem a uma mesma 

geração; serem funcionários públicos; participarem, de certa forma, da vida política; e muitos 

outros traços que mostram a proximidade são levantados para comprovar que o caráter 

biográfico se faz presente nas narrativas: 

 
 

Os protagonistas citados – um amanuense, um professor e o narrador das memórias 
- guardam semelhanças: são da mesma geração, têm rica vida interior e são 
mineiros oriundos de pequenas cidades, não importa se Vila Caraíbas, Várzea dos 
Buritis ou Santana do Rio Verde. As narrativas se passam em Belo Horizonte, cuja 
geografia é cortada com desenvoltura em todas as direções. Outro dado interessante 
é o fato de Abdias ser professor de Literatura Brasileira e Portuguesa, tal como seu 
criador. E, Belmiro Borba, o pseudônimo inventado por Cyro para assinar os 
primeiros textos jornalísticos. [...] E a confissão de Abdias, revelando como foram 
difíceis os primeiros anos na capital, lembra certos comentários que Cyro dos Anjos 
fez mais tarde acerca de sua timidez, das saudades de casa, e da admiração curtida a 
distância pelos rapazes da Revista (DUARTE, 2009, p. 181). 

 
 

A questão levantada por Linhares e por Constança Duarte abre parênteses para que se 

possa refletir sobre a autobiografia. Como já apresentado em 1.2 deste estudo, tomando as 

considerações de Lejeune, a autobiografia tem suas características bem definidas, 

especialmente em virtude do pacto autobiográfico estabelecido entre autor-leitor, permitindo 

que se reconhecida a diferença entre ficção e realidade. Lejeune atenta para o fato de que o leitor 

percebe o autor pelo discurso produzido por ele, mas que o autor já incorpora algo de 

imaginário. Na ficção, o pacto romanesco se registra a partir de uma cumplicidade entre o 

autor e o leitor que, ao tomar consciência da história, finge acreditar nela. Na realidade, tanto 

em O amanuense, como em Abdias, Cyro elabora duas autobiografias ficcionais, por serem 

relatos, em forma de diário, da vida dos protagonistas. Muitas referências encontradas nessas 

narrativas foram tomadas da vida do autor, mas recriadas por ele, com domínio de técnica, 

observando as medidas que determinam a ficção. 
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Várias reflexões sobre o autor e os dois romances foram tecidas, entretanto, faz-se 

mister ressaltar que, talvez para esclarecer a questão suscitada, o próprio Cyro, ao ser 

entrevistado por Jorge Araújo, em 1988, afirma que a crítica percebeu a afinidade entre as 

narrativas. Lembra das palavras de Antônio Candido ao considerar Abdias uma sombra, ou 

um eco, de Belmiro e que a produção do segundo romance não se justificava diante desse 

traço de continuação. Cyro ainda declara que Abdias surgiu da necessidade de se retomar 

temas que já tinham sido tratados em O amanuense, mas que precisavam de maior 

exploração: “[...] Numa autoanálise, percebi que havia temas não inteiramente esgotados n’O 

Amanuense Belmiro. Havia em mim uma insatisfação por não ter dado integral expressão a 

esses temas. Eles renascem em Abdias” (ANJOS, 2013, p.108). Além da participação política 

muito mais definida no professor de literatura do que no funcionário da seção do Fomento 

Animal, o amor platônico, de um homem maduro por uma mulher jovem, é tratado de acordo 

com o que se processava na época, como comenta Cyro: “[...] Naquele tempo, o amor era 

muito platônico. Aliás, o amor mudou muito nestes 50 anos” (ANJOS, 2013, p.109). O mais 

significativo, no entanto, é que o próprio autor apresentou suas explicações sobre o seu fazer 

literário, especialmente no que concerne à criação de seus personagens e ao que eles 

representam, mesmo que ficcionalmente, para o quadro social da época em que foram 

projetadas: 

 
 Em Abdias, há personagens que se comportam em perfeita consonância com 
o espírito pragmático de nossa época; e sabem nitidamente o que querem, em 
matéria de reivindicações sociais e transformações políticas. Creia, pois, que não os 
‘fabriquei’. Se não houvesse encontrado, a flutuar, de certa forma, na realidade, não 
os poderia ter inventado (1945, não paginado).27 
  

  

 Em outra entrevista, à Rádio Mineira, Cyro reitera sua intenção, declarando: “Em 

Abdias, observa-se a preocupação com a questão social. Não há ‘torre de marfim’, como 

poderia o artista ser indiferente, em nossos dias, à injustiça social, tornada mais flagrante, e à 

situação das massas, delineada, hoje, em linhas mais patéticas? O artista vive as preocupações 

de sua época, tem o espírito e a sensibilidade impregnados de seus problemas”.28 Há que se 

observar, contudo, que, pela forma como Cyro estrutura a trama romanesca, marcada por um 

tom introspectivo de seu protagonista, as questões de ordem social e política são colocadas em 

                                                 
27 Trecho extraído de uma entrevista a O Jornal, de 1945, que se encontra no arquivo sobre Cyro dos Anjos na 
Fundação Casa de Rui Barbosa, na pasta referente a sua produção intelectual 
 
28 Trecho de outra entrevista, pesquisado no arquivo do autor na mesma Fundação, sem o registro da data. 
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um segundo plano em detrimento das questões pessoais desse narrador-protagonista, que 

assume o papel de destaque.  

Sobre o posicionamento de Abdias, que exerce, portanto, a função de sujeito da 

narração, cumpre ressaltar que incorpora um tipo intelectual, Diretor do Arquivo Histórico; 

desenvolve uma pesquisa sobre as Cartas Chilenas, posicionando-se a favor dos que 

defendem a autoria de Tomás Antônio Gonzaga; é membro do Centro de Estudos Sociais, que 

visa a desenvolver, junto às comunidades vulneráveis, um trabalho assistencial, e a manter 

seus membros em permanentes discussões sobre as questões que afligem a sociedade; e, por 

uma deferência de um amigo – Sizenando –, torna-se professor de Literatura em um colégio 

de elite. Ao assumir a “tarefa” de ministrar as aulas da referida disciplina, Abdias o faz por 

curiosidade e pelo “desejo de tribuna”, justificado pela natureza tímida que o caracteriza. 

Entretanto, tem total consciência de que essa nova função o conduz a uma realidade que não 

se enquadra a sua forma de viver e de pensar –“[...] O Colégio das Ursulinas é um 

estabelecimento de luxo, fundado adrede para receber moças da alta burguesia. Entramos 

numa era socializante, em que vão caducando as distinções de castas e certas palavras 

discriminativas caem em desuso ou são cautelosamente evitadas” (ANJOS, 1994a, p.16).  

Todavia, é procedente observar que, desde jovem, o protagonista alimenta certo 

fascínio pelas classes abastadas, especialmente pelas donzelas pertencentes à escala social 

elevada, que davam vida às fantasias de adolescência de Abdias. O contato com essas jovens, 

mesmo aos quarenta anos, permite que o professor viva a experiência que, durante a 

juventude, foi imaginada e sonhada. Apesar de poder vivenciar esse desejo sufocado, 

questiona-se por se colocar em um contexto que não condiz com a sua realidade e que fere os 

seus valores: 

 
 
Não voltarei ao colégio no próximo ano. Meu temperamento não se adapta a essas 
coisas, e sofro com elas como se se tratasse de grande infortúnio. É uma fraqueza, 
bem sei. E é deplorável que um homem, na minha idade e na época em que 
vivemos, esteja a ocupar-se de mocinhas e de enredos de colegiais. Os espíritos 
sérios de minha geração acham-se voltados para os problemas que o mundo nos 
propõe, nestes tempos em que se esperam tão substanciais transformações. Falto ao 
meu dever para com a sociedade, torno-me um rabo-de-saia (ANJOS, 1994ª, p. 76). 

 

 
Retomando a questão apresentada anteriormente sobre a afinidade entre os dois 

romances, em entrevista a Homero Senna, Cyro confessa sua preferência por Abdias: “[...] Os 

livros são como os filhos. E é sabido que os pais tendem a gostar mais dos que não são 

felizes, ou seja, menos dotados. Por isso, talvez prefira o Abdias, que não teve, da parte da 
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crítica, o acolhimento que O Amanuense recebeu. É o que se poderia chamar uma ternura de 

compensação” (ANJOS, 2013, não paginado).  Apesar de Cyro externar sua preferência, 

justificando-a pelo fraco acolhimento da crítica, pode-se constatar, nos artigos e matérias 

publicados, não apenas quando Abdias foi lançando, mas também na reedição, em conjunto 

com O amanuense, que o reconhecimento da excelência da obra se faz sentir. Inevitável a 

comparação, pois, sem dúvida, Cyro mantém o modelo, especialmente no que se refere aos 

narradores e a forma de narração. Como já observado, os dois protagonistas apresentam 

características que os aproximam: são funcionários públicos; vivem na capital das Gerais; são 

oriundos do interior; guardam traços dessa origem; a narração se registra no momento em que 

a idade os leva a refletir sobre a vida e a construção que fizeram dela – Belmiro está com 38 

anos e Abdias, com 40 anos aproximadamente; são tímidos, introspectivos; têm uma vida 

pacata; vivem no plano dos desejos e se acovardam diante de novas perspectivas de vida; 

intentam participações políticas, mas se colocam mais no plano das ideias do que no da ação, 

especialmente Belmiro. Há, contudo, dentre os pontos de contato levantados pela crítica, três 

que merecem a atenção neste trabalho, a saber: a escrita diarística, que sustenta o aspecto 

formal dos romances; o amor, numa perspectiva platônica, e a restauração, no presente, de um 

mito do passado, alicerces de toda a temática dos dois romances. Partindo desses três 

aspectos, destacando, especialmente, a escolha do diário como forma de narrar e o mito 

recuperado dos tempos idos, pretende-se, neste 4.2, refletir sobre o jogo da memória 

estabelecido por Cyro dos Anjos em Abdias.  

Como romance, Abdias, assim como o seu antecessor, apresenta uma estratégia 

narrativa bastante ardilosa. Valendo-se de um diário, como recurso narrativo, o protagonista 

registra suas lembranças intentando disfarçar, possivelmente, o propósito de trazer à tona uma 

confissão dolorosa, que emerge do âmago da consciência, marcada por fortes reflexões sobre 

o sentido do viver, e, por associações da memória, permite que o passado seja restaurado no 

presente. O caminho tomado por Cyro pode ser entendido à luz do que Rosenfeld (1976) 

declara como uma das marcas mais significativas do romance moderno, ou seja, o fluxo da 

consciência que conduz ao monólogo interior. Esse traço determina a própria feição do herói 

do romance, que tende a se individualizar. A partir disso, vem a necessidade de volta ao 

passado, num processo contínuo de “eterno retorno”. Sobre esse herói, Lukács constata que a 

busca empreendida por ele, diretamente ligada a tudo o que é sonhado, diferencia-se, portanto, 

da realizada pelo herói épico. No romance em estudo, atentando para o que foi exposto na 

análise de O amanuense, há “a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo” 

(LUKÁCS, 2000, p.82), em busca do autoconhecimento, pois ele se encontra fragmentado, 
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não tem como o herói épico a ideia de totalidade. Lukács toma como exemplo para o 

entendimento dessa relação, o percurso de Dante, na Divina Comédia29, relacionando-o ao 

mundo épico e distinguindo-o da trajetória do herói moderno, cuja luta se volta para o 

preenchimento do vazio existencial, da falta de sentido da vida e para a descoberta da sua 

totalidade. 

O narrador de Abdias posiciona-se como aquele que pretende, pela escrita, não apenas 

fazer um registro da vida, mas filtrá-la, analisá-la, como ele mesmo declara estar à procura da 

compreensão do que o aflige, e de si mesmo em um momento crítico da vida, a crise dos 

quarenta anos. Benjamim constatou que o romance se constitui como instrumento para 

anunciar a perplexidade do homem diante da vida. E é, nesse processo, que dentro do 

romance, o diário assume um papel relevante, pois, por ser uma escrita que se configura como 

sistemática, diariamente realizada, permite que a reflexão se constitua como regularidade, 

para a obtenção do proposto. Entretanto, cabe observar, como já mencionado em 1.2, que duas 

das particularidades que determinam a essência do gênero não são seguidas pelo diarista 

Abdias. Ele não tem o hábito de registrar as datas nos relatos produzidos; há somente uma 

única data – Fevereiro de 1938 –; e não escreve, também, com a regularidade que é própria do 

diário. O narrador fica, às vezes, meses sem produzir uma página de anotações, como ele 

mesmo assume: “Releio hoje esta página, escrita há um mês. Vejo que relatei com entusiasmo 

o episódio de Violante” (ANJOS, 1994a, p.29). Fatos trazidos do passado e registrados por 

Abdias nem sempre se referem a ele; são histórias de outros, pouco significativas para sua 

história pessoal. Também em Belmiro esse processo se efetiva, mas com maior intensidade e 

relevância.  

Outra passagem comprova a irregularidade dos escritos do professor em seus cadernos 

de anotações: “Nos últimos três meses não pus a mão nestes cadernos. A derradeira página, 

escrita depois do Natal, parece haver encerrado, em minha vida, o ciclo da insânia” (ANJOS, 

1994a, p.158). Nota-se que a última página escrita por Abdias foi produzida em tempo de 

Natal, e, como ele mesmo declara, ela se torna muito significativa, pois lhe encerra o ciclo da 

insânia. Retomando O amanuense, é justamente no Natal de 1934 que Belmiro inicia o seu 

ciclo de insânia, anotando-o em um diário. Enquanto este narrador tem consciência desse 

processo de escrita, pois reconhece ser o diário a melhor forma para registrar-lhe a vida, o 

professor de literatura nem o consegue precisar. A primeira menção ao diário é feita por ele 

                                                 
29 Interessante observar que a epígrafe colocada por Cyro em Abdias foi extraída da primeira parte dessa obra, 
canto II. Há, no romance, passagens que podem ser relacionadas aos martírios de Dante até chegar ao céu. 
Apesar de se valer dessa epopeia como referência, a construção realizada por Cyro dos Anjos prende-se à linha 
do romance moderno. 
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com a intenção de esconder o caderno no seu gabinete para que a esposa não o encontre e 

descubra sua intimidade, guardada nas páginas reveladoras. Nesse momento, cita Tolstoi, que 

escreveu dois diários – um, para ser público para a família; outro, o verdadeiro, com suas 

confissões mais íntimas, escondido nas botas.  

Com convicção, Abdias nega o diário – “É pena que eu não tenha botas e que, no caso, 

não se trate de Diário. Um dia talvez classifique estas notas, segundo o gênero e a espécie, 

como convém a um professor de literatura, mas no momento eu não saberia fazê-lo” (ANJOS, 

1994a, p.24) –, mas afirma a necessidade de escrever, como definidora de sua essência: “Para 

seres de nossa espécie, ler ou escrever é mais importante que viver. Substituímos 

monstruosamente a vida pela ficção. Quanto a mim, já não leio romances, mas que são a 

história, a filosofia, senão outras tantas ficções, e talvez mais ousadas, porque se presumem de 

alicerçadas no real?” (ANJOS, 1994a, p. 40). Essa declaração se registra como um dos 

alicerces do aspecto quixotesco em Abdias. Em 4.1, considerações a esse respeito foram 

tecidas sobre a personagem Belmiro Borba, protagonista de O amanuense, pontuando a 

presença de traços quixotescos na construção da personagem. A questão volta à tona a partir 

da afirmação de Abdias, tomando como referência o observado por Tamura: 

 
 

Um dos pontos centrais do romance é o aspecto quixotesco do protagonista. Esse 
aspecto não se resume apenas à predisposição ao sonho e ao devaneio, mas também 
ao literário, pois, para Abdias, estar em contato com a leitura ou a escrita torna-se 
imprescindível, até mesmo mais importante que a própria vida, já que esta constitui 
um exercício de formação de imagens, muitas vezes ficcionais (2013, p.118). 

 
 

Como precisar, diante dessa constatação do narrador Abdias e da consideração da 

pesquisadora, o que é realidade e o que é fantasia? Como saber se o que ele narra sobre sua 

vida está mais no plano da imaginação – a fértil imaginação machadiana, talvez buscada por 

Cyro em Bentinho, que tomou de Tácito a imagem das éguas iberas fecundadas pelo vento a 

conceber potros? Em determinadas passagens, Abdias assume essa capacidade: “[...] o 

demônio imaginativo que mora nestes frágeis miolos já se pôs a trabalhar...” (ANJOS, 1994a, 

p. 27); “Mas já estou a urdir histórias” (ANJOS, 1994a, p.117). Tomando como referência a 

obra A criação literária, Cyro recorre a vários pensadores que refletem sobre a criação 

artística, considerando a criatividade, a inteligência, a libertação, a imaginação, dentre outros.  

No capítulo “O processo criador”, Cyro, valendo-se das reflexões de Dilthey, observa que a 

criação nasce quando um acontecimento interior deseja se traduzir em palavras e registrar-se 

no tempo (ANJOS, 1959, p.63). Para o filósofo, a imaginação criadora seria como um 
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fenômeno psíquico, especialmente marcado pela intensidade das experiências do coração e do 

mundo. Aquele que cria trabalha com imagens que vão além da experiência e extrapolam o 

real. Nesse contexto, a imaginação se torna recorrente. Cyro reproduz, também, o pensamento 

de Alain30 que se posiciona, defendendo a ideia de que “O imaginário não está na imagem – 

isto é, no conhecimento que se tem do objeto – e sim na emoção, isto é, numa enérgica e 

confusa reação de todo o corpo, repentinamente alarmado. A imaginação é cega e busca 

objetos, porque é incapaz de os inventar”( ANJOS, 1959, p,33). 

Em retorno à juventude, relembrando o tempo em que percorria a cidade de Belo 

Horizonte, visitando ruas e observando casas que guardavam moças em flor, namoradas 

idealizadas, que compunham um cenário de imaginação, o jovem Abdias se denuncia: 

“Quando rapaz, aguilhoado por amores momentâneos [...] vivia [...] a rondar as casas de 

namoradas que jamais seriam minhas [...] que eu (Abdias) criava e que a cada instante se 

sobrepunham à realidade, submetendo-a a constantes deformações” (ANJOS, 1994a, p. 43). 

Entretanto, há declarações de Abdias que negam a imaginação, a fantasia, e afirmam o 

compromisso com a verdade, mesmo reconhecendo que, às vezes, é impossível não dar vazão 

à imaginação:  

 
 

[...] Desde que venho escrevendo neste caderno minhas confissões (precisamos 
confessar-nos ainda que a nós mesmos!) e que o simples Diário do professor, 
destinado aos acontecimentos da vida escolar, se tornou repositório de tudo quanto 
acontece comigo, minha única preocupação tem sido a fidelidade. Às vezes me sai 
uma página apaixonada, em que me deixo arrastar pelas palavras; mas logo volto 
atrás, risco tudo, começo de novo, até que a verdade se mostre pura, despojada do 
que a imaginação lhe acrescenta. Se não tenho conseguido, é porque está acima de 
minhas forças (ANJOS, 1994a, p.134-135). 

 
 

Segundo Aristóteles, a percepção do tempo depende da imaginação, que forma e fixa 

imagens, e da própria memória, pois esta não pode ser dissociada da imagem. O processo da 

memória é semelhante ao da imaginação. Para o filósofo, a imaginação é sempre reprodutiva, 

diferentemente de Bachelard que distingue a imaginação criadora, ou produtiva, da 

reprodutiva, que se efetiva a partir de impressões de imagens e de situações reproduzidas que 

                                                 
30 É um dos pseudônimos usados pelo jornalista e filósofo Émile-Auguste Chartier (1868 - 1951). As 
considerações levantadas por Cyro foram extraídas do livro Vingt leçons sur les Beaux-Arts (As vinte lições de 
Belas Artes), publicado em 1931. Para esse filósofo as artes não passam de “efeitos dos movimentos do corpo 
humano” (ANJOS, 1959, p.35). 
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ficaram retidas na memória. A imaginação criadora se abre para uma nova perspectiva, que se 

firma no entendimento do interior das coisas, possibilitando que cada ser humano seja ativo 

nesse processo, pois pode ir mais além, dando liberdade a sua capacidade de criar 

imaginariamente. Como já mencionado em 1.1, Bachelard defendia a ideia de que a mente 

não armazena imagens, pois a capacidade dela é criar as imagens para que sejam 

comunicadas. Esse é um ponto fundamental da teoria do filósofo: a criação, ou seja, a 

construção individual. Bergson defende a ideia de que “[...] completar uma lembrança com 

detalhes mais pessoais não consiste, de modo algum, em justapor mecanicamente lembranças 

a esta lembrança, mas em transportar-se a um plano de consciência mais extenso, em afastar-

se da ação na direção do sonho” (BERGSON, 1999, p. 283). 

Imaginação e sonho se imbricam. Por estarem tão próximos, acabam por se confundir. 

O próprio Abdias reconhece o processo que leva o ser humano a um posicionamento dessa 

ordem: “Vivemos num mundo imaginário, construído segundo os conceitos apriorísticos que 

formamos das pessoas e das coisas que nos cercam. Neste sentido, a vida será efetivamente 

um sonho. Veremos as coisas não como são, mas conforme nosso espírito as concebe” 

(ANJOS, 1994a, p.52). Reconhece, entretanto, que em alguns momentos, é possível corrigir 

os enganos e equívocos, mas, muitas vezes, não se tem essa possibilidade. Neste 4.2, já se 

declarou sobre o caráter sonhador e intimista do protagonista, que determina o seu processo 

de escrita. Em algumas passagens, essa particularidade é assumida por Abdias, mas, como 

Belmiro, o faz reportando-se àquele – Quixote – que mais devaneios acalentou, mas 

diferenciando-se dele, por não ter conseguido realizar nem o que se registrara no plano 

onírico: “Certo Abdias, meu conhecido, não terá muitos motivos para amá-lo (destino). Só lhe 

deu o sonho, e nada mais. E um sonho que nem como sonho se realiza, porque às ilhargas do 

meu Quixote foi cosido um Sancho” (ANJOS, 1994a, p.29). Além da consciência de que nem 

no sonho o imaginado se realiza, outra também se registra e o torna duplo: há nele um 

Quixote, que o leva a fantasias, mas há um Sancho Pança, que o traz à realidade. Nos 

momentos em que a fantasia, representada pelo passado que se faz presente, ressurge com os 

arroubos de amor da mocidade, Quixote passa à frente: 

 
 

No instante em que Gabriela me tomou pela mão, levando-me para o bar do terraço, 
cheguei a imaginar que ela gostava de mim. A meus olhos, a inocente fuga assumia 
o aspecto de um gesto de amor. Acreditei que poderia apossar-me de sua juventude, 
transpor o abismo que só existia na minha timidez. Naqueles dias uma ideia vivia a 
verrumar-me: em todo grande passo, forçamos as fronteiras da razão, tocamos as da 
loucura. A medida do homem está em Quixote, não em Sancho. O que importa é a 
nossa realidade interior, não o mundo de espectros que nos rodeia. Que me 
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importava Carlota, o lar, a sociedade e seus códigos? O amor cria um novo mundo 
(ANJOS, 1994a, p.141-142). 

 
 

Mais tarde, a racionalidade o visita e permite que, matematicamente, veja que a 

fantasia está para Gabriela, assim como a realidade está para Carlota. Essa dualidade o leva a 

reconhecer-se diante de seus anseios e da vida que tem para viver.  Na última parte do 

romance, após a morte de Carlota, mesmo negando o amor a Gabriela, acaba por redefinirem-

lhe os efeitos ainda vigentes, como uma doença crônica que, depois de certo tempo, já se 

torna tão presente que o hábito do convívio a faz mais aceitável. Reconhece, principalmente, 

que as duas mulheres – a companheira e o mito humanizado – continuam a exercer forte 

presença em sua vida, confirmando-lhe o desejo de completude: 

 
 

Carlota era para mim a segurança e o equilíbrio. Gabriela representa a fuga e a 
ilusão. Procuramos a um tempo, o real e o irreal, a verdade e a fantasia. Queremos, 
às vezes, uma coisa, e, simultaneamente, o seu contrário. O erro é supor que um 
sentimento exclui outro, e que o interesse de nossa vida possa concentrar-se numa 
só direção (ANJOS, 1994a, p. 201). 

 
 

Ambas representam para ele o que sempre foi desejado, já que esse protagonista se 

debate, também, na questão fáustica. Ser possuído por um desejo é caminho para a 

infelicidade, pois todo desejo já prenuncia a impossibilidade, como bem reflete o filósofo 

Silviano, em O amanuense. De um lado, Abdias quer ter a consistência de uma vida e Carlota 

soube tecê-la; por outra, pretende aventurar-se pelos caminhos da ilusão e Gabriela emerge 

como aquela que poderá conceder-lhe essa experiência. Enquanto uma, como um anjo, fixa-

lhe os pés na realidade, em seu contexto pessoal de maturidade, anúncio da velhice que se 

aproxima; a outra, como uma tentação, tira-lhe a tranquilidade e o faz retroceder à mocidade, 

tempo perdido, a ser redescoberto. Existem, nele, dois extremos, ou seja, uma forma plena e 

superior de se colocar na vida, observando-lhe os tempos, da mocidade e da maturidade, e o 

amor, o carnal e o espiritual, para torná-lo integral. Na realidade, o anseio supremo de Abdias 

é de transcendência e isso se registra no final do romance, representada pela imagem sugerida 

pela Nona Sinfonia. 

Retomando a questão do diário, no início da terceira parte do livro – “Uma catedral 

cujas torres tocassem o céu...” -, novamente se configura a irregularidade da escrita, agora 

justificada pelo grave acontecimento que a desencadeia – a morte de Carlota. Seis meses 

transcorrem depois da escrita da última página, na qual o viúvo Abdias reconhece o equívoco 

de seus sentimentos e toma consciência da grande perda: “A pobre página, que precede esta, 
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foi escrita dias depois da morte de Carlota, numa noite em que tentei, na expressão dos 

pensamentos, encontrar alívio para a angústia que me oprimia. Passaram-se seis meses. Com 

o tempo, os sentimentos serenaram; o espírito recusa-se, entretanto, a ver o mundo com os 

antigos olhos” (ANJOS, 1994a, p. 181). 

Torna-se apropriado, novamente, abrir parênteses sobre a questão da irregularidade da 

escrita e observar a relevância da referida passagem. Abdias declara estar consciente de seu 

erro. Essa certeza, manifestada na metáfora do viajante que, ao anoitecer, percebe o equívoco 

do caminho escolhido e se encontra longe do lugar onde o desvio se deu, portanto, 

irremediavelmente incapaz de corrigir o percurso, conduz Abdias à encruzilhada da vida, que 

já se apresenta sem maiores possibilidades: “Não aproveitei Carlota, e a vida nada mais tem 

para me dar. Resta-me uma existência suplementar, uma forma humilde de viver, que é viver 

só para os outros” (ANJOS, 1994a, p.184). A dor nascida do arrependimento do que desejara 

– a morte de Carlota para a resolução da situação amorosa – provoca-lhe, novamente, a 

imaginação, levando-o a afirmar que tal pensamento jamais assumiu a forma de uma imagem: 

“[...] Eu fazia uma supressão teórica de sua presença, abstraindo do conteúdo dramático da 

morte do corpo e jamais imaginando aquele olhar aflito da alma, aquela mão desesperada que 

se agita no espaço...” (ANJOS, 1994a, p. 183).  Dessa constatação, o protagonista se analisa e, 

também, reflete sobre o processo de escrever sua vida em um diário, agora assumido como 

tal. Reconhece que a escrita diária se estabelecera como forma de vigiar-se, constantemente, 

de refazer as situações, trazendo-as para o esclarecimento, para que serem descortinadas 

verdadeiramente. E, consciente de que viver é ato natural e deve ser realizado com 

ingenuidade, em um arroubo de irritação, declara: “[...] Transportá-la para um Diário é ato de 

análise, que escamoteia nossas possibilidades de inocência” (ANJOS, 1994a, p. 188). 

Observando a afirmação de Abdias, um questionamento se faz procedente: Qual a real 

intenção da escrita diarística? Revendo o que foi colocado por Bernardo Gersen, no artigo 

“Autoanálise e caráter”, o diário seria a expressão do narcisismo mórbido que caracteriza o 

professor de literatura, a sua incapacidade, ou usando as palavras do crítico, a sua “impotência 

de sair de si próprio ou de fazer entrar decisivamente os outros no seu mundo interior” 

(GERSEN, 1958a, não paginado) e a consciência das solidões – a desejada e a involuntária – 

que ele alimenta. Ao invocar a esposa morta, no início da parte final do romance, Abdias 

declara sua solidão e sua fala torna-se eco para ele mesmo, pois, ao evocar Carlota, ele o faz 

para si próprio. O mais relevante, talvez, nesse processo de extravasamento, é o retorno à 

realidade, enxergando o que antes se negava a ver, a verdade da vida e dele mesmo, sem as 
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fantasias e a imaginação, pois entende o que representava Carlota, ou melhor, toma 

consciência de sua vida:  

 
 

Carlota, a vida é um tecido de equívocos. Foi preciso que morresse para eu saber 
que te amava e éramos felizes, na monotonia dos nossos dias [...].  
A sede de coisas novas leva-nos a desconhecer nosso próprio bem. Fugindo ao que 
me parece medíocre, perdi-me num mundo de aparências enganosas. 
Agora, a solidão fez de mim sua presa. Que terrível e opressiva solidão, Carlota! 
[...]. 
Que saudade, agora, da vida que vivemos, das discretas emoções que sentimos 
juntos (ANJOS, 1994a, p. 180-181) 

 
 

Revisitando Álvaro Lins, constata-se, nas considerações do crítico, que o diário se 

torna adequado ao tipo de narrador proposto por Cyro nos dois romances, que não têm grande 

história para contar, pois lhes faltam acontecimentos significativos. Os poucos que marcam a 

vida desses narradores recebem um tratamento especial, valorizados pela imaginação, pela 

poesia, pela profundidade de análise e pelo tratamento estético. Ressalta que a forma diarística 

de narrar é apreciada pelos tímidos e solitários, pois permite que seja empreendida uma 

viagem para dentro de si mesmo: 

 
 

 O diário é o refúgio dos tímidos, e nele Abdias projeta a sua verdadeira existência. 
Somente ao escrever estas páginas ele vive realmente, dando forma aos seus 
sonhos, ao seu amor impossível, conhecendo-se a si mesmo nestas confissões de 
uma implacável e dolorosa lucidez. O desejo incessante de se conhecer, no entanto, 
aniquila no homem a capacidade de viver; o conhecimento estrangula o poder da 
ação; a análise paralisa a vontade. E esta é, por exemplo, a situação psicológica dos 
tímidos de aguda inteligência como Abdias. Eles guardam para si mesmos os seus 
sentimentos e por isso se analisam indefinidamente. Escrever para eles representa 
um incessante exame de consciência (LINS, 1946, não paginado). 

 
 
 A intensidade da vida interior – da qual somente Abdias tem o conhecimento e as 

chaves para abrir as portas da alma e enxergar as verdades – faz-se superior à carência de vida 

exterior e, com essa estratégia, ele disfarça, mas afirma a substituição da vida pela ficção, 

assumindo-se como um homo scribens. Segundo Málaque, o diarista “vive sob o signo da 

impotência” (MÁLAQUE, 2006, não paginado), especialmente porque, em geral, não teve 

êxito e, por esse motivo, busca ter um conhecimento de si mesmo para poder entender o 

porquê de sua vida.31 Além disso, a escrita se revela como libertação, pois lhe faculta a 

                                                 
31 Nas memórias ou nas autobiografias, o narrador tem total consciência do que será contado, pois a história já 
está concluída e a vida se manifesta como um todo. O diarista, entretanto, por se colocar sob a imposição do 
projeto iminente de vida, não a detém e, dessa forma, não possui uma imagem de si mesmo que lhe dê a 
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liberdade de escrever o que quiser, como quiser, na ordem que desejar, pois “não precisa se 

preocupar com a coerência de um enredo ou com a lógica da narrativa” (MÁLAQUE, 2006, 

não paginado). Sobre essa liberdade, Abdias se posiciona:  

 
 

A divisão destas notas em parágrafos tem muitas vezes fugido à cronologia e, de 
ordinário, dissocia fatos que, encadeados no tempo, talvez devessem ser alinhados 
seguidamente no papel, para maior fidelidade de exposição. É que, no comum, eu 
me abandono a um fluxo caprichoso que vem do inconsciente e, à semelhança das 
correntes marítimas, certamente tem o itinerário determinado por diferenças de 
densidade e de temperatura (ANJOS, 1994a, p.168) 

 
 
 É relevante observar que, nesse processo de escrita, acontece uma fragmentação que se 

caracteriza pela mistura de fatos guardados na memória, retomados na busca de entendimento 

do passado, e de situações extraídas do cotidiano do narrador. A própria estrutura do romance 

comprova essa fragmentação. As três partes que o compõe – O colégio das Ursulinas, 

Gabriela e Uma catedral cujas torres tocam o céu – dividem-se em capítulos que, também, 

são divididos, constituindo-se como unidades dentro de cada capítulo. Ao utilizar, 

estrategicamente, do recurso estilístico de um narrador em primeira pessoa, autodiegético, 

com a perspectiva passando por ele e exercendo o domínio pleno de toda a situação, 

estabelecendo ora a retrospecção, ora a presentificação, objetiva-se a intenção de reforçar a 

verossimilhança do discurso psicológico que se evidencia na narração. Sobre esse propósito, 

Linhares tece o seguinte comentário: 

 
 

Abdias – um tipo de professor dificilmente igualável em nossa literatura de 
romance – nos faz justamente mergulhar no dramático, no psicológico existente em 
toda natureza humana e que hoje se tenta disfarçar com meros conceitos sobre o 
homem, a vida, o coletivo, etc., sem nenhum sentido humano, como se pudéssemos 
desprezar a história concreta de cada indivíduo em si e das distinções que ele só, 
considerado em si, nos sugere (1946, não paginado).  

 
 

O gênero, como já exposto em 1.2, traz uma perspectiva diferenciadora para a escrita 

memorialística, pois se registra como um ato de revelação pela escrita. Esse “eu” que fala no 

diário se revela, como em um autorretrato, deixando transparecer segredos, sem 

dissimulações, apesar da imaginação que o visita. Nesse ponto, ressalta-se que a escrita 

diarística tem um caráter autobiográfico, porque se configura como escrita do “eu”. Há, 

                                                                                                                                                         
sensação de domínio e segurança, porque, geralmente, encontra-se em estado de fragilidade, de sofrimento e de 
impotência. 
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contudo, uma peculiaridade, pois, como já mencionado, a volta ao passado é registrada pela 

proximidade do fato recém-vivido e o fracionamento do tempo, marcado pela interrupção do 

relato. Sobre essa particularidade em Abdias, Ricardo32 observa:  

 
 

[...] A disposição dos fragmentos em prosa, em primeira pessoa, repletos de 
referências temporais que simulam a progressão dos dias e o relato imediato, 
convivem com uma menção inexata da passagem de tempo, fragmentos não 
datados, não dispostos sucessivamente, elos internos – tecidos pelo narrador – entre 
os assuntos dos enxertos – bem como a sugestão de uma visão maior de todo o 
conjunto de fatos. Abdias, no seu diário, tende a procurar o desdobramento de si 
mesmo nas experiências que vive; por isso, volta e meia interrompe a evolução da 
trama para tecer considerações, armar digressões e frequentemente voltar para os 
tempos que vieram antes de 1938. Nesse sentido, a estrutura se presta ao retrato 
psicológico em profundidade que é o foco do romance (RICARDO, 2011, p. 67). 

 
 

Esse tipo de relato, que traz, também, reflexos da memória, pela carga subjetiva que 

comporta, pode ser entendido como forma de isolamento. Beatrice Didier (1991) observa que, 

aos poucos, o diário passou a ter como fator determinante a escrita do “eu” e não mais a 

privacidade. Lejeune tece considerações sobre o gênero, afirmando que o diarista vê a escrita 

como possibilidade de reflexão, desabafo, autoconhecimento e de preservação do vivenciado. 

Sobre a natureza interminável do gênero, ele declara: “O diário é virtualmente interminável 

desde o início, uma vez que sempre haverá um tempo vivido posterior à escrita, tornando 

necessária uma nova escrita e que, um dia, esse tempo posterior assumirá a forma de morte” 

(LEJEUNE, 2008, p. 273). A escrita diarística se faz, portanto, como autobiográfica, apesar 

de Lejeune afirmar que ela não pertença ao discurso ficcional, pois intenta apresentar um eu 

vinculado à realidade, e cujo tom assumido no relato, estritamente confessional confere maior 

verossimilhança ao que é narrado. É procedente considerar, contudo, que Abdias é obra 

literária e que se trata de uma autobiografia ficcional. 

Observando o relato final produzido pelo professor Abdias, nos dois últimos 

parágrafos, “Que exaltação mítica essa música me traz! De uma vez que a ouvimos, juntos, 

Carlota me disse que o coro, no último movimento, lhe dava a impressão de estar sendo 

transportada, pela nave de uma catedral imensa, cujas torres tocassem o céu...” (ANJOS, 

1994a p.218), a pontuação entregada – as reticências – permite algumas inferências. Dentre 

elas, talvez, a possibilidade de continuidade do diário, independente do que a vida lhe 
                                                 
32 Em dissertação defendida em 2008 (USP), intitulada Um estudo sobre Abdias de Cyro dos Anjos, Tatiana A. 
Aranha Ricardo intentou investigar a personagem Abdias, tendo como ponto de referência a figura do 
intelectual brasileiro mediano na década de 30 do século XX. A análise do referido romance se deu a partir da 
relação entre os elementos sociais e culturais registrados por Cyro na obra e a matéria ficcional criada por ele.  
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reservar, mesmo que ela se faça plena apenas no campo espiritual, com as lembranças, 

especialmente da companheira morta, que a sublimarão. Certo é que, ao se reportar a 

Carlota33, sua esposa falecida, trazendo como referência a análise que fizera da Nona Sinfonia 

de Beethoven, em seu quarto e último movimento, que incorpora uma parte do poema escrito 

por Schiller “Ode à alegria” e traz a inovação de inserir um coro de vozes humanas que 

cantam os versos desse poeta, adaptados pelo músico34, Abdias assume-se, como Lêdo Ivo 

apresenta em seu artigo “A nave da vitória”, “[...] enriquecido interiormente pela experiência 

de um amor impossível e pela vuivez que o separa de seu amor real” (IVO, 1956c, não 

paginado), vencendo a sim mesmo. Ressalta-se que a escolha do diário como forma narrativa 

é fundamental para a própria condição do protagonista que incorpora o herói moderno 

problemático, definido por  Lukács, ou seja, aquele indivíduo que reconhece sua incapacidade 

diante do mundo e que se volta para a sua interioridade e, subjetivamente, se analisa, numa 

prática introspectiva em busca de si mesmo.  

O primeiro grande recurso do qual o romancista se vale para compor Abdias, em seu 

propósito memorialístico, foi a escolha do diário como forma narrativa; entretanto, o hábil 

escritor usou de uma estratégia que se registra como a pedra fundamental desse processo e 

que, como já foi mencionado, serviu, também, de alicerçe para o primeiro romance. A partir 

desse ponto, o foco do trabalho será o retorno ao mito constituído no passado e restaurado no 

presente. A figura de Gabriela se evidencia neste contexto, pois será ela a grande responsável 

pelo processo de rememoração que se constituirá no romance, encarnando o mito do passado. 

Sobre essa questão, Sabino Júnior, no artigo “O lírico Abdias”, declara: “[...] o sentimento 

que Abdias nutre por Gabriela é um mito, e o fato é que esse erudito professor gosta de 

sonhar, pois sabe que o sonho é uma forma de iludir a vida” (1946, não paginado). Mais 

adiante, refazendo a afirmação anterior, ele a complementa, refletindo: “Presumo que Abdias, 

por um impulso do seu inconsciente, quis reportar a Gabriela os sentimentos de afetividade 

que teve pela mãe desta; Glória sua namorada de infância, por quem nutriu uma paixão 

                                                 
33 Talvez Cyro dos Anjos tenha tomado o nome de Carlota von Schiller, irmã do poeta Friedrich von Schiller, 
como referência para nomear a personagem que estabelece uma significativa relação entre a história e a Nona 
Sinfonia de Beethoven. Foi a irmã de Schiller quem recebeu a carta do professor Fischenich de Bonn, na qual ele 
dizia sobre o interesse de Beethoven de musicar poemas do poeta alemão. 
 
34 Há um trecho do poema cujos versos falam da solidão dos que falham no amor : “Quem já conquistou uma 
mulher amável/ Rejubile-se conosco!/ Sim, mesmo se alguém conquistar apenas uma alma,/ Uma única em todo 
o mundo./ Mas aquele que falhou nisso/ Que fique chorando sozinho!” 
(Disponível em: http://www.sunrisemusics.com/nona.htm) 
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naqueles tempos. Viu em Gabriela a imagem da mãe quando mocinha. Gabriela é um mito” 

(SABINO JÚNIOR, 1946, não paginado). 

Como já mencionado neste 4.2, a vida de Abdias carece de acontecimentos 

significativos. O convite para lecionar Literatura Brasileira e Portuguesa no Colégio das 

Ursulinas é o fato novo que o leva a abrir seu caderno de anotações, ou seja, seu diário, para 

registrar esse relevante acontecimento, que propiciará a trama romanesca, pois, na turma que 

lhe foi designada para ministrar as aulas do curso de extensão, uma aluna – Gabriela – será 

por ele notada de forma diferenciada. No primeiro contato com a jovem, fica bem definida a 

distinção: “Pareceu-me ver na lista de chamada o nome de Florisbela de Ataíde. Pertencerá, 

acaso, à família Ataíde, do Norte de Minas?” (ANJOS, 1994a, p.19). A intencional confusão 

demonstra que Abdias já opta por ela desde o início. No universo de uma sala de aula, com 

muitas alunas, ele poderia ter tomado, em resposta à turma que dele zombava, pela forma 

atabalhoada com que iniciou a aula, qualquer outra moça para servir ao propósito desejado, 

mas foi em Gabriela que ele descarrega a sua ironia. Pela pergunta feita, vê-se que há uma 

referência temporal e espacial - uma família, oriunda de uma região e retomada de um 

passado que se registra na memória do professor: “Que me perdoe a jovem Gabriela, possível 

neta do Coronel Ataíde, amigo do meu pai e homem de prol em Várzea dos Buritis. Não 

queria dar-lhe esse constrangimento e apenas procurava sair do meu embaraço” (ANJOS, 

1994a, p.20). 

A resposta afirmativa da aluna a Abdias o intriga e desencadeia o retorno ao passado, 

levando-o a refazer o percurso da família Ataíde de Várzea dos Buritis, especialmente de 

alguém que lhe foi, ou é ainda, muito significativo – Glória Ataíde, o jovem amor da 

adolescência: “Deus meu, estou ficando velho. Glória foi namorada minha! Bem, eu era mais 

moço do que ela, é verdade. Amava-a de longe, ela nem suspeitava da paixão que me 

consumia. Amores dos doze anos, fabulosamente românticos, que se curtiam em silêncio e se 

nutriam de imaginação” (ANJOS, 1994a, p.21). Já naquela época, o sentimento se 

configurava platonicamente, confessadamente pleno de imaginação, e à moça Ataíde estão 

associadas as lembranças mais ternas dessa época da vida. 

 
Glória morava com os pais em Diamantina, mas sempre ia passar as férias com os 
avós. Os velhos habitavam uma casa de sobrado, curioso espécime ao estilo que as 
cidades do sertão conheceram em começos do século passado, quando a decadência 
da mineração levou para aquela zona famílias outrora abastadas, e, com elas, o 
padrão de vida mais alto das regiões do outro e do diamante. 
Era um casarão de aspecto senhorial, que dominava as habitações pequenas e 
pobres do largo da matriz. Uma sacada de gradil de ferro, com desenhos 
florentinos, atenuava-lhe a severidade arquitetônica. Quando não saía no seu cavalo 
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alazão, à tarde, acompanhada dos moços elegantes da terra, Glória gostava de 
sentar-se à sacada, para bordar ao bastidor ou folhear um livro 
Reportam-se a Glória as mais doces recordações de minha vida de menino. São 
caprichosas e não acodem à tona da consciência, a simples apelos à memória. 
Associaram-se a determinadas paisagens, a certos estados atmosféricos, a um 
perfume de flor, a tal serenata ouvida ao gramofone (ANJOS, 1994a, p.21). 

 
 

As imagens guardadas, recuperadas desse tempo distante, com nitidez, visitam-lhe a 

mente e produzem novas associações. Dessa forma, o registro do que está sendo rememorado 

se faz procedente. Justificam-se, portanto, as anotações de Abdias, pois o evocado – fatos, 

lugares e pessoas – será salvo do esquecimento. Agostinho considera, como pontuado em 1.1, 

sobre a importância da linguagem para o entendimento do tempo presente – tempo do ato de 

lembrar – e do tempo passado – tempo do que foi vivenciado. Observa que, pela linguagem, o 

tempo será apreendido, pois ela será o instrumento da memória para trazer o tempo de volta e 

torná-lo vivo. O Abdias do presente se reporta ao do passado e registra as impressões 

presentes que se associam àquelas que foram mantidas e, agora, são recuperadas: 

 

 
Na manhã de hoje, quando cheguei ao Colégio, os eucaliptos do pátio, molhados 
pela chuva da noite, exalavam um aroma que me transportou, por uma dessas 
associações, o verde corredor que serpeava por entre chácaras e pastos, á saída de 
Várzea dos Buritis, na estrada de Vista Alegre. Em mais de um ponto, grandes 
árvores, que se enlaçavam no alto, nele formavam caramanhões naturais, e a erva-
de-são-caetano, alastrando-se pelas cercas de pau-a-pique, compunha-lhe uma sebe 
viva. 
Glória gostava de andar a pé, por ali, para sentir a frescura da vegetação e o cheiro 
que desprendiam as ervas sob a ação do sol (ANJOS, 1994a, p.21-22). 

 

 
Nessa passagem, o presente de Abdias está diretamente ligado ao passado. Como 

exposto em 1.1, segundo Ecléia Bosi, no discurso memorialístico, normalmente, emergem, 

além de fatos e pessoas, as lembranças de espaços, que se constituem como espaços da 

memória, que contribuem para a reconstrução do passado. Por meio deles, aquele que 

rememora reforça o vínculo com o que ocorreu e que vem à tona para ser reavaliado ou 

mesmo para que a emoção seja novamente sentida. Sobre o processo mnemônico, segundo 

Bergson, sempre que, no presente, se experiencia uma vivência, imagens retidas podem ser 

recuperadas: “É do presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde” (BERGSON, 1999, 

p.179). Pela memória, Abdias parte de um detalhe e, dele, chega ao todo, ao mais 

significativo: 

 
Um dia, quando voltava de um piquenique por aqueles caminhos, deixou por 
instantes os seus galãs, e, dando-me o braço, chamou-me seu noivo. Que emoção 
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que senti! Saberia Glória que eu a amava apaixonadamente e tinha sido levada por 
um impulso de ternura, ou fora simples garridice de moça bonita e cortejada? 
Fiquei com o coração a saltar, e minha perturbação transpareceu tanto, que Glória, 
logo adiante, achou meio de retirar o braço, pretextando colher uma flor que vira à 
margem da estrada (ANJOS, 1994a, p.22). 

 
 

Bergson declara que a memória não se efetiva como “regressão do presente ao 

passado, mas, pelo contrário, num progresso do passado ao presente” (BERGSON, 1999,  p. 

280). Para ele, aquele que rememora se coloca no passado, como em um estado virtual, por 

meio de planos diferentes de consciência até que uma percepção atual o torne um estado 

presente. Diante das lembranças do passado, Abdias constata o sentimento alimentado, 

naquela época, por Glória, mas que, de alguma forma, se manteve vivo, apesar de 

adormecido. O discurso assumido por ele se registra no passado, o verbo principal – amar – 

comprova isso, mas, ao finalizá-lo, vale-se também das reticências, deixando em aberto a 

questão do tempo, que poderá ainda ser restaurado no presente com a recuperação do mito da 

donzela – a Arabela de Belmiro, materializada em Carmélia, que para Abdias toma a forma de 

Gabriela35 –, aquela que lhe conquistou o coração, permanentemente jovem, apesar de seu 

dono já ter chegado à casa dos quarenta anos: “Como te amei em manhãs e tardes de antanho, 

Glória de Ataíde! Quando partias, de regresso a Diamantina, negro tédio devorava o céu e a 

terra. Sobre Várzea dos Buritis desciam horas longas, mornas, indistintas, e apenas a sucessão 

dos dias e das noites dava a medida do tempo...” (ANJOS, 1994a, p. 22, grifo nosso). 

Para Halbwachs, a lembrança se constitui como forma de reconhecimento e de 

reconstrução. Reconhecimento, por trazer de volta algo já conhecido; reconstrução porque, do 

passado, será refeito apenas o que se constituirá como de interesse no presente. Dessa forma, 

haverá uma seleção, marcada pela relevância do que foi vivenciado. Cada lembrança 

encontra-se ligada às relações estabelecidas em um determinado tempo e espaço. Ele observa 

que “ na ordem das relações afetivas, um ser humano que é muito amado e que ama 

moderadamente muitas vezes só se dá conta tarde demais ou talvez jamais se dê conta da 

importância que foi atribuída às suas menores ações, às suas palavras mais insignificantes. 

Aquele que mais amou, um dia recordará ao outro declarações e promessas, das quais o outro 

                                                 
35 Há uma referência que se faz significativa nos dois romances – A mão branca das duas jovens, representando 
o mito, talvez, nessa referência, associado à Branca de Neve. Em O amanuense, Belmiro fala dessa mão, a de 
Carmélia: “[...] O braço que se lembrou do meu braço tinha uma branca e fina mão. Jamais esquecerei: era uma 
branca e fina mão. Olhei ao lado: a dona da mão era uma branca e doce donzela. Foi uma visão extraordinária. 
Pareceu-me que descera até mim a branca Arabela [...] Pobre mito infantil!” (ANJOS, 2001, p.38, grifos nossos). 
Abdias também menciona essa mão branca e fina, a de Gabriela: “Quando me despedi, Gabriela perguntou se 
não queria que trouxesse para mim alguma coisa [...] estendendo-me a mão branca e fina, que deixou na minha 
mão aquele perfume de flores de macieira...” (ANJOS, 1994, p.175, grifo nosso). 
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não guardou nenhuma lembrança. Um porque estava bem menos envolvido que o outro na 

sociedade que os dois formavam e que se baseava num sentimento desigual partilhado 

(HALBWACHS, 1990, p. 35). Abdias conserva, desde os doze anos, na memória, as palavras 

de Glória, naquele passeio. Descuidadamente, ela o chamou de “seu noivo” e essa provável 

brincadeira da jovem, já que era mais velha e via o menino Abdias como uma criança ainda 

ingênua e sem maldades, não foi percebida por ele da forma exata. Ao trazer a lembrança, o 

professor, agora quarentão, busca reconstruí-la, intentando o entendimento do que lhe havia 

sido dito. Gabriela, por ser jovem, conduz Abdias ao tempo da juventude e o faz reviver o 

passado. Tamura atenta para a questão, considerando:  

 
 

O amor pela filha de Glória vem restituir o velho sentimento romântico, que 
permanece na memória, compondo uma imagem mítica. Durante a adolescência, o 
menino Abdias dedicava-se a admirar as beldades com pedigree, que geravam 
profundas fantasias, por serem inacessíveis, cuidadosamente protegidas, pelas suas 
ricas famílias, dos olhares estranhos. Dá-se uma idealização do aspecto mundano, já 
que a riqueza e a elegância pertencem à esfera material, ao passo que as damas 
esquivas são adoradas como seres divinos (2013, p.120). 

 
 

Sem que tivesse, ainda, a certeza da verdadeira relação entre Glória e Gabriela, mas, 

supostamente, pressentia-lhes a afinidade, Abdias associa, primeiramente, a aluna a outra 

Ataíde – Violante –, cujos traços fisionômicos, registrados em um medalhão por um 

miniaturista, estiveram guardados na memória do professor por todo esse tempo. Apesar de 

não reconhecer em Gabriela as qualidades daquela que desobedecera às normas familiares, 

apaixonando-se por um chefe de garimpo e o seguindo até a morte, o passado da destemida 

Ataíde se constitui como motivo para o estabelecimento da memória. É nesse momento que 

Abdias dá vazão à imaginação e inicia o processo de recuperação do mito: 

 
 

[...] Do mesmo modo que, nos tempos de Várzea dos Buritis, os Ataídes de então 
me fascinavam, beneficiando-os minha fantasia com tudo quanto se atribuía de 
cavalheiresco aos seus maiores – o demônio imaginativo que mora nestes frágeis 
miolos já se pôs a trabalhar, impedindo que eu veja diante de mim apenas a jovem 
colegial, de família abastada, que veio polir-se nas mãos das Ursulinas. O sutil 
escamoteador já deslizou com a moça das fronteiras do real, introduzindo-a no 
mundo fluídico em que o espírito compõe suas quimeras (ANJOS, 1994a, p.27). 

 
 

Gabriela incorpora o sonho acalentado por Abdias, mesmo sem que ele tivesse essa 

consciência. A vida medíocre, marcada pela escassez de novidades, pois o cotidiano não 

acrescenta nada de significativo, vê-se alterada pela presença de Gabriela, que traz de volta a 

juventude perdida, a possibilidade de retomar os desejos da adolescência em Várzea dos 
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Buritis e de torná-los, quem sabe, realidade.  A jovem Ataíde desperta Abdias para a 

descoberta. Do passado emerge não apenas a figura idolatrada daquela que sempre esteve 

presente, também adormecida, mas de outras tantas que deram forma aos devaneios 

adolescentes de Abdias. Gabriela encarna todas as donzelas que habitaram as fantasias 

amorosas do protagonista, como em um processo de transferência, justificado pela juventude 

que possui, a mesma juventude que se encontra distante do quarentão Abdias, que tem 

consciência do processo: “Talvez pressentisse eu [...] que não estava apenas em face de uma 

criatura separada de mim pelo abismo de uma geração. Achava-me diante dessa essência 

volátil, desse momento dos seres, que se chama mocidade, e Gabriela se integrara na luz 

matinal” (ANJOS, 1994a, p.100). 

O passado se faz presente. A memória recupera da juventude distante o que esteve 

guardado e promove uma transformação. Habituado aos sonhos e devaneios, já que sua 

essência se define por essa capacidade, Abdias desconsidera o contexto da maturidade – pai, 

esposo, funcionário público – para viver o contexto que emerge da profundidade de sua 

mente, por meio do fluxo da memória, idealizado pela imaginação.  

Aplica-se a Abdias a declaração de Agostinho, no que se refere aos campos da 

memória, repletos de toda a espécie de coisas, que deixam registradas impressões que, por 

estarem na memória, estão na alma. Assim como o mar, recorrentemente presente na narrativa 

cyriana, o narrador Abdias define seu processo de rememorar, afirmando que persegue 

recordações vagas, algumas até fugidias, que custam vir à tona da consciência e que, às vezes, 

submergem nos mares profundos da memória. Valendo-se de uma metáfora, declara que a 

melancolia que nele reside se assemelha às vagas de um mar – seu mar interior de solidão – 

que quebram numa praia deserta. 

Gabriela e as jovens do Colégio das Ursulinas configuram-se como a última 

oportunidade de reter o tempo, recuperando o passado, a mocidade perdida. Na realidade, o 

amor e a ilusão conservados dos doze aos quase quarenta anos, mesmo que a vida tenha 

transcorrido, possibilitando que se casasse com a delicada Carlota e constituísse uma família, 

afloram, fazendo-o reassumir o comportamento adolescente:  

 

[...] Tive emoções de tímido namorado ao entrar hoje em casa de Gabriela. 
 [...] 
A emoção que experimentei terá sido realmente de namorado, mas namorado 
retrospectivo, e Gabriela apenas encarnou, aos meus olhos, donzelas de outros 
tempos por quem este pobre Abdias suspirou em sua melancólica adolescência. 
Enquanto apertava o botão elétrico da campainha, aguardando, no vestíbulo, que 
me viessem introduzir, tive a impressão de que a vida ia saldar comigo velhas 
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dívidas e dar-me, de um momento para outro, o que até ali persistira em me negar 
(ANJOS, 1994a, p.42-43). 

 
 

O crítico Lêdo Ivo, em “A nave da vitória”, analisando a passagem acima, em sua 

integralidade, observa sobre a influência de Proust no estilo de Cyro: “[...] Marcel Proust 

surge como uma das incontestáveis fontes literárias de Cyro dos Anjos, ensinando-lhe a 

maneira de extrair de um ato o inventário de experiências esquecidas que a memória atiçada 

desarquiva e devolve à consciência” (IVO, 1956c, não paginado). O sentimento que se 

registra na passagem pode ser entendido como de expectativa de resgate do esperado e que 

não fora conseguido. Há um desejo frustrado e uma carência. No passado, a vida não lhe deu 

o almejado e o presente talvez o faça. Para justificar a “impressão” que se manifesta no 

momento em que visita os Ataídes de Azevedo, pela primeira vez, após tantos anos, como já 

mencionado neste trabalho, Abdias relembra suas incursões pela cidade de Belo Horizonte, 

logo que nela chegara, vindo de sua Várzea dos Buritis: “[...] As casas tocavam-se de 

mistério, e a grade dos jardins parecia demarcar as fronteiras de um mundo diferente do meu, 

regido por leis, submetido a outro sistema planetário” (ANJOS, 1994a, p.43, grifo nosso). 

Nessa declaração percebe-se que o jovem Abdias encantava-se não apenas com as donzelas 

sonhadas, mas com o que elas representavam socialmente. O fascínio exercido pode ser 

explicado pela sua modesta condição social e por sua aspiração de ascender-se. Como ele 

mesmo constata, padecia de um complexo de inferioridade: “[...] Quando rapaz, [...] 

pretendeu frequentar as altas rodas.[...] Por uma anomalia do sentimento amoroso, importava-

lhe, no objeto amado, mais que as qualidades específicas deste, aquilo a que o moço Abdias 

chamava de pedigree. Uma beleza sem estirpe e sem posição social não lhe causava 

impressão”( ANJOS, 1994a, p.31). 

Percorrendo as ruas e detendo-se à frente das mansões, imaginava esse mundo 

pretendido com seus espaços suntuosos, suas moças em flor, dedicadas a atividades de lazer e 

de cultura, os hábitos familiares. No exato momento em que o professor Abdias se vê à porta 

da casa de Gabriela, todo esse passado é retomado e ele se propõe a vivê-lo na plenitude que 

não o fizera na juventude, por não ter condições de experienciá-lo: 

 
 

Nos instantes em que permanecei à porta da residência de Gabriela, entre o toque 
da campainha e a vinda da criada, esse passado emergiu do meu mundo interior. 
Parecia-me que eu entrava na posse de domínios que outrora tanto busquei e 
sempre me foram vedados. A moça resumiu para mim, naquele momento, todas as 
antigas namoradas, e sua casa representou os misteriosos palácios que as 
escondiam. É possível que a amada seja uma só e apenas exista em nosso espírito. 
Nela se encarnarão transitoriamente formas femininas que se lhe assemelham, mas 
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essas formas passam, fugazes, e a amada permanece idêntica a si mesma, dentro de 
nós, fora do tempo (ANJOS, 1994a, p.44). 
 

 
O crítico Roberto Schwarz, no artigo “Tempo de ficar velho”, comenta sobre como 

Abdias se coloca diante do tempo, afirmando que, para ele, “[...] existem dois tempos entre os 

quais se debate: um heróico, do amor, pela impossível e demasiado jovem Gabriela; outro, 

sólido, tempo de vida menor, porém profícua, junto à mulher e os moleques. O que para 

Belmiro seria estagnação, para Abdias permanece como tempo” (SCHWARZ, 1959, não 

paginado). Na realidade, o tempo retomado por ele do passado, ou seja, a mocidade, de onde 

emerge o mito que é trazido para a realidade presente, encarnando-se em Gabriela, tem o 

papel fundamental de fazer renascer o que estivera adormecido. Esse tempo, que permaneceu 

no limbo por um longo período, agora recuperado, exercerá a função de levá-lo ao céu. O ato 

de registrar, no diário, as situações e as impressões extraídas das experiências vivenciais, dá a 

Abdias a dimensão do tempo. Paul Ricoeur constata: 

 
 

O traço mais visível, mas não necessariamente mais decisivo, da oposição entre o 
tempo fictício e o tempo histórico é a libertação do narrador – que não confundimos 
com o autor – da principal obrigação que se impõe ao historiador: dobrar-se aos 
conectores específicos da reinscrição do tempo vivido no tempo cósmico. [...] Cada 
experiência temporal fictícia cria seu mundo, e cada um desses mundos é singular, 
incomparável, único (RICOEUR, 2010, p.215-216, v.3).  
 

 
Ricoeur retoma Agostinho que registra o tempo da alma, ou seja, o tempo interior, 

vivido individualmente, marcado pela medida dos anseios de cada ser humano. Dessa forma, 

esse tempo se constitui a partir de uma multiplicidade de reações, de experiências, de 

sentimentos que são apresentados pela narrativa, pois é, através dela, que o tempo poderá ser 

percebido. Pela narrativa, a vida pode ser recuperada e processada significativamente. Na 

intriga estruturada por Cyro, a personagem protagonista, que se narra, mostra-se, revelando-se 

em sua complexidade. Lêdo Ivo, no artigo “Satélites”, observa sobre essa particularidade:  

 

A intriga sentimental de Abdias revela perfeitamente as sutilezas, as reticências e a 
complexidade desse drama que extrapola das contingências sexuais para traduzir-se 
num anseio de convivências total, expresso numa linguagem cheia de pudor e de 
prudência, por um prosador jamais grosseiro [...]. 
[...] Abdias se conta e se critica, abrindo ao espectador as duas vertentes de sua 
vida. De um lado, o burocrata e pequeno-burguês de hábitos morigerados, para usar 
uma expressão grata à fina sensibilidade semântica de seu criador. De outro, sob a 
discreta roupagem de um professor de literatura de um colégio de freiras, o homem 
atiçado pela paixão amorosa, que lhe inspira a aluna Gabriela, “essa Gabriela que 
só os homens de quarenta anos veem”, com uma existência mental em contraste 
com o seu comportamento externo, recatado e tímido (1956b, não paginado). 
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 Faz-se mister observar que, no final do romance, quando Maria Clara, a filha mais 

velha, lhe pede para falar do passado, da infância distante, dos avós, de Várzea dos Buritis, 

aflora, em Abdias, a real consciência da dinâmica da vida: “Meu Deus, como os quadros da 

vida se transformam, e vamos ficando sozinhos, entregues a nós mesmos!”(ANJOS, 1994a, 

p.199). Os quadros trazidos pelo processo de rememoração, como retratos na parede, refazem 

um tempo que já não se justifica no presente e o consciente professor constata que a vida, em 

sua constante instabilidade, “é uma viagem”. Várzea dos Buritis, com as pessoas que 

compuseram seu cenário, se registra como fantasmagoria: “Várzea dos Buritis, mundo irreal 

da adolescência, não passa de uma fantasmagoria” (ANJOS, 1994a, p.200). Ricardo, no 

estudo sobre o romance, comenta essa passagem: 

 
 

[...] A compreensão do passado permite que Abdias reconstrua, de forma atenuada, 
as contradições da sua trajetória e justifique aquilo que o imobiliza, no presente. O 
narrador, portanto, olha para si e para a trajetória do mundo em que se inscreve e 
enxerga tanto a continuidade quanto a mudança: quando o passado contamina o 
presente, pode ativar suas fantasias, quando o presente rompe com o passado, 
saltam as diferenças que o isolam (2013, p.144). 
 

 
 O presente estudo não se furtaria de ressaltar o norte que guiou Cyro na produção do 

romance Abdias. A epígrafe escolhida pelo autor foi extraída de A Divina Comédia, de Dante 

Alighieri, poema de natureza épica que se compõe de três partes, a saber: o inferno, o 

purgatório e o paraíso36. O terceto usado por Cyro encontra-se no Canto II, da primeira parte – 

Inferno –, escrito, provavelmente, entre os anos de 1304–1308, e se reporta àquela que o 

inspirou – Beatriz. É ela quem fala para o poeta Virgílio, que se encontrava no limbo, 

solicitando que ele vá ao encontro de Dante. Apresenta-se como Beatriz, um espírito vindo do 

céu, que, por amor, lhe pede para ajudar aquele a quem ama – Dante  –, que se encontra 

perdido na selva escura37. Virgílio realiza a tarefa se aproximando de Dante, esclarecendo-lhe 

a presença e destacando-lhe a fortuna de ter alguém no céu que zela por ele e o aguarda. 

Apodera-se dele, nesse momento, uma coragem desmedida que o leva a confiar, novamente, 

isento de qualquer medo ou dúvida, na viagem a ser realizada.  
                                                 
36 As três partes do poema apresentam 33 cantos cada,exceto a primeira parte que tem um canto a mais. Os 
cantos são estruturados com estrofes de três versos (tercetos), variando de 40 a 50 estrofes por canto. Ao todo 
são 100 cantos e 14.233 versos. A escolha por esse tipo de estrofes se justifica pela simbolização do número três, 
especialmente associada à Santíssima Trindade, aos três reinos e ao trio de personagem que desempenha papel 
principal no poema: Dante, Beatriz e Virgílio. Dante, guiado por Virgílio, o poeta de Eneida, empreende a 
viagem pelos três reinos. Diante da complexidade da obra, ressalta-se que ela traz a essência de um amor 
espiritual que Dante alimentou, apesar de ter-se casado com outra mulher, Gemma Donati, com quem teve 
filhos,  pela jovem Beatriz de Folco Portinari, que veio a falecer em 1290.  
37 A referência à selva escura se encontra na página 211 do romance e já foi comentada neste trabalho, com 
associação ao poema “Noite escura”, de San Juan de la Cruz. 
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Talvez, por esse motivo, Lêdo Ivo, como já mencionado neste 4.2, tenha considerado 

sobre Abdias afirmando tratar-se de um “romance de uma vitória – a vitória de um homem 

sobre a ilusão e de sua fidelidade a esses mitos particulares que, longe de frustrar a existência, 

a enriquecem e lhe dão um teor remotamente mágico, sem a qual ela resvalaria no inferno da 

mais indesejável sensaboria” (IVO, 1956c, não paginado). Assim como Dante, o professor 

Abdias vence a tentação e, confiantemente, por saber que há alguém que o espera além do 

plano físico, retoma a jornada acrescido da fé e da certeza de que se tornara melhor, pois a 

experiência vivida, mesmo que marcada pelo sofrimento, foi capaz de transformá-lo em outro 

homem, mais útil, mais seguro, mais equilibrado e, como conclui Lêdo Ivo, “[...] termina, 

serenamente, na nave de uma catedral. É a nave da vitória” (IVO, 1956c, não paginado). 

Pode-se, também, considerar o segundo romance de Cyro dos Anjos como de outra 

vitória, mas essa do próprio autor, por ter vencido o desafio de superação e de confirmação de 

sua presença nas letras brasileiras, por realizar um projeto e consolidá-lo com maestria. O 

romance brasileiro, em sua tendência de se constituir como de tensão interiorizada, cujo herói, 

segundo Bosi, “[...] não se dispõe a enfrentar a antinomia eu/mundo pela ação: evade-se, 

subjetivando o conflito” (BOSI, 1977, p.440, grifos nossos), trazendo a marca do 

memorialismo, intimismo, autoanálise, tem a sua representação em grande estilo em Abdias e, 

também, naquele romance que o antecedeu, pois ambos se inscrevem na relação das grandes 

obras romanescas da literatura nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Neste estudo, que intentou estabelecer a relação entre duas obras que trazem, em suas 

estruturas narrativas, a presença do discurso memorialístico, cabe considerar que o ponto a ser 

colocado não se efetiva como ponto final, mas como ponto de partida para novas pesquisas. O 

trabalho do pesquisador é instigante e árduo, porque jamais se conclui. Toda pesquisa se abre 

para outras possibilidades interpretativas, outros enfoques a serem constituídos, pois uma 

abordagem é somente mais uma dentre as muitas que darão forma a um painel que nunca se 

encerrará.  

No início desta tese, afirmou-se que a literatura brasileira é rica de narrativas que 

contemplam a memória como fio condutor. Desde o surgimento do primeiro romance no 

Brasil, esse caminho vem sendo trilhado pelos prosadores. No século XIX, em sua segunda 

metade, quando se definiu a prosa brasileira, especialmente o romance, o homem vivenciou 

transformações que geraram inquietações e desassossegos. O cientificismo que deu origem ao 

novo panorama fez do materialismo sua marca determinante e promoveu o descrédito, o 

pessimismo e, talvez, o medo. O presente se esgotou na desesperança e o passado, muitas 

vezes, foi buscado, não à medida dos românticos, mas na frieza da razão, para o entendimento 

da vida. Autores como Machado de Assis e Lima Barreto, expoentes da literatura brasileira 

dessa época, em suas narrativas, brindaram o leitor com essa particularidade. 

No século XX, a crítica estética foi desafiada pela nova visão das ciências humanas, 

que repercutiu em novas leituras e abordagens artísticas. Com um instrumental específico, as 

Humanidades interpretaram os mecanismos de cultura e as questões psicológicas que se 

tornaram cada vez mais frequentes nos romances, mas a busca pela recuperação das 

impressões vivenciadas no passado se manteve nas narrativas. A escrita memorialística 

decorre da consciência da fragmentação do tempo. A velocidade da máquina impulsionou o 

homem para frente e a vida desenfreada não lhe permitiu reter os momentos e as experiências 

cotidianas.  

Cyro dos Anjos, autor que se registra no cenário da literatura brasileira a partir dos 

anos 30 do século XX, exerce um papel significativo no contexto literário nacional e, por esse 

motivo, sua obra se faz merecedora de análise, especialmente no que se refere ao discurso 

memorialístico presente em seus dois primeiros romances e no livro de memórias. A escolha 

desse escritor para ser o alvo de estudo, como mencionado na Introdução desta tese, se fez, 
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principalmente, pelo reconhecimento de seu incontestável domínio da técnica narrativa, por 

serem as duas obras analisadas significativas representações do memorialismo ficcional e pelo 

desejo de reverenciar esse mineiro que honra, com a relevância de sua produção, as letras de 

Minas Gerais. 

 Diante da diversidade de aspectos que podem ser vislumbrados em uma análise, um 

deles despertou maior interesse, o jogo da memória empreendido, estrategicamente, por Cyro, 

em O amanuense Belmiro e Abdias, para construir a base dessas narrativas, que se alicerça no 

confronto entre a memória mais antiga e a memória presente. A relação entre passado e 

presente, reiterada pelo discurso que se presentifica, por meio do diário, constituiu-se como 

traço diferenciador de Cyro em relação à maioria dos escritores memorialistas brasileiros. Em 

ambas as narrativas, Cyro articula dois narradores que filtram as emoções por eles vividas, 

mas que, na realidade, estão registradas nas páginas de diários que receberam o registro em 

tempo próximo ao que fora experienciado ou rememorado. Os diários conservam as 

impressões das situações vivenciais, algumas recentes, desencadeadoras de antigas vivências; 

outras antigas, recuperadas voluntária ou involuntariamente pela lembrança e trazidas para o 

presente.  Na realidade, todas elas servirão de arquivo para ser consultado sempre que se fizer 

necessário rememorar ou refletir, propósitos dos dois protagonistas. 

O processo narrativo se dá, para os narradores Belmiro e Abdias, dentro da perspectiva 

de retorno a um passado a partir de uma motivação presente que se efetiva por dois motivos. 

O primeiro deles é que ambos os protagonistas se encontram em um momento de vida – 

próximos dos quarenta anos – que os leva a buscar o entendimento do percurso que foi 

construído para se ter a consciência do porvir; o segundo reside no desejo de recuperar do 

passado o que, de certa forma, ficou em aberto, ou seja, não se resolveu satisfatoriamente para 

esses personagens-narradores que intentam filtrar, pela narração, as impressões passadas, 

dando-lhes sentido e tornando possível de realização o que não foi concluído no tempo de 

origem, mesmo sabendo da dificuldade ou mesmo da impossibilidade para concretizar, no 

presente, o que ficou no passado.  

Recorrentemente, nas duas narrativas, o mito feminino trazido do passado toma a 

forma de duas jovens do presente, Carmélia, que incorpora a princesa infantil Arabela e traz 

de volta Camila, a noiva morta, e Gabriela, a aluna que revive a imagem de sua mãe, Glória, 

acalentada pelo professor ao longo dos anos. Belmiro e Abdias se assemelham em muitos 

traços, mas conservam particularidades distintas. A principal característica a igualá-los, mas 

que os diferencia, especialmente na forma como eles a processa, encontra-se na recuperação 

do passado, pela restauração do mito, que vem da infância, e reforça o desejo contido de 
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ascensão social, pois as donzelas inspiradoras, alvo de adoração dos dois diaristas, pertencem 

à aristocracia. Cyro reverencia Proust, especialmente pela criação de personagens singulares 

que vivem situações comuns; pela utilização do mito para dar vida ao passado – as moças em 

flor –; pela capacidade de sonhar um amor em sua impossibilidade, em sua irrealização; pela 

consciência, presente em seus protagonistas, de que, mesmo que o passado não possa ser 

retomado, haverá sempre algo que o faça ser lembrado, algo que vem a despertá-lo na 

memória, porque tudo fica registrado no tempo e esse está dentro de cada homem. 

Vivendo do mito, as personagens se realizam pelo sonhado, pelo desejado, mas não 

alcançado, como na questão fáustica. A irrealização amorosa se faz mais sentida em Belmiro, 

que poetiza a vida liricamente e se reconhece frustrado e fracassado ao perder Carmélia e não 

ter perspectiva futura. Ele deixa como registro final a pergunta sobre o que fazer da vida. 

Abdias resolve a questão dramática de sua existência, sublimando-a após a morte da esposa e 

reconhecendo a impossibilidade de viver o amor com Gabriela. Sua redenção se efetiva no 

momento em que reconhece o verdadeiro sentido da vivência conjugal que teve com Carlota e 

ao assumir a decisão de redimir os erros cometidos. Elevando-se, no plano da exaltação 

mística suscitada pela Nona Sinfonia, de Beethoven, é possível inferir a iluminação do 

professor. 

Cyro compôs, nos dois romances, um painel de personagens, visando à investigação 

da natureza humana. Interessou-se pelos dramas interiores, pelos conflitos existenciais, pelas 

reações e atitudes, pelo confronto de sentimentos e ideias. Entretanto, muito além do drama 

íntimo das personagens, especialmente dos protagonistas dos dois romances – Belmiro e 

Abdias –, na busca do entendimento da vida, do passar do tempo e, especialmente de si 

mesmos, da totalidade como ser humano, da superação dos anseios materiais, da própria 

transcendência do sentimento amoroso, outra questão merece a atenção. Desviando-se das 

criaturas, cabe um olhar para quem as concebeu. A criação de uma obra literária, em sua 

essência estética, portanto artística, exige domínio das técnicas de composição. A elaboração 

de um personagem para a sustentação da intriga que se propõe tecer, especialmente em sua 

constituição psicológica, com sua inserção na trama romanesca, é processo que pesquisadores, 

estudiosos e críticos intentam decifrar, mas que nem sempre conseguem encontrar o ponto 

exato de esclarecimento. Nesse propósito, muitas reflexões e análise são construídas, mas o 

que serviu de medida para o escritor, somente ele tem o conhecimento e, às vezes, nem ele 

mesmo tem essa resposta.  

Em A criação literária, obra crítica publicada em 1954, nas considerações finais do 

professor que percorreu filósofos, estetas, psicólogos e outros, para elucidar a questão sobre 
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as razões da criação literária, respondendo a um aluno de Literatura, Cyro dos Anjos cita 

Pirandello, que afirmou ser impossível para qualquer escritor precisar como e porque um 

personagem foi criado. Ele compara o processo de elaboração dos personagens à gestação de 

um ser humano, declarando que os dois mistérios são idênticos. Assim como a mulher abriga 

no ventre o filho a ser gerado, todo artista acolhe os germes da vida e os transforma em 

personagens que, determinados pela fantasia de seu criador, tomam a forma de criatura viva 

em um plano de vida diferenciado daquele em que os humanos se inserem. 

 Foi dessa forma que Cyro dos Anjos, em seu primeiro romance O amanuense Belmiro, 

analisado em 4.1 deste trabalho, dá ao protagonista a fala de justificativa para o ato de 

produção de um livro. Belmiro compara a criação literária com a fecundação, em uma questão 

de obstetrícia. Todo escritor sente-se grávido e isso é razão suficiente. Retomando essa 

reflexão, no segundo romance, analisado em 4.2, o personagem Abdias, ao expor que a 

criação se faz como forma de o escritor vigiar-se, repassando as coisas, encadeando-as, 

dissociando-as e trazendo-as à luz, para afastá-las depois, a fim de que possam ser vistas de 

longe, para ser encontrada a verdadeira face delas, permite que seja visto o escritor Cyro dos 

Anjos, possibilitando o entendimento de seu fazer literário, a despertar o interesse para o 

descobrimento de seu processo de elaboração, instigando à investigação.   

O propósito de apresentar, no recorte realizado, um pouco desse autor mineiro, ainda 

desconhecido pela maioria dos leitores brasileiros, que merece um lugar de destaque na 

literatura nacional, por ter deixado para as letras brasileiras uma obra de grande valor literário, 

conclui-se neste ponto, mas, como já afirmado, abre-se para outras possibilidades, 

considerando que, para se reconhecer a excelência de um escritor, faz-se necessário conhecer-

lhe a produção, dedicar-lhe um tempo de escuta, ouvindo-lhe a voz, presente em seus 

personagens; volver o olhar, com atenção e cuidado, para seus narradores, captando-lhes as 

intenções e artimanhas, que bem definem as estratégias de seu criador.   O convite a todos que 

se dispuseram a ler estas páginas é para que visitem a obra de Cyro dos Anjos, dando-lhe o 

crédito da leitura e comprovando-lhe a maestria. 
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