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INTRODUÇÃO

Nunca podemos recuperar totalmente o que foi esquecido. E 
talvez seja bom assim. O choque do resgate do passado seria 
tão destrutivo que, no exato momento, forçosamente deixa-
ríamos de compreender nossa saudade. Mas é por isso que a 
compreendemos, e tanto melhor, quanto mais profundamente 
jaz em nós o esquecido. [...] Talvez o que o faça tão carregado e 
prenhe não seja outra coisa que o vestígio de hábitos perdidos, 
nos quais já não nos poderíamos encontrar. Talvez seja a mis-
tura com a poeira de nossas moradas demolidas o segredo que 
o faz sobreviver.

Walter Benjamin1

Seria injusto concluir que Benjamin sintetize, desse modo, a 
sua teoria da memória, embora esteja aí uma espécie de densidade con-
centrada do seu pensamento, em tom didático e enigmático, como era 
de seu gosto. Certamente será melhor chamar a suposta síntese com 
um termo que lhe era especialmente significativo: “tempo saturado de 
agoras”. O trecho abre um dos capítulos de Infância em Berlim por 
volta de 1900 e prepara a narrativa de sua lembrança sobre um jogo 

1    BENJAMIN, Walter. “Infância em Berlim por volta de 1900”. In: Obras escolhidas II. São Paulo: 
Brasiliense, 1995, p. 105.
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infantil. Trata-se de parte decisiva, sobretudo incisiva, das reflexões de 
Benjamin a respeito dos engates da cultura material com dispositivos 
da lembrança e do esquecimento — dimensões da experiência em cons-
tante estado de interação. Aí, estão em evidência a ponte e o abismo, a 
recordação de uma infância que não volta mais e o brinquedo lembrado 
com saudade. E quem detona o processo não é somente o sujeito, mas 
também o objeto — o artefato material, em seu poder de evocação do 
passado e, mais especificamente, em sua promessa nunca realizada de 
suprir as carências do presente. O presente, afinal, faz-se em ausências 
nem sempre identificadas ou identificáveis. Eis, então, o tempo incom-
pleto, que nunca deverá ser preenchido. 

No tempo que salta e assalta, que corrói e liberta, não se trata de 
solicitar o enchimento, e muito menos o preenchimento. Assim, o tempo 
foge da linha e, assim, elimina a obrigação da sequência. Benjamin 
compartilha com outros pensadores do século XX o desejo de abrir, na 
cronologia e nas suas margens, uma cairologia.2 Seu tempo era oblíquo 
e, por isso mesmo, podia ser afetado pelo “agora”, como se vê nas Teses 
sobre o conceito da história. 

Se destaco, desse modo pouco canônico, o vínculo entre as Teses e 
a Infância, é apenas para perguntar sobre a palavra poeira. Interessa-me 
indagá-la a respeito da sua presença nos usos do passado, inserindo-a 
em uma rede de sensibilidades, da qual a memória de Benjamin sobre a 
infância faz parte. Em outros termos: meu desejo é tratar a poeira como 
parte da escrita da história moderna, em suas variadas vertentes; com-
preendê-la, mais de perto, como imagem que, de maneiras variadas, 
pode recriar certos fios que a temporalidade racionalista (des)atou, na 
medida em que dispôs o tempo numa trama pré-moldada. 

Para Benjamin, o segredo da memória se relaciona com a poeira 
dos nossos abrigos destruídos. O uso do pó no fluxo do texto não é ino-

2 “A história, na realidade, não é, como desejaria a ideologia dominante, a sujeição do homem 
ao tempo linear contínuo, mas a sua liberação deste: o tempo da história é o cairós em que a 
iniciativa do homem colhe a oportunidade favorável e decide no átimo a própria liberdade”. 
AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Belo 
Horizonte: UFMG, 2005, p. 128.
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cente: vem de um escritor que também era colecionador. Na contramão 
do historicismo científico, ele não vai jogar a tradição antiquária na lata 
do lixo. Benjamin reabilitou a poeira, não como defesa dos antiquários, 
mas como experiência necessária ao saber feito no tempo “saturado” e 
“intenso”. Ele insinuou que o historiador deveria voltar a ter nariz.

Alegórica e fundante, a poeira indica que o uso do passado de-
pende do uso do corpo. Sabendo disso e sensível a isso, Benjamin faz 
um paciente e cuidadoso deslocamento a respeito da investigação histó-
rica. Se, para a erudição dos colecionadores, a poeira dava certa autenti-
cidade aos artefatos; se a metodologia historicista condenava tal gosto; 
e se Nietzsche criticava tanto colecionadores quanto historicistas, é lí-
cito reconhecer que Benjamin colocava a questão em outros termos. 
Ruínas, restos, pedaços, fragmentos, desgastes, pátinas, tudo isso re-
ceberá a atenção de Benjamin na sua busca por outro tempo, capaz de 
combater o tempo “homogêneo e vazio” da história dominante. Na sua 
escrita da história, a sensibilidade da pele diante da cultura material será 
significativa e, mais do que isso, indispensável. 

Além do cheiro, o faro, como se percebe em outro trecho 
da Infância em Berlim, quando ele menciona uma piscina que fi-
cava no meio do caminho para a biblioteca municipal: “Farejava 
ali meu próprio território. Pois seu cheiro o precedia”.3 O cheiro 
da bi blioteca que precedia a presença da biblioteca era, assim, uma 
biblioteca farejada.

Ao se reportar à biblioteca do colégio, Benjamin avaliava as lei-
turas com base no olfato: “Quão suave e mediterrâneo era o ar tépido 
que soprava daqueles livros distribuídos no intervalo!”. Ares diferentes, 
conforme o que estava escrito: “Era o ar no qual a Catedral de São 
Estevão acenava aos turcos que sitiavam Viena [...], o ar no qual bai-
lavam sobre o Rio Berezina flocos de neve e lívidos clarões profeti-
zavam os últimos dias de Pompéia”. Em contraste, livros que tinham 
hálitos menos evocativos: “esse ar, em geral, se tornava algo insípido 
se soprasse sobre nós de obras de Oskar Hocker e W. O. von Horn, de 

3  BENJAMIN, Walter. “Infância em Berlim por volta de 1900”..., p. 135.
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Julius Wolff e Georg Ebers. E ainda mais mofento dos volumes intitu-
lados O Passado da Pátria”.4

Mas, como estudar o cheiro? Em que termos o passado precisa 
do faro? Como entender, afinal, a historicidade desse vínculo entre o 
corpo do historiador e o passado a ser conhecido? As perguntas assim 
postas podem ser válidas em um estudo sobre a escrita da história? Se 
são válidas, isso significa endossar a legitimidade de outras indagações. 
Refiro-me especificamente à pergunta que Stephen Bann faz a respeito 
da sensibilidade antiquária: “Nietzsche fala de ‘um ar bolorento’; mas 
o que faz o sentido do olfato neste contexto?”. 

De acordo com Bann, a compreensão historiográfica passaria, 
portanto, pelo corpo, não a partir dos estereótipos articulados no impe-
rialismo da história cientificista do século XIX, mas levando em conta 
que o antiquário se articula em valores próprios, por meio de procedi-
mentos que depois foram jogados, pelos historiadores “científicos”, na 
vala das inutilidades. Entre os historiadores do século XX, o antiquário 
tem sido frequentemente associado a erros, simplificações e falsifica-
ções: “[...] isso significa que eles têm permanecido um tanto oblíquos à 
lei histórica. Mas uma tal posição pode significar que eles têm muito a 
nos dizer sobre o lado da história, que não é o da tábua entalhada mas, 
ao contrário, o do seio descoberto”.5 A imagem evocada por Bann é um 
baixo-relevo do início do século XIX, que representa Clio como uma 
mulher. Enquanto uma mão segura o instrumento da escrita, a outra 
afasta para o lado o vestido, e desvela o seio. À esquerda da compo-
sição, o querubim segura o livro, movimentando-se ao encontro de Clio.

4 BENJAMIN, Walter. “Infância em Berlim por volta de 1900”..., p. 114.
5 BANN, Stephen. As invenções da história: ensaios sobre a representação do passado. São 

Paulo: Unesp, 1994, p. 140. Essa é, vale ressaltar, uma figura cara ao autor, que também a re-
produz em The Clothing of Clio: a study of the representation of history in nineteenth-century 
Britain and France. London: Cambridge University Press, 2010 (first paperback edition).
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Como argumenta Michel de Certeau, o exame da historicidade da 
história não é um recurso novo, mas carece de uma “nova politização”. 
Caberá ao historiador a análise em torno dos poderes de distribuição 
do sentido que configura a compreensão do passado: “Seu próprio tra-
balho será o laboratório em que se faz a experiência do modo como uma 
simbólica articula-se a partir de uma política”.6 Dito isto, passo para a 
questão central: as imagens da poeira nos usos do passado, a partir de 
Gustavo Barroso. Desde já, explico que “a partir dele” tem, aqui, um 
sentido muito diverso de “sobre ele”.  

Mas, enfim, por que Gustavo Barroso? Não propriamente para 
torná-lo o objeto de estudo, mas com o intuito de fazer da sua escrita 
uma via de acesso: senha, mapa do tesouro, cardápio, catálogo, cartão 

6 CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre ciência e ficção. Belo Horizonte: Autêntica, 
2011, p. 64.

Clodion, baixo-relevo representado a Historia (c. 1810), Palais de la Légion d’Honneur, Paris, 
foto Giraudon.
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de visita, endereço ou simplesmente porta de entrada — para usar uma 
metáfora ainda mais comum. Em suma, porque a sua escrita, volu-
mosa e voluntariosa, pareceu-me adequada ao desenvolvimento de 
uma investigação historiográfica sobre uma percepção que, longe de 
ser apenas sua, faz parte de alguns procedimentos no campo das confi-
gurações do passado. Refiro-me, de modo mais particular, a uma sensi-
bilidade diante da cultura material, que é componente de determinadas 
maneiras de usar o passado — geralmente chamadas de “erudição”, 
“antiquário”, “romantismo” ou mesmo “barroco”, e quase sempre atra-
entes para uma série de críticas e desprezos que se iniciam com a his-
tória científica no século XIX e se arrastam até hoje. O fato é que esse 
faro, tão valorizado e tão combatido, não deixou de se fazer presente 
em variadas tendências de domesticação da história, ora de modo ver-
tical, como se vê em Gustavo Barroso, ora de maneira oblíqua, como 
em Walter Benjamin. 

Aqui, a escrita de Gustavo Barroso foi uma linha, enredada em 
outras, mais ou menos semelhantes. A trama não chegou a formar te-
cidos, como se os fios já estivessem disponíveis para o tear. Aliás, o que 
tentei evitar foi exatamente esse entrançado repetitivo, responsável pela 
consistência dos tecidos em geral. Se desse modo procedi, a tessitura 
ficou sem a resistência do entrelaçamento calculado. Em outros termos: 
os engates ficaram mais ou menos descontínuos e falhados, às vezes es-
fiapados, com fímbrias e fins fora do lugar. Assim, espero ter evitado os 
raciocínios que costumam gerenciar a história das ideias, como a pró-
pria suposição da existência prévia do “autor” de uma “obra” (imagem 
que, aliás, Gustavo Barroso desejava para si, conforme os padrões e as 
legitimidades em voga). 

Longe de propor uma metodologia a mais, em concorrência 
com outras, tratei de perceber que a noção de teoria aqui acolhida 
pressupõe, como alerta Paulo Knauss, que “a ética permite chamar a 
atenção para a pluralidade dos sentidos da História como disciplina, 
desabsolutizando-a e desnaturalizando-a”. Isso significa que é preciso 
“rever uma memória disciplinar estabelecida, que pensa a construção 
do conhecimento histórico a partir da ciência ao reconhecer no pas-
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sado apenas a evolução linear de procedimentos que se identificam 
com a ciência”.7 

Daí, a talvez excessiva quantidade de citações de outros autores, 
como Victor Hugo, José de Alencar ou José Lins do Rego. Daí a re-
ferência em tom quase comparativo a outros museus, além do Museu 
Histórico Nacional. O intuito não foi outro senão evitar os cânones da 
história do pensamento e o uso do fio biográfico na malha pré-moldada 
do “contexto”. Tentei indagar sobre uma sensibilidade que se espalha e 
circula como a própria poeira. Mas, assim como esses fragmentos esvo-
açantes, essa sensibilidade também gruda na pele, lentamente, dando-
-lhe pátina e fazendo-a sensível à patina de outras vidas. 

O estudo, então, guiou-se por um recorte cronológico mais ou 
menos flutuante: algo entre os séculos XIX e XX. Certos esgarçamentos 
talvez precisassem ser preenchidos, certos nós talvez não devessem ter 
sido negados. A costura, enfim, poderia ter sido mais fechada. Mas, foram 
exatamente essas assimetrias que me ajudaram a constituir o tecido, tal 
como fora premeditado, com suas falhas deliberadamente assumidas e, 
em certos casos, ajustadas — completá-las, afinal, não seria justo. 

***

 “Desde seu primeiro livro, o sr. Gustavo Barroso é considerado, 
e com razão, um dos nossos mais brilhantes literatos, pelas suas ideias, 
pela sua erudição e originalidade e pela sua linguagem tersa, simples, 
clara e correntia”. O elogio é de Sérgio Buarque de Holanda, em ar-
tigo publicado no Correio Paulistano no final de 1920, avaliando a tra-
dução do Fausto, de Goethe, que Gustavo Barroso havia publicado.8 Na 
década de 1920, vale lembrar, Gustavo Barroso não era o integralista 
que viria a ser, nem tinha a oposição cerrada contra o movimento que, 

7 KNAUSS, Paulo. Uma história para o nosso tempo: historiografia como fato moral. História 
Unisinos, v. 12, n. 12 maio/ago. 2008, p. 146.

8 HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Fausto (a propósito de uma tradução). In: O espírito e a letra: 
estudos de crítica literária, v. 1. Organização, introdução e notas de Antonio Arnoni Prado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 89.
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tempos depois, seria canonizado com o título de “modernismo”. Numa 
visão retrospectiva, e por isso mesmo quase anacrônica, talvez pareça 
estranha a reverência de Sérgio Buarque ao talento de Gustavo Barroso. 
Se tal escrita passa, entretanto, a ser lida como documento histórico, a 
situação obviamente se modifica: pode se tornar indício sobre a histori-
cidade de territórios do saber.

A pesquisa realizada partiu exatamente dessa historicidade do 
espaço intelectual na trajetória de Gustavo Barroso: ora escritor, ora 
fundador/diretor do Museu Histórico Nacional, mas sempre preocu-
pado com a definição de métodos adequados para o conhecimento do 
passado. Aqui, o objeto de investigação define-se, portanto, no âmbito 
das fronteiras que constituíram legitimidade para o exercício tanto da 
pesquisa histórica quanto da divulgação de narrativas historicamente 
fundamentadas. Isso numa perspectiva mais geral. Em um plano me-
lhor delimitado, com os devidos recortes que caracterizam a possibili-
dade de problematização, o interesse da investigação enfoca relações 
entre a escrita de Gustavo Barroso e as escritas que lidam, de alguma 
forma, com a participação da poeira nos usos do passado. 

Nesse recorte, ainda amplo, a pesquisa trabalhou com a seguinte 
hipótese: a formação da ideia de história nas primeiras décadas de 
existência do acervo e das exposições do Museu Histórico Nacional 
(MHN) extrapola a atualização de uma sensibilidade antiquária vinda 
de séculos anteriores. Além disso, ou subjacente a isso, pretendo 
examinar os usos do passado que investem no poder simbólico dos 
artefatos expostos, relacionando-os com a palavra escrita, tanto em 
legendas quanto nas estratégias das narrativas da ficção e dos relatos 
de viagem.

Sendo assim, a escolha de Gustavo Barroso dá-se pelo fato de 
ser possível trabalhar a problemática da relação entre escrita e cultura 
material de modo mais sistemático, já que ele acumulou, ao mesmo 
tempo, a direção de uma instituição museológica e o exercício no 
campo literário, lutando para ser destaque tanto em uma área quanto 
em outra (inclusive assumindo a presidência da Academia Brasileira 
de Letras como mais uma estratégia de afirmação intelectual). 
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Em conformidade com o site da ABL, a sua obra completa 
está dividida em dez grupos: 1) Contos, Crônicas e Novelas regio-
nais; 2) Romances; 3) Folclore, Crítica, Erudição e Filologia; 4) 
História, Ensaios e Episódios históricos; 5) História regional e 
Biografias; 6) Língua e Dicionário; 7) Memórias e Viagens; 8) Poesia; 
9) Pensamento; 10) Política. 

Por outro lado, vale a pena destacar que o próprio autor elaborava 
outras taxonomias, que foram mudando com o acúmulo de cada nova 
publicação. Reverente ao padrão editorial em vigor, ele costumava listar 
suas obras, como se vê na primeira página da terceira edição de Ronda 
dos Séculos (1933), que traz o seguinte título: “Os 52 livros de Gustavo 
Barroso”. Em comparação com a listagem citada da ABL, há mais 
quatro subdivisões referentes ao plano ficcional: 1) Contos e Novelas; 2) 
Literatura infantil; 3) Literatura didática; 4) Literatura histórica.  

A oscilação das fronteiras não é apenas uma diferença entre o 
que hoje a ABL classifica e aquilo que antes o autor classificava. As vá-
rias edições das obras de Gustavo Barroso revelam algumas migrações 
entre as listagens, significativas a respeito dos modos pelos quais os 
ciclos intelectuais foram circunscrevendo a atividade autoral em certas 
categorias. Não coube, portanto, definir os livros que iriam compor as 
fontes de pesquisa, e sim enfrentar essa “indefinição” como parte de 
uma problemática, também passível de ser examinada.

***

Gustavo Barroso, além de criar o “Curso de Museus”, em 1932, 
escreveu Introdução à Técnica de Museus, em dois volumes que sin-
tetizavam as disciplinas que ele ministrava nesse curso, tido posterior-
mente como o primeiro do Brasil, e o precursor da atual graduação 
em museologia da Unirio. Em princípio, esse seria um dos principais 
documentos a serem tratados, para se fazer a articulação entre cultura 
material e uso do passado. Mas não o foi. 

Mais significativas do que as publicações listadas no tópico 
“museologia”, segundo a própria classificação do autor, foram certas 
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obras inseridas em outras categorias (que, conforme já foi ressaltado, 
dependem de quem classifica e da época da classificação). Pareceu-me 
promissor dar a atenção a um compartimento — viagens — apresentado 
pelo autor no final da sua vida, mais precisamente em 1952, quando ele 
enumera 119 livros, encaixados em 18 divisórias. Em VIAGENS, são 
listados: O Ramo de Oliveira; Portugal – semente de impérios; Seca, 
Meca e Olivais de Santarém; Quinas e castelos. 

Os livros de viagem narram passagens por vários lugares, mas 
se centralizam, sobretudo, na permanência do autor em dois países: 
França em 1931 e Portugal em 1940. No primeiro caso, Barroso estava 
fugindo de Getúlio Vargas, que o havia demitido do cargo de diretor 
do MHN. Depois de certas negociações, sobre as quais pouco se sabe, 
Barroso reassume o cargo de diretor e continua sua cruzada contra o 
domínio econômico dos judeus, sem se referir, pelo menos explicita-
mente, a uma política que atualmente poderia ser chamada de “racial”.9 
Passando da condição de inimigo a amigo do então presidente, Barroso 
reassume a direção do MHN em 1932. E, em 1940, viaja para Lisboa 
em comitiva oficial, com a missão de organizar a sala brasileira na 
“Exposição dos Centenários Portugueses”,10 participando também de 
congressos e edições de livros comemorativos, inclusive um catálogo 
minucioso e ilustrado, cuja capa não deixa dúvidas sobre o seu apreço 
pelos estudos heráldicos. 

9 É claro que a intensa participação de Gustavo Barroso na luta pela liderança (perdida) no mo-
vimento integralista faz parte do que aqui pretendo discutir, mas não será o meu foco central. 
A referência à questão “racial” foi feita a partir da investigação de Marcos Chor Maio. MAIO, 
Marcos Chor. Nem Rothschild nem Trotsky – o pensamento anti-semita de Gustavo Barroso. 
Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 92. 

10  GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. À sombra das chancelarias: a preparação do congresso 
luso-brasileiro de história (Lisboa, 1940). Revista do IHGB, n. 437, p. 49-66, out./dez. 2007.
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Dessa missão em Portugal, veio mais da metade da sua “litera-
tura de viagem”, na qual ele usa da palavra para descrever os lugares 
considerados, no seu entender, portadores de um passado latente e, por-
tanto, merecedores da lembrança. Descrições que parecem evidenciar 
a necessidade da literatura para a valorização dos espaços memoráveis, 
como se a materialidade tivesse uma carência implícita: a trama de ima-
gens que a narrativa pode despertar. Não foi difícil, portanto, fazer co-
nexões entre esses livros de viagem e as suas obras de ficção.
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Autores de matrizes distintas, como Gumbrecht11 ou Watt,12 vão 
identificar uma sensibilidade marcante no século XIX: o pressuposto do 
tempo histórico (passado, presente, futuro) como princípio de tudo que 
existe. No caso mais específico do romance, tornar-se-á comum a utili-
zação da experiência passada como provocadora da ação presente: uma 
“relação causal atuando através do tempo substitui a confiança que as 
narrativas mais antigas depositavam em disfarces e coincidências”.13 O 
tempo, enfim, será constitutivo da existência. Narrativas e explicações 
passarão a ter no tempo algo inegável. 

Nesse princípio geral de temporalização, a inserção do mundo 
dos objetos será fundamental. Tanto que Roland Barthes,14 em sua aná-
lise de pranchas da Enciclopédia, perguntou-se como seria possível a 
escrita de Balzac sem o apelo constante e sistemático às descrições mi-
nuciosas da cultura material, como forma de dar concretude aos per-
sonagens em suas (re)ações. O mesmo seria dito por Michel Serres,15 
em uma comparação entre Balzac e Júlio Verne. Não é de se estranhar, 
portanto, que historiadores como Alain Corbin16 e Michelle Perrot,17 
partindo de problemáticas e recortes tão distintos, tenham na ficção 
de Balzac uma fonte preciosa para a análise da historicidade, tanto do 
“cheiro” quanto dos “quartos”.

A formação do campo disciplinar da história não se conclui no 
século XIX, nem pode ser tomada como um fenômeno que segue passos 
predeterminados. Ângela de Castro Gomes, por exemplo, examina a 
questão na primeira metade da década de 1940, especificamente no su-
plemento literário do jornal A Manhã, e na revista Cultura Política, 
ressaltando que se trata de um “momento no qual a história lutava para 

11 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998.
12 WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010.
13 WATT, Ian. A ascensão do romance..., p. 2
14 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 109.
15 SERRES, Michel. Júlio Verne: a ciência e o homem contemporâneo: diálogos com Jean-Paul 

Dekiss. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 167.
16 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos dezoito e deze-

nove. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
17 PERROT, Michelle. História dos quartos. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
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demarcar suas especificidades, distinguindo-se e aproximando-se, ao 
mesmo tempo, da literatura e dos ensaios político-sociais”.18 Em relação 
a Gustavo Barroso, foi inevitável pensar sobre esse “aproximando-se”. 
Não que ele pretendesse confundir uma coisa com a outra, mas porque 
o campo literário parece ter tido uma pretensão de síntese diante de 
outros saberes. A institucionalização da história foi tratada, portanto, 
como fatia de um território belicoso. A proximidade do velho prédio 
do MHN com as sedes do IHGB e da ABL, todos numa mesma cidade, 
parece ser proporcional à concorrência. Isso sem falar em algo que não 
pode ser desprezado: a formação dos primeiros cursos superiores de 
história, também no Rio de Janeiro.19 

A disputa, nesse caso, não era somente uma arenga a respeito 
de versões sobre o passado, mas também uma guerra de publicidades 
sobre quem chegou primeiro a certa conclusão, ou quem a publicou 
primeiro. Estava em pauta a configuração do autor, sendo a autoria uma 
vivência e um direito pelo qual seria justo lutar.

O meu intuito foi, portanto, fazer uma abordagem historiográfica, 
quer dizer, um estudo que se interroga de maneira sistemática sobre as ma-
neiras de transformar o passado em objeto de investigação. Objeto que é 
“materializado num conjunto de textos dados à leitura de uma coletividade 
como parte de seu próprio esforço de construção identitária”. Por isso, 
“reconstituir esses cenários de disputas e tensões em que ações eletivas 
são acionadas ajuda-nos a compreender o trabalho de escrita da história 
como parte de um esforço maior de construção social da vida humana”.20

18 GOMES, Ângela de Castro. História e historiadores: a política cultural do Estado Novo. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 13.

19 FERREIRA, Marieta de Moraes. Notas sobre a institucionalização dos cursos universitários de 
História no Rio de Janeiro. In: GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado (Org.). Estudos sobre a escrita 
da história. Rio de Janeiro: 7 letras, 2006.  

20 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. A disputa pelo passado na cultura histórica oitocentista no 
Brasil. In: CARVALHO, José Murilo de. Nação e Cidadania no Império: novos horizontes. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 97.





 A MATÉRIA

A lição da pedra

O  que parece construir esta possibilidade da representação, 
no caso da História, é a absoluta consciência de uma perda, 
de uma ausência insubstituível e incontornável, aquela do 
próprio passado como experiência, que despertara nas 
sociedades do século XIX uma paixão pela História em suas 
mais diversas formas.

             Manoel Luiz Salgado Guimarães21

21 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Expondo a história: imagens construindo o passado”. In: 
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado; RAMOS, Francisco Régis L. (Org.). Futuro do pretérito: es-
crita da história e história do museu. Fortaleza: Edições Nudoc/UFC, 2010, p. 48.
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Perda e promessa

“Além da história”, escreve Gustavo Barroso, “as pedras teste-
munham a arte”. Acumulam sentimentos de épocas extintas e, portanto, 
também afetam a pele do estudioso: “Não somente nossos olhos se 
agradam em ver o lavrado nas pedras antigas; nossas mãos se prazem 
em acariciar uma moldura, uma arrecada, um rendilhado que o cinzel 
carinhosamente abriu na matéria bruta”. O trecho é de um relato de 
viagem a Portugal e se refere aos castelos medievais, mais especifica-
mente ao castelo restaurado para as comemorações em 1940. 

À “pátria lusitana”, ele foi para representar o Brasil e organizar 
um dos setores da “Exposição dos Centenários”, com o acervo que ele 
mesmo selecionou no Museu Histórico Nacional, onde ocupava o cargo 
de diretor e, além disso, o honroso título de fundador da instituição. Daí 
surgiu o livro Portugal, semente de impérios. Embora tendo o integra-
lismo como fase já finda em sua vida, o título do relato já indica que 
sua admiração por Salazar não era pequena. Conhecê-lo foi comovente, 
sem dúvida. Mas nada se comparou ao encerramento dos desfiles e dos 
espetáculos ao redor do velho castelo de Guimarães, lugar que se reafir-
mava na narrativa patriótica como o começo de Portugal: “Quando tudo 
se apagou na noite negra e profunda, somente o velho castelo ficou ilu-
minado como um Sonho de Pedra. [...] — Foram precisos oito séculos 
para se preparar isto!”.22 

Em 1931, quando visitou Paris, Gustavo Barroso também se viu 
deslumbrado. Notre Dame, antes vista pelo romance de Victor Hugo, 
estava ali, pronta para ser amada ao vivo. Como normalmente acon-
tecia, ele escreveu uma crônica e misturou descrições de detalhes da 
arquitetura com divagações a respeito de datas e fatos relativos ao lugar. 
E, também como era do seu feitio, ele polemizou, exatamente para 
mostrar o caráter específico de uma pedra memorável. É dado destaque 
ao caso de um “milionário ianque” que havia procurado o Arcebispo 

22 BARROSO, Gustavo. Portugal semente de impérios. Rio de Janeiro: Editora Getúlio Costa, 
1943, p. 20.
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para lhe entregar um cheque em branco, conforme um jornal parisiense 
havia noticiado. O norte-americano soube que as torres estavam ina-
cabadas desde o século XIII e se dispôs a financiar a conclusão da 
obra. “Não sei o que lhe respondeu o Arcebispo”, escreve Gustavo 
Barroso, “mas sei que, se fosse ele, teria dito ao norte-americano o 
seguinte: — Permita que use este cheque em benefício de hospitais e 
orfanatos. Quanto às torres da catedral, devem ficar e ficarão como se 
acham”. A explicação indica o que Gustavo Barroso pensava sobre o 
que poderíamos chamar de inviolabilidade do tempo. A resposta, em 
princípio, é simples: as obras só seriam possíveis com “artistas e artesãos 
do século XIII”.

Mas o texto continua, exatamente para dar o tom de polêmica que 
ele queria: “Nem todo o ouro do mundo será bastante para con cluí-las. 
Isto só seria possível com os artistas e artesãos do século XIII, com a 
mentalidade daquela época. Não se compra o passado como se com-
pram melões ou consciências”. Isso quer dizer que “a igreja de Notre 
Dame é um patrimônio sagrado.” Modificá-la significa pro faná-la: “pe-
dreiros modernos com instrumentos modernos, se lhe tocarem, a cons-
purcarão. Toda a sua grandeza está na sua idade, no que ela nos diz 
como expressão dum tempo que se foi e nunca mais voltará”.23 

Até onde? Até quando? Como parar uma construção que vivia 
em reformas e reparos? Gustavo Barroso não ignorava a impureza do 
monumento. Sabia que era impossível marcar, com honestidade, uma 
data de conclusão do templo, para daí estabelecer a essência da estru-
tura. Não se deve, entretanto, procurar uma coerência nesse sentido, 
porque não há, nem poderia haver esse ordenamento esquemático do 
tempo. O modo pelo qual ele lidava com a passagem dos anos pressu-
punha camadas de acréscimos e perdas, ora lamentadas, ora louvadas, a 
depender da circunstância. O vigor com o qual defendia a preservação 
diante do ataque impiedoso das “modas” era radical, mas a degradação 
inevitável da matéria era conhecida e, mais do que isso, reconhecida.

23 BARROSO, Gustavo. Seca e Meca e Olivais de Santarém. São Paulo: Editorial Presença, 1946, 
p. 180.
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No futuro, somente a literatura de um Victor Hugo poderia salvar 
os monumentos? Se os romances poderiam ser reimpressos, resistiriam 
à passagem dos séculos? Daí a ânsia pelo registro escrito? Daí, por 
exemplo, as quase intermináveis descrições de Victor Hugo no meio 
da narrativa? Daí, enfim, a técnica usada no romance Notre Dame de 
Paris para evidenciar o tempo de séculos anteriores, e assim mostrar 
algum detalhe da “antiga Paris”? Talvez sim. Mas, de qualquer modo, 
Gustavo Barroso ia dando a sua contribuição, fazendo ecoar os sen-
timentos de Victor Hugo, arauto do romance e, ao mesmo tempo, da 
“defesa do patrimônio” — como se nota, de modo mais dramático, na 
abertura do seu Notre Dame, onde se vê o lamento em torno do desapa-
recimento de uma antiga inscrição que havia na pedra de uma parede.

Compunha a prática da escrita romântica a junção entre o la-
mento e a revolta, contemplação e intervenção. Não são de se estranhar, 
portanto, as divagações filosóficas de Gustavo Barroso sobre o espírito 
sensível ao tempo incrustrado na pedra. Nos seus escritos, vale destacar, 
o romantismo não era apenas assumido, era também matéria de reflexão 
e de combate aos que não sabiam sentir. Em Guimarães, no meio das 
pedras veneráveis, em busca das imagens que apareciam pela infusão 
do ambiente, ele pensou: “A semente do romantismo é a mais difícil de 
extirpar do coração humano. Dentro de nossa cabeça baila sempre um 
sonho de epopeia. Dentro do nosso coração canta sempre uma balada. 
Nos recessos de nossa alma vivem sempre um menestrel, um cavaleiro 
andante”. Conclusão: “E desgraçados de nós se assim não fosse, se só 
tivéssemos o senso objetivo da triste e dura realidade”.24 

Em certa medida, o apego à pedra polida pelo tempo não é in-
venção dos românticos. O desgaste da matéria também fazia parte dos 
valores de um tipo de uso do passado que hoje pode ser chamado de 
sensibilidade antiquária. Não seria um despropósito enxergar em Victor 
Hugo traços dessa maneira de valorizar o testemunho da pedra, como 
se vê, por exemplo, logo na primeira página do seu Notre Dame. Não 

24 BARROSO, Gustavo. Portugal, semente de impérios. Rio de Janeiro: Editora Getúlio Costa, 
1943, p. 104.
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é o caso, obviamente, de concordar com Gustavo Barroso sobre o sen-
tido quase atemporal dos sentimentos românticos. O que interessa é 
pensar sobre a relação entre disciplinarização da escrita da história e 
o funcionamento dessa sensibilidade que ora vem como saudade, ora 
como melancolia. Ora como porta de entrada para o passado, ora como 
vontade de vasculhar a terra para ver, pelo menos em parte, as raízes 
do presente. 

***

 “Interrogava os muros do convento, como para arrancar-lhes o 
segredo de algum fato interessante de que se perdera a tradição”. Uma 
marca, um vestígio que fosse, uma inscrição que tivesse escapado à cor-
rosão do tempo — daí sairia a inspiração que o escritor procurava: “Era 
justamente essa crônica do coração, esquecida pelos analistas do tempo, 
que eu pedia àquelas ruínas”. Ansioso e atento, José de Alencar passava 
noites a repetir o pedido. Perguntava, e até implorava, mas a matéria 
permanecia calada: “os muros, lavados pela chuva e pelo vento, es-
tavam descarnados; as pedras já não conservavam os vestígios da mão 
do homem”. Os vestígios continuavam mudos e mutilados: “Quantas 
vezes não sondei esses destroços de alvenaria, essas paredes nuas, pro-
curando, nem sei o quê, uma memória, um nome, uma inscrição, uma 
frase que me revelasse algum mistério, que me dissesse o epílogo de 
alguma lenda que a imaginação completaria!”.25 

As pedras de Olinda não falavam, mas davam o que escrever. 
Interrogando-as, José de Alencar queria transformá-las em vestígio. Na 
qualidade de vestígio, a matéria lapidada seria tanto a presença de uma 
ausência, quanto a ausência de uma presença. Não se trata simples-
mente de um jogo de palavras. Para ser sentida, a ausência deve dar 
conta de alguma existência anterior. A reverência diante do antigo vem 
desse sentimento: ali há muitas ausências, sobrepostas e repostas. Sem 

25 ALENCAR, José de.  Alfarrábios: crônicas dos tempos coloniais. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1953, p. 238.
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imaginar que por ali muitas coisas se passaram, perde-se o elo fundante 
da saudade. Não propriamente uma saudade de ausentes conhecidos, 
mas a falta de não se sabe bem o quê — uma indefinição propícia à ima-
ginação. Daí a necessidade dessa presença radical de um existente que 
não existe mais. Daí a necessidade de ver o aparentemente invisível.

  Pedra boa era pedra riscada, ou melhor, acrescida por algum 
tipo de grafia. Alencar procurava em Olinda aquilo que Victor Hugo 
havia encontrado na parede de uma catedral do medievo: uma inscrição. 
´AN´ ATKH – foi essa a palavra que fez Victor Hugo meditar, como ele 
mesmo escreveria depois: “Estas maiúsculas gregas, enegrecidas pelo 
tempo e profundamente gravadas na pedra [...] impressionaram viva-
mente o autor”. O romancista encontrou sua matéria-prima no mesmo 
dispositivo de criação que Alencar tentava pôr em prática: a faculdade 
de imaginar a partir de indícios enigmáticos. Ali, diante das letras, ele 
perguntou a si mesmo “qual teria sido a alma aflita, que não tinha que-
rido abandonar este mundo sem deixar aquele estigma do crime ou da 
desgraça na fronte da velha igreja”.

Diferente dos muros “lavados” onde Alencar buscava seu ro-
mance, a Notre Dame tinha aquele pormenor significativo, que se via, 
por exemplo, nas grafias em baixo relevo. Aqueles pequenos resíduos, 
lentamente entranhados no sulco da letra, davam à pedra aquilo que 
somente o tempo poderia dar: a impureza das camadas, a mistura das 
poeiras pacientes. Nada como esses sedimentos que irritam o nariz: in-
sistentes, as partículas vão fazendo a tintura da impressão, regadas pela 
umidade das estações que se repetem a cada ano. Para um romântico, 
isto não é menor. É daí que a letra ganha força, para transcender a sua 
imobilidade ancestral. Do cisco no olho, em ventanias de séculos e sé-
culos, pode vir a escrita que os românticos tanto idealizam. 

Sempre será possível imitar uma pedra antiga, mas nunca a idade 
da pedra. Era nesse aforismo que o tempo ganhava espessura. Victor 
Hugo observou isso no mínimo detalhe. Ele chegou a fazer um esquema 
explicativo para dar conta das avarias que Notre Dame vinha passando. 
Eram três as causas: o tempo, as revoluções e a moda. Para ele, a pior 
e a mais danosa era a última. A primeira, como era de se esperar, mos-
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trou-se ambígua. O tempo, afinal, também construía: “... talvez o tempo 
tenha acrescentado mais à igreja do que subtraído, pois expandiu sobre 
essa fachada a sóbria cor dos séculos, que faz da velhice dos monu-
mentos a idade de sua beleza”.26 

A palavra ´AN´ ATKH, vale destacar, não foi o único motor do 
livro que seria gerado. Sua literatura, além de tudo, seria uma denúncia: 
“Depois a parede foi rebocada ou raspada (não sei qual das coisas foi), 
e a inscrição desapareceu. É assim que se pratica há quase duzentos 
anos com as maravilhosas igrejas da Idade Média. As mutilações vêm 
de todos os lados...”.27 

A pedra — nisso a permanência da mudança: marcada pelo que 
já foi (vertigem da memória), exatamente porque se trata de uma marca 
que ainda é (vestígio). Seu testemunho pode ser mais antigo devido 
à sua própria durabilidade. Além disso, ou subjacente a isso, há outro 
fator: a ruína chega à visão carregando certa ambiguidade a respeito da 
sua própria condição de matéria-prima, talhada pela mão e pelo tempo. 
Natureza e cultura: matéria bruta e burilada. Burilada não só pelo labor 
da humanidade ancestral, mas também pela mão da natureza, tão inu-
mana quanto a própria matéria da pedra: a sequência incessante de in-
tempéries, em seu curso imponderável, vai marcando aos poucos, tanto 
na corrosão quanto na tintura que se acumula em sulcos e detalhes. 

O desgaste da matéria trazia um passado que, por ser finito, es-
tava finado. E, por ser finado, era passível de ser domesticado pela es-
crita de história, dando-lhe o ausente que funda a experiência do pre-
sente como algo distinto do passado. 

Nos desgastes e nas cavidades, é possível perceber o tempo – 
essa é a premissa. O tempo, na escrita moderna, passa a fazer parte 
da matéria. Um muro, para Victor Hugo, raramente é, simplesmente. 
Quase sempre, o verbo ser é utilizado em conjugações variadas. Assim, 
torna-se possível captar os registros que a pedra vai deixando.

26  HUGO, Victor. Notre Dame de Paris. São Paulo: Estação Liberdade, 2011, p. 147.
27  HUGO, Victor. Nossa Senhora de Paris. Porto: Lello & Irmão, 1920, p. VI.
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Em outro livro, Noventa e três, Victor Hugo não economiza pala-
vras para descrever certos vestígios: “O viajante que, há quarenta anos, 
entrasse na floresta de Fougères [...] tinha, na orla dessa densa mata, 
um encontro sinistro”. Sinistro porque não era possível ficar indiferente 
ao espaço carregado de tempo. Não se via mais uma presença e sim a 
presença de um ausente: “Não a Tourgue viva, mas a Tourgue morta. A 
Tourgue mutilada, arruinada, desventrada, desmantelada”. A torre em 
ruínas não era, apenas. Mais correto seria dizer que vinha sendo, em 
tempo linear: “começada no século XI, fora terminada no século XVIII, 
após a terceira cruzada. As impostas de orelheiras dos seus arcos diziam 
da sua idade”. 

Com a perda da eternidade e da permanência, outrora atuantes, 
a ontologia se temporaliza, a escrita encontra seu porto seguro na ex-
plicitação da passagem do tempo, cujo rastro pode e deve ser narrado: 
“Aquela torre sustivera com toda a evidência, em diversas épocas, 
cercos em regra; estava crivada de projéteis, e esses projéteis não eram 
todos da mesma época”. Implicava dizer que “cada projétil tem o seu 
modo de marcar uma muralha; e todos eles tinham deixado naquela a 
sua cicatriz, desde as balas de pedra do século XIV às balas de ferro do 
século XVIII”.28 

Doravante, a segurança do sentido passará pelo tempo. O exis-
tente será explicado por sua história. Um muro nunca mais terá sido, 
simplesmente: passará a ser, tornar-se-á, para todo sempre mutante.

Poeira — matéria não muito bem definida que tanto pode se acu-
mular sobre a pedra como, também, ser o resultado da pedra desgas-
tada. De um jeito ou de outro, a poeira adquire forma de vestígio na me-
dida em que passa a ser observada na qualidade de indicadora do tempo 
decorrido. Não é esse um processo simples, porque, além de solicitar 
a perícia do olho, carece de trânsitos pela pele e pelo nariz, exigindo 
ainda o pressuposto do tempo linear, atento à instalação de conectores e 
isolantes entre passado e presente. 

28  HUGO, Victor. Noventa e três. Lisboa: Amigos do livro, 1980. p. 232.
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Assinatura do tempo

´AN´ ATKH — uma antiga inscrição misteriosa destruída para 
sempre. Palavra que inspira lamento, revolta, reverência, denúncia, home-
nagem. Tudo isso se envolve, então, numa espécie de narrativa da perda 
duplicada: o próprio romance. Victor Hugo tenta compor, na ficção, uma 
realidade perene, substrato que a pedra não conseguiu dar à inscrição 
— que significa FATALIDADE, conforme o leitor fica sabendo mais ou 
menos na metade do livro, já que a palavra, em grego, não aparece so-
mente na nota introdutória, entrando também na trama da narrativa. A 
inscrição marcava a existência de algo, cuja mensagem tornava-se pra-
ticamente indecifrável, mas o indício estava ali, como prova concreta do 
que não mais existia. 

Em Notre Dame e em outros romances, Victor Hugo lutava pela 
preservação dos traços de ausentes. Somente desse modo, os que se 
foram poderiam ter lugar no tempo, ou melhor, continuariam a mostrar 
que o tempo era denso: presente, passado e futuro, em camadas inte-
rativas. Com o desaparecimento do rastro, desapareceria a perda, dei-
xando a vida na superfície. Assim pensando, o escritor partilhava uma 
experiência que pode ser tomada como basilar na própria constituição 
da história no século XIX.29 

Há, enfim, uma espécie de tempo da natureza, responsável pela 
carga de tempo que um artefato passa a ter. Sol, chuva, neve, vento, 
tudo isso conta, além da própria marcação das intervenções humanas. 
São essas as camadas de tempo que fascinam escritores como Alencar, 
Gustavo Barroso ou Victor Hugo. 

29 Na sua luta para deter o “martelo que mutila”, Victor Hugo extrapolou as fronteiras da histó-
ria da Literatura. No final do século XX, em sua ânsia pela “preservação da memória”, Victor 
Hugo passou a figurar em abordagens históricas sobre o “patrimônio”. Afinal, a sensibilida-
de contemporânea tornou-se reverente ao pioneirismo do romancista que, em 1825, apelou 
para que houvesse uma lei (“apenas uma”, ele ressalta) para impedir a destruição de edifícios 
históricos, com o devido estabelecimento de restrições ao direito de propriedade. CHOAY, 
Françoise. Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Unesp, 2001, p. 149.  
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Nós, os mortos – é isso que parece estar suposto na busca pela voz 
da pedra ancestral.30 A polissemia da expressão pode solicitar variadas 
apropriações de sentido. Aqui, destaco a possibilidade de imaginar a in-
terlocução entre o papel e a pedra, ou em outros termos: a escrita sobre 
a passagem do tempo e o vestígio do passado. Nós, que indagamos as 
pedras, os mortos. Elas, as pedras que respondem, vivas. A inversão é 
sedutora para o entendimento dessa maneira de usar o passado que vai 
de Victor Hugo a Gustavo Barroso. 

Por outro lado, o tão decantado “eu interior” do romantismo pa-
rece inverter-se a favor de um “outro exterior”. O chamado “espírito”, 
nesse sentido, não corresponde necessariamente ao sujeito moderno, 
autônomo e predisposto à liberdade por meio da razão. A liberdade aqui 
vem pelo convívio com o tempo. Tempo de densidade mais dramática. 
Aqui e agora: os que se foram, os que estão e os que virão. Como tes-
temunho dessas camadas em movimento, a matéria menos perecível, 
capaz de resistir por mais tempo ao desmonte das eras e, na mesma 
medida, passível de receber as marcas humanas no trajeto oblíquo e 
incansável dessa lentidão. A pedra corroída, diminuída pelo tempo era 
exatamente a pedra aumentada no tempo. Perdia peso para ganhar mais 
passado. Mas, se o passado enchia o tempo de faltas, isso fazia parte da 
vida. A verdadeira morte, concluíam os românticos, seria a falta de pas-
sado. A ausência dos ausentes seria muito mais danosa, porque tornaria 
a vida menor. 

O encantamento diante da inscrição é proporcional à revolta de 
vê-la desaparecer da noite para o dia. E o que mais revoltava Victor 
Hugo era saber que o caso não era isolado: o espaço histórico da cidade 
vinha abaixo rapidamente, em contraste com a quantidade de tempo que 
havia sido necessária para construí-lo. Não foi fácil notar que, em pouco 

30 Apropriei-me da expressão cuja origem é o título de um livro inspirador e instigante, sobre 
a melancolia na literatura e no cinema do século XX. Isso não significa, entretanto, uma con-
cordância com as teses aí defendidas, que giram em torno de conceitos que problematizam, 
por exemplo, fenômenos contemporâneos chamados, vagamente, de “neo-barroco” e “pós-
-modernidade”. LOPES, Denilson. Nós, os mortos: melancolia e neo-barroco. Rio de Janeiro: 
Sette Letras, 1999.
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tempo, o baixo relevo se foi, como se as rugas da parede tivessem pas-
sado por uma cirurgia plástica. O espaço estriado tornou-se liso (por 
meio de raspagem, lixamento, preenchimento de sulcos ou as três coisas 
ao mesmo tempo – e o romancista, aflito, confessa que não conseguiu 
identificar bem o processo que desembocou no sumiço das letras).

Para usar um termo de José de Alencar, em suas observações em 
Olinda: a parede lavada. O termo, assim colocado, sofre um desloca-
mento que deve ser levado em conta. O adjetivo “lavado” ou o verbo 
“lavar”, em princípio, carregam positividade: retirada do sujo. Mas para 
o romancista, o sentido é negativo: o lavado significa que algo foi apa-
gado (ou pode significar que a pedra desde sempre foi desprovida desse 
algo passível de receber a ação do verbo lavar. Resumindo: a higiene, 
que no século XIX ganharia proporções de regra para tudo e para todos, 
aparece aos olhos de Alencar na qualidade de decepção. O passado es-
tava lavado. A impureza, de algum modo, desaparecera.

É preciso considerar que a própria pátina inclui, além dos 
desgastes, um acúmulo de poeira, uma espécie de poeira consoli-
dada. Era esse acúmulo paciente de partículas que fascinava Gustavo 
Barroso, como se vê, por exemplo, em seu relato Portugal, semente 
de impérios, especificamente em certos trechos de encantamento 
diante dos castelos. Em Óbidos, ele anotou: “todos aqueles muros 
que o tempo enegreceu [...] rememoram feitos de heroísmo ou de 
fé”.31 Em Guimarães, o mesmo fascínio diante das ruínas e, nas ruas 
de Évora, uma observação mais precisa sobre uma das razões do en-
canto: “Quantas casas patinadas pelo tempo e pela história...”.32 Isso 
sem falar na parte mais antiga de Portugal — as ruínas de Candeixa-
a-Velha, perto de Coimbra: “os séculos lentamente passaram e só 
agora pouco a pouco se vão descobrindo as maravilhas sepultadas 
sob a poeira dos milênios”.33

31 BARROSO, Gustavo. Portugal semente de impérios. Rio de Janeiro: Editora Getúlio Costa, 
1943, p. 77.

32 BARROSO, Gustavo. Portugal semente de impérios..., p. 112. 
33 BARROSO, Gustavo. Portugal semente de impérios..., p. 94.
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“Em verdade, Portugal é terra dos Castelos”, conclui convicto 
e exultante. Não era preciso procurar, porque difícil seria não vê-los. 
Mas, para apreciá-los, era preciso partir de um princípio: “São venerá-
veis testemunhos de oito séculos de lutas constantes da heroica gente 
portuguesa contra os leoneses, os mouros e os castelhanos”. Desse 
modo, “quando se percorre o país com vontade de ver pedras enegre-
cidas pelo tempo e lustradas pelos altos feitos das gerações passadas, 
eles desfilam aos nossos olhos com suas muralhas e cubelos afonsinos, 
fernandinos, manuelinos e joaninos”.34 

“As colunas fortes e frias perdem-se na alta nave silenciosa, onde 
paira o hálito da Idade Média” — a observação diz respeito ao “hibri-
dismo arquitetural de Alcobaça”, mas poderia se acoplar a vários outros 
lugares, inclusive fora de Portugal.35 Compostela, por exemplo, fê-lo 
escrever: “Vinha pensativo e perfumado de história. Eu aprendera, em 
dias, no convívio das pedras lavradas pelas mãos das gerações mortas 
e patinadas pelo hálito de mil anos, mais do que em muitos e muitos 
lustros, nas folhas dos livros”.36 As imagens assim narradas se repetem 
e viram mote e peleja, como se o olho precisasse de outras fontes de 
informação, passando por vestígios sugeridos tanto pelo hálito quanto 
pelo silêncio, tanto pelo toque quanto pelo odor. 

O deslumbramento indica a presença do tempo, ou melhor, a pos-
sibilidade de prover a imaginação com figurações do passado. O pó 
incrustrado nas paredes dava-lhe a sensação de um passado que passou, 
mas que ali tinha deixado algo. Ao contrário do sentido que Balzac 
atribuía a essa mesma categoria de vestígio: “O chão do pátio apresen-
tava aquelas cores enegrecidas produzidas com o tempo pelos musgos, 
as ervas, a falta de movimento. As paredes espessas tinham como que 
uma verde camisa ondeada por longas listras paradas”. O espaço dava 
conta do tempo imobilizado, ou melhor, morto. Logo a seguir, não é 
à toa a comparação com o lugar dos mortos: “Enfim, os oitos degraus 

34  BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos. São Paulo: Panorama, 1948, p. 82-83.
35  BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 69.
36  BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 215.
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que dominavam o fundo do pátio e conduziam à porta do jardim eram 
desajustados e desapareciam debaixo de plantas altas, como o túmulo 
de um cavaleiro enterrado pela sua viúva, no tempo das cruzadas”.37 

Obviamente, isso não quer dizer que Balzac sempre relacionava 
a falta de vida com os lugares patinados pelo tempo. Aliás, logo na 
primeira página do romance citado, Eugénie Grandet, a sua atenção 
à temporalidade do espaço pode ser comparada, em certa medida, ao 
procedimento de Gustavo Barroso: “Ali se veem habitações três vezes 
seculares, ainda sólidas, embora construídas de madeira, e cuja diver-
sidade de aspectos contribui para a originalidade que recomenta essa 
parte de Saumur à atenção dos antiquários e artistas”. E, mais adiante: 
“... são portas guarnecidas de enormes pregos, onde o gênio de nossos 
antepassados traçou hieróglifos domésticos cujo sentido nunca mais se 
tornará a descobrir”. Eram vestígios de situações vividas e, por isso 
mesmo, não apenas acabadas: “Ora é um protestante que ali deixou 
inscrita sua fé, ora um partidário da Liga que amaldiçoa Henrique 
IV. Algum burguês esculpiu ali as insígnias da sua nobreza de sino”. 
Sintético e, antes de tudo, seguro sobre o que dá a ver para o leitor, 
Balzac conclui: “Lá está, inteira, a história de França”.38

Por outro lado, nunca será demais salientar que nem sempre as 
coisas eram muito claras. Por exemplo: as ruínas de Candeixa-a-Velha, 
há pouco mencionadas. “Que luxuosa cidade foi essa?” — perguntou 
Gustavo Barroso. Os arqueólogos supunham ser “Conímbriga”, a 
origem de “Coimbra”. Mas a suposição, no parecer de Gustavo Barroso, 
não era bem documentada: “Até agora o poema dos mosaicos conserva-
-se mudo e as relíquias encontradas na escavação cuidadosa nada dizem 
que revele de vez o mistério”. De qualquer modo, o passado. Enquanto 
a pesquisa não dava informações mais convincentes, o que já se sabia 
era o bastante para o exercício literário de Gustavo Barroso em seu re-
lato de viagem: “Mãos carinhosas reúnem as relíquias das suas pedras 

37 BALZAC, Honoré de. Eugénie Grandet. Rio de Janeiro: Ediouro; São Paulo: Publifolha, 1998, p. 
61.

38 BALZAC, Honoré de. Eugénie Grandet..., p. 9-10.
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e da sua cerâmica, põem de novo sob a luz do sol o festivo colorido dos 
seus mosaicos”. Daí nada mais coerente do que fermentar a palavra e 
fazê-la uma militante da memória: “Visitar essas ruínas que se arro-
xeiam no aveludado silêncio dos crepúsculos outonais é impregnar-se 
da poesia das idades pretéritas, dos tempos idos e vividos, mergulhando 
pela imaginação na gleba fecunda da história e no esplendor imperial 
de Roma”.39

Rugas, cicatrizes, ruínas – palavras que Koselleck usa para 
definir situações nas quais o “tempo histórico” pode ser encontrado. 
Nenhum dos termos possui a independência concreta de substantivos 
como casa, árvore ou lâmpada. Todos são igualmente dependentes de 
alguma referência que lhes é exterior: rugas e cicatrizes onde, de quem? 
Ruínas de quê (ou de quem?). São, enfim, termos profundamente tem-
porais, referem-se a algo que, ocorrido no tempo, foi capaz de vencê-lo, 
deixando marcas, vestígios, pistas, rastros, indícios, como bem mostra 
Reinhart Koselleck: 

Quem busca encontrar o cotidiano do tempo histórico deve 
contemplar as rugas no rosto de um homem, ou então as cica-
trizes nas quais se delineiam as marcas de um destino já vivido. 
Ou ainda, deve evocar na memória a presença, lado a lado, de 
prédios em ruínas e construções recentes, vislumbrando assim 
a notável transformação de estilo que empresta uma profunda 
dimensão temporal a uma simples fileira de casas.40

O tempo, então, é criador e criatura da matéria, deixando marcas 
que podem ser tidas como indícios. Ao citá-los logo no prefácio, 
Koselleck introduz o tema geral do seu livro Futuro Passado, que 
em certo sentido pode ser definido como a temporalização do mundo 
moderno. Será no progresso do tempo moderno que o presente vai se 
apartar do passado, tornando-o distante, mas constitutivo de tudo quanto 

39 BARROSO, Gustavo. Portugal semente de impérios..., p. 97.
40 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 

Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006, p. 15.
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há, juntamente com o seu futuro. O ser permanente perde sua pereni-
dade para se tornar um sendo polissêmico, vulnerável a movimentos 
classificados como progresso ou atraso, antigo ou moderno, passado ou 
presente, acelerado ou lento. 
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Viajantes

Estive em Paris duas vezes; e enquanto lá vivi, habituei-me a 
extensas caminhadas no cais, nas avenidas e nas ruelas, como um 
basbaque, interrogando sem cerimônia gente da rua:
— Que árvore é aquela?
O carregador suspendia o trabalho e informava sorrindo, 
bonachão:
— Mas é um castanheiro, senhor.
— Qual é o caminho para a praça Vendôme?
— Muito longe. Tome um táxi.
Exatamente o que eu não queria: precisava ter noção da cidade 
andando a pé, vagaroso, examinando as caixas dos alfarrabistas, 
estátuas de heróis, frontarias de monumentos.

         
         Graciliano Ramos 41 

Não sem espaço

Deslocar-se no espaço para se descolar do tempo. Esse é, sem dú-
vida, o aforismo que sustenta a escrita dos quatro livros de viagem que 
Gustavo Barroso publicou: O Ramo de Oliveira; Portugal: semente de 
impérios; Seca e Meca e Olivais de Santarém e Quinas e castelos. Não 
que ele precisasse viajar para manter contatos com o passado. Mas a 
viagem lhe dava um prazer suplementar, indispensável e insubstituível, 
para o exercício da sua fé na saudade. Em termos de Roland Barthes, 
uma viagem romântica. Em uma viagem moderna, onde “nós partici-
pamos pelos olhos”; “e a própria rapidez de nosso impulso faz de tudo 
o que vemos uma espécie de parede longínqua e imóvel”. Na viagem 
romântica, a “paisagem é lentamente, asperamente conquistada; ela en-
volve, comprime, invade, ameaça, é preciso forçar-se uma passagem, e 

41  RAMOS, Graciliano. Viagem (Checoslováquia – URSS). Rio de Janeiro, 1954, p. 11.
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não somente pelos olhos, mas pelos músculos e a paciência”. Daí, “suas 
belezas e seus terrores, que nos parecem hoje excessivos”.42

Aí se tem o mesmo princípio da romaria: a ida ao lugar sagrado 
pressupunha uma volta no tempo. Mas não bastava ir e voltar, era preciso 
escrever sobre o que foi visto. É como se o ritual só se completasse com 
o relato e se o relato fosse publicado em forma de livro. Sobre isso, aliás, 
vale a pena examinar a introdução do Seca e Meca e Olivais de Santarém.

“Na minha vida que já mede mais de meio século”, confidencia 
Gustavo Barroso, “fiz muitas viagens ao estrangeiro, ora em caráter par-
ticular, ora em missões oficiais. Como diz o velho brocado — andei por 
Seca e Meca e Olivais de Santarém”. A navegação foi vasta: do Atlântico 
ao Pacífico e do Pacífico ao Mediterrâneo. Três continentes, vários países 
e conversas em cinco idiomas.  Os objetivos, também variados: desde o 
lazer à representação oficial na Confederação da Paz em Versalhes e nas 
Comemorações Centenárias em Portugal: “Experimentei as delícias dos 
tempos pacíficos e os horrores da guerra. Servi com homens eminentes: 
Epitácio Pessoa, Pandiá Calógeras, o General Francisco José Pinto. Tratei 
com individualidades notáveis. Convivi com personalidades ilustres”.

Ou seja: maior legitimidade não poderia haver. Mas Gustavo 
Barroso era cultor da palavra, com a paciência meticulosa dos eru-
ditos e a rapidez belicosa dos jornalistas. Tudo em excesso, como se 
escrever tivesse algo visceral, intestino ou mais especificamente intes-
tinal — causava incômodos se parasse por mais de um dia. Uma vitali-
dade barroca. É por isso que, na feitura da escrita, ele lapidou um bom 
argumento para exibir os créditos e (tentar) não parecer um ridículo 
fascinado consigo mesmo: “Digo tudo isto para justificar referências 
que faço, individualidades que cito, lugares a que aludo e experiências 
que alego, não para me pavonear de méritos que não possuo”. Além 
disso, era preciso dizer que seus livros de “observações e impressões”, 
O Ramo de Oliveira ou Portugal — Semente de Impérios, já estavam 
esgotados e, o mais importante, havia muita coisa que o público não 
conhecia, que havia ficado nos “cadernos de notas”, preenchidos ao 

42  BARTHES, Roland. Michelet. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 19. 
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sabor da circunstância, no quarto de hotel, na estação ferroviária, na 
mesa de um café, no comboio, no camarote de navios. E, ainda, “de pé 
diante de um pórtico ogival ou repousando sentado à beira dum valado 
na vastidão silenciosa dos campos cultivados”. Vencido o desafio de 
desarmar o leitor mais crítico, o espaço do romântico fica mais fluente 
sobre a viagem no tempo através do espaço.

Dei num destes dias de inverno saudosa busca nesses guardados, 
nesses cadernos esquecidos, mais velhos e relidos os da moci-
dade, mais novos e vivos os do começo da velhice. Reli essas 
notas, às vezes, confesso, com um sorriso, outras com uma lá-
grima quente a escorrer pela face. Foi como se remexesse um 
montão de folhas secas.

Quem nunca as contemplou rodamoinhando à ventania, espa-
lhadas sobre as campinas ou açoitadas pelas ruas e praças das 
cidades? Pobres folhas secas! [...]

Considero estas notas e impressões folhas secas tombadas da 
árvore do tempo. Ajuntei-as piedosamente neste livro para que o 
vento do esquecimento não as tanja por aí afora, as dispersa e 
destrua, porque há nelas alguns pequeninos pedaços de alma, 
alguns farrapos de coração, algumas migalhas de mim mesmo...

Desprendidas essas secas do ramo que as unia e sustentava, fa-
nadas e sem valor, mal poderiam merecer rápido olhar; depois, 
esvoaçariam sem destino e sem a piedade de ninguém. Juntas 
aqui, pelo menos formarão um todo que lembrará aspectos, 
cenas, episódios e personagens de épocas em que ainda restava 
às coisas e aos homens um perfume da antiga beleza e uns ares 
da antiga elegância de viver.43

O registro

Fazia parte do jogo. Era de bom tom. Não propriamente indispen-
sável, mas difícil de evitar. Os participantes do mundo autoral sen tiam-se 

43  BARROSO, Gustavo. Seca e Meca e Olivais de Santarém. São Paulo: Presença, 1946, p. 7-9.
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tão compelidos a escrever relatos de viagem que é difícil encontrar al-
guém que tenha escapado desse tipo de empreitada. Até mesmo um es-
critor como Graciliano Ramos, que dizia odiar dormir em casas desco-
nhecidas, cedeu aos apelos da circunstância e pôs em formato de livro 
a sua memória de viagem à União Soviética. A prática desse exercício 
literário parecia não escolher figurações políticas: ia do integralismo ao 
comunismo. Embora variados, os desejos de memória, as justificativas 
e os estilos se punham a serviço da descrição de lugares e pessoas que, 
pelo que se supunha, estavam distantes do leitor e, mais do que isso, 
despertariam nele atenção e consideração. As justificativas mais prolon-
gadas vinham dos autores que, publicamente, não eram afeitos ao deslo-
camento. Como se vê, por exemplo, em Graciliano Ramos.

“Após tantos abalos, a andar para um lado e para outro como 
barata doida”, justifica-se Graciliano, “necessitamos espalhar as nossas 
recordações, livrar-nos de um peso, voltar enfim à normalidade. E 
procuramos lançar no papel cenas, fatos, indivíduos...”. No final das 
contas, um problema literário: “Realmente aquilo tinha jeito de sonho: 
as figuras passavam rápidas, em debandada, e era difícil fixar algumas. 
Como poderei movê-las, dar-lhes vida? Arrisco-me, entretanto, a es-
crever...” Mas, a literatura não estava desligada da política, ou melhor, 
do risco de se fazer propaganda enganosa. A questão era delicada. Daí 
a necessidade de frisar que “ninguém me encomendou a tarefa”, e a ur-
gência de se prolongar nos argumentos: “Os homens com quem me en-
tendi apenas revelaram o desejo de que minhas observações ali fossem 
narradas honestamente”. Nesse tom, o texto vai se alargando, em uma 
compulsão de autodefesa, como se o autor precisasse se explicar ainda 
mais: “Pretendo ser objetivo, não derramar-me em elogios, não insinuar 
que, em trinta e cinco anos, a revolução de outubro haja criado um pa-
raíso, com as melhores navalhas de barba, as melhores fechaduras e o 
melhor mata-borrão”. A objetividade — ele faz questão de frisar — não 
deveria ser confundida com a neutralidade: “Vi efetivamente o grande 
país com bons olhos. Se assim não fosse, como poderia senti-lo?”.44

44  RAMOS, Graciliano. Viagem (Checoslováquia – URSS). Rio de Janeiro, 1954, p. 10-11.  
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Cada qual ao seu modo, Gustavo Barroso e Graciliano Ramos 
descreveram o gosto de conhecer as suas referências do mundo político. 
No primeiro caso, Salazar. No segundo, Stalin. Mas, no meio de muitas 
diferenças, as semelhanças não param por aí. Assim como Gustavo 
Barroso, mas por motivos inconciliáveis, Graciliano Ramos também 
era anticapitalista. Por razões específicas, era desagradável a ambos a 
aceleração desenfreada da modernidade. Talvez esteja aí a admiração 
que Graciliano teve ao visitar, em automóvel oficial, os castelos da 
Tchecoslováquia, nos arredores de Praga.

Antes da matéria propriamente dita, a materialidade das relações 
sociais: “Deixamos a cidade, atravessamos aldeias, campos de lavoura 
onde se ensaia a coletivização. As terras dos proprietários ricos foram 
confiscadas. [...] Haviam-me dito que o governo pagara os latifúndios 
pertencentes a indivíduos não hostis à revolução”. De qualquer modo, 
a coisa estava em bom caminho: “A pequena propriedade e a média 
pouco a pouco aderiram às cooperativas agrícolas: uma intensa cam-
panha mostrava aos camponeses as vantagens da associação”. 

No princípio da tarde, primeiro castelo, do século XII, ou mais 
velho: “Achando aberta uma porta baixa, penetrei nas masmorras, lô-
bregas, medonhas, o pavimento de lajes toscas em áspero declive”. A 
seguir, a descrição de Graciliano faz ecoar o romantismo dos que in-
dagavam à pedra sobre as marcas de outrora: “Busquei as correntes, 
a grelha, o torniquete, o potro, a roda. Em vão, sondei os muros, na 
esperança de ver os sulcos que a roda lá deixara. Nenhum vestígio dos 
instrumentos de suplício”.45 

Os “sulcos da roda” que Graciliano não encontrou são as marcas 
que Victor Hugo havia explorado na descrição das ruínas de Tourgue: 
“dois sulcos paralelos e verticais, que iam de uma parede à outra [...]. 
Eram efetivamente dois rastros. Aqueles dois sulcos tinham sido abertos 
por duas rodas”. Marcas de um instrumento de suplício, das quais Victor 
Hugo prolonga, ainda mais, a inserção de tempo no espaço: “Outrora, 
nos tempos feudais, era naquela câmara que se fazia o esquartejamento, 

45  RAMOS, Graciliano. Viagem..., p. 19.
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por um processo menos espetacular que os quatro cavalos”. As marcas 
provavam que “havia ali duas rodas, tão fortes e tão grandes que ro-
çavam as paredes e a abóbada; a cada uma dessas rodas amarrava-se um 
braço e uma perna do paciente e depois fazia-se girar as rodas em sen-
tido inverso, o que destroçava o homem”. E, para finalizar o parágrafo, 
o romancista não deixa dúvida sobre as razões do vestígio: “Era preciso 
força; daí os sulcos escavados na pedra, que as rodas afloravam. Ainda 
hoje se pode ver uma câmara deste gênero em Vianden”.46

No castelo de Orlik, do século XVIII, confortável e abarrotado 
de preciosidades, Graciliano continua cortante, articulando o espírito 
das coisas com a materialidade da vida, em um exercício exaustivo de 
síntese e precisão. Pela biblioteca e a sala de armas e troféus, ele con-
clui que o “conde Svarcenberk gostava da guerra, da caça e da leitura”. 
Mas não bastava imaginar como teria sido, era preciso pôr o fato numa 
lógica: “Os troféus [...] dizem-nos que o excelente fidalgo, em vez de 
cortar sarracenos e demolir cristãos, dever de seus avós, apenas se 
contentava com a destruição de bichos desprovidos de almas”. Armas 
cortantes, perfurantes, de arremesso e de percussão: “mas podemos 
supor que nunca tenham servido para matar alguém. Linhas de fuzis 
magníficos, verdadeiras joias, os canos recobertos de ouro. Não supri-
mimos nossos irmãos com instrumentos caros assim”. Conclusão: “um 
tiro arruinaria o objeto valioso, construído para museu”. Ajudava-o 
um “guia” treinado no clima da “revolução”: “O conde Svarcenberk, 
diz-me o condutor amável, utilizou a fome do povo, arranjou trigo no 
exterior e vendeu farinha arrancando a pele de gente exausta”.

O terceiro castelo não lhe despertou atenção. Aliás, ele questiona 
qual teria sido a razão de se chamar a casa de castelo. Faltava tudo, a 
começar pela pátina. Daí o seu desprezo: deve ter sido de “algum nobre 
arranjado à pressa, um desses burgueses que arrumam antepassados e 
glória com dinheiro”. Suposição intimamente ligada com a cultura ma-
terial: “Certo não esperamos achar lá prisões horríveis, degraus peri-
gosos, armas corroídas pela ferrugem; mas poderíamos ver coleções de 

46  HUGO, Victor. Noventa e três. Lisboa: Amigos do livro, 1980. p. 233.
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moedas, biblioteca, panóplia inocente. Nada disso. É um prédio atual, 
prosaicamente insulso e atual”. Havia, então, coisa bem mais impor-
tante: “Voltamos à cidade. Um dia gasto e pensar em ver coisas que 
virão, coisas que se foram. O futuro e o passado. E o presente? O pre-
sente é um horrível hiato: nele se acumulam dificuldades medonhas”.47 
Em jogo, portanto, a temporalidade tripartida: cada parte funcionando 
a todo vapor. Diferente de Gustavo Barroso, em sua ênfase ao passado, 
Graciliano satura o tempo, dando ao relato outra densidade, em um 
equilíbrio que dificulta qualquer classificação mais apressada (do tipo 
saudosista ou progressista).

De sua viagem à Europa, José Lins do Rego também deixou um 
relato, publicado pouco depois do livro de Gustavo Barroso Portugal, 
semente de impérios. Enquanto a justificativa de Graciliano foi longa (se 
comparada com sua escrita sintética), a de José Lins foi curta, contra-
riando, em certa medida, seu gosto por certos prolongamentos. Não cabe 
aqui entrar em especulações psicológicas sobre o incômodo de Graciliano 
no congresso russo, que talvez dê certos truncamentos na clareza da sua 
descrição. No máximo, é lícito dizer que a escrita menos compromissada 
talvez tenha dado a José Lins uma ênfase no corpo: “Não se trata de um 
livro de viagens. Antes do livro de um míope que precisa fixar-se mais 
nas coisas para senti-las melhor.” A seguir, uma exploração em torno do 
argumento: “No processo de ver do míope entram mais os outros sen-
tidos do que na visão dos normais”. Quer dizer: “O míope recorre aos 
ouvidos, ao tato e ao cheiro e se confunde com o objeto e se transforma 
em íntimo amigo das coisas. [...] Este livro que aí está não passa assim 
do esforço de um míope que não quer passar por cego”.48

Sobre Sintra, ele registrou: “Lá para cima há vestígios de pe-
dras que os mouros deixaram. Mas o que fala dos mouros em Sintra 
não são as pedras antigas, são os homens trigueiros, é a cantiga carnal 
que cantam no fado e geme nas guitarras”.49 Não é a mesma coisa de 

47 RAMOS, Graciliano. Viagem..., p. 19-24.
48 REGO, José Lins do. Gregos e troianos. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1957, p. 9.
49 REGO, José Lins. O cravo de Mozart é eterno: Crônicas e ensaios. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2004, p. 191.
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Gustavo Barroso. Aliás, até se percebe uma certa contraposição. Para 
José Lins, a carne diz mais e melhor. Por outro lado, ele acaba cedendo 
aos apelos das ruínas, não em Portugal, mas em outro país: “As pedras 
que sobraram das invasões funestas estão vivas, bem mais vivas que as 
casas modernas da cidade nova. [...] Falam as pedras da Grécia como 
gente de carne e osso. Não há necessidade de guias falantes para com-
preendermos a grandeza do Partenon”.50 

Pode-se até argumentar que aí a pedra é mesmo irresistível: apela 
tanto que se torna audível. Mas o certo mesmo é que a matéria não se 
torna comovente à toa. Afinal não é o passado, sozinho, que se dirige 
ao presente. A Grécia, no decorrer do século XIX, foi-se afirmando 
como “lugar do passado”, propício a esse exercício de compor imagens 
da história, dotando-as de valor especial e legítimo. Ler Winckelman e 
depois ver ao vivo as antiguidades descritas e analisadas – eis o ideal 
para qualquer homem letrado. O olho diante da pedra dava ao passado 
uma legitimidade concreta, talvez mais tangível do que o próprio texto 
de história. “Visão e escrita pareciam completar-se na tarefa de tornar 
o passado uma evidência, uma certeza e, por isso, objeto passível de 
um conhecimento”.51 

O gosto pelo tempo assim esmiuçado é o cerne da história mo-
derna, em sua diferenciação cada vez mais radical entre passado e 
presente, gerando os mais variados sentimentos: ora de agrado com o 
progresso, ora de adoração diante das antiguidades, indo da euforia à 
melancolia, das edificações admiráveis às ruínas veneráveis. Ou, ainda, 
das evocações prolongadas e meditativas, como se nota em Gustavo 
Barroso, ao relato mais enxuto, tal como José Lins do Rego escreve: 

Debruço-me sobre as muralhas que os venezianos fortificaram. 
Mais tarde os turcos transformaram a Acrópole num fortim. 
Uma bala doida fez explodir o paiol de pólvora cravado no Par-

50 REGO, José Lins do. Gregos e troianos. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1957, p. 86.
51 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Expondo a história: imagens construindo o passado. In: 

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado; RAMOS, Francisco Régis L. (Org.). Futuro do pretérito: es-
crita da história e história do museu. Fortaleza: Edições NUDC/UFC, 2010, p. 34.
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tenon e voaram pelos ares as pedras que Calícrates havia orde-
nado. Mais tarde os franceses ergueram ali uma igreja católica 
com os mármores pagãos.

A agilidade do relato faz o escritor eliminar as divagações e o 
parágrafo logo chega ao fim. O lamento sobre as destruições é rápido. E 
o texto não demora para concluir o assunto: “Os mestres da arqueologia 
agiram, os mestres da arte se arregimentaram num esforço maravilhoso, 
e agora podemos subir a colina e sentir que os deuses não morreram”.52

O tempo contado

Viajante, Gustavo Barroso exercitava o seu regime de tempora-
lização da cultura material, tornando-a fonte da memória e do relato. 
Não bastava o contato pelo livro porque aí o olho dominava sem con-
corrência. O caminhar, sobre o qual Graciliano fala na epígrafe, dava a 
Gustavo Barroso um saber inestimável e insubstituível:

Perlongando as margens dos dois braços do Sena, em redor das 
ilhas de São Luís e da Cité, os cais de Paris apresentam ao via-
jante observador uma vida curiosa e original. Aqui se estendem 
sobre eles as sombras imponentes e veneráveis dos edifícios car-
regados de história: Palácio da Justiça, torres medievais da Con-
ciergerie, cúpula mazarina, fachada monumental do Louvre, 
rendilhamentos góticos de Notre Dame. Ali, recantos tranquilos 
e melancólicos, ensombrados de castanheiros seculares, onde se 
imobilizam vultos de pescadores pacientemente à espera da fis-
gada. Acolá, olhando a torre do Relógio, o colorido e perfumado 
Mercado das Flores. E por quase todos eles — cais da Tournelle, 
cais Voltaire, cais São Miguel, cais Malaquias, cais do Relógio, 
cais da Megisserie, cais d’Orsay — os sebos ou buquinistas ao 
pé das caixas recheadas de velhos livros e antigas gravuras, que 
a freguesia remexe em busca de preciosidades esquecidas.

52  REGO, José Lins do. Gregos e troianos..., p. 82.
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Avistava quase sempre pela sua vizinhança sábios e escritores de 
nomeada, conhecidos pela sua paixão de bouquiner: Anatole 
France, Diehl, Schlumberger, Emile Gebbart e Hugues Delorme 
que cantou na “Gasconnade”:
... dans les bouquins que sur les quais
on achête vingt-cinc centimes...
Encontram-se ainda no cais os chamados marinheiros de água 
doce, tripulantes das barcaças e alvarengas do tráfego fluvial do 
Sena, que se dão engraçados ares de marujos de verdade; os er-
vanários, os banhistas e, no contorno da ilha de São Luís, antiga 
ilha das Vacas, as pequeninas rotisseries anônimas, sumidas nos 
porões de velhas casas, onde, às vezes, como na da Reine Pé-
dauque, um cão ensinado faz girar o grande espeto da lareira 
carregado de frangos e de codornas.
Bizarros, interessantes, cheios de tradição, de recordações, de 
vida própria e frequentadores especiais alongam-se sob as ne-
vadas do inverno ou o sol do verão os velhos cais de Paris, onde 
passo dias inteiros flanando e conversando com os vagabundos, 
os pescadores, os embarcadiços, as floristas e os vendedores de 
livros. Um deles se tornou meu amigo e me cede, às vezes, para 
um descanso, o banquinho de abrir e fechar em que se senta ao 
lado de sua caixa grampeada na muralha de pedra. É bem ao pé 
das escadas do cais da Tournelle, de onde se avista a abside de 
Notre Dame escorada de contrafortes, as duas torres sobrepu-
jando a cobertura de ardósias do transepto e a esguia flecha cen-
tral espiritualizada no espaço. Foi soldado na campanha de Ton-
quim. Traz sempre na botoeira do sobretudo ruço e pelado a fita 
duma condecoração. Por brincadeira, pus-lhe o apelido de Char-
lemagne, devido à sua longa e branca barba anelada, fleurie 
como dizem as canções de gesta.
Não se passa uma semana em que não reserve um dia pelo menos 
para andar pelo cais. Nos róseos nevoeiros matutinos e nas dou-
radas brumas crepusculares, adoçam-se as silhuetas das torres 
medievais, das flechas góticas, dos majestosos entablamentos 
clássicos. O Louvre, Notre Dame, a Conciergerie, a Santa Ca-
pela, o Hôtel-Dieu, o Palácio Mazarino, o Palácio da Justiça, a 
caserna da Guarda Republicana, as estátuas equestres do Parvis 
e do redondel da Ponte Nova, Carlos Magno e Henrique IV, os 
renques de altos esgalhados castanheiros, tudo se esvanece nos 
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cinzeiros que boiam pelo ar. Acerco-me e despeço-me do velho, 
barbudo e humilde amigo:
— Bonjour, Charlemagne!
— Au revoir, Charlemagne!53

Além disso, ou subjacente a isso, o aprendizado no contato com 
comerciantes que lidavam com antiguidades, e a oportunidade de au-
mentar as coleções que ele alimentava, tanto a pequena coleção privada, 
seguindo a tradição dos antiquários, quanto o acervo do MHN, também 
inspirada na sensibilidade antiquária, mas, antes de tudo, submetida aos 
recortes do nacionalismo. 

Meu amigo José Kelekian tem uma casa de antiguidades na 
praça das Pirâmides.  Sempre que desço a rua da Paz para ver a 
coluna Vendôme e chegar à rua de Rivoli, faço pequena visita a 
esse armênio gordo, careca e alto, delicado como uma dama, 
grave como um monge das lauras do monte Alto e pachorrento 
como todo oriental que não deseja apressar alguns minutos da 
eternidade nesse mundo. Nossa amizade nasceu no dia em que 
entrei na sua loja para comprar um desses Osíris pequeninos, 
feitos de barro de Oph, esmaltados de azul, que os antigos egíp-
cios costumavam ritualmente depositar nos esquifes das múmias 
para protegerem as almas na perigosa e longa viagem descrita e 
pintada no famoso Livro dos Mortos.
Em França, repete-se constantemente o brocardo: — Un grec 
trompe neuf juifs, a que alguns maliciosamente acrescentam: — 
Un arménien trompe neuf grecs. Apesar do ditado, esse nego-
ciante armênio nunca me enganou e até hoje possuo alguns ob-
jetos verdadeiramente preciosos comprados em sua mão.
No dia em que começamos a nossa amizade, eu por acaso havia 
lido alguma coisa sobre a antiga Armênia ao tempo dos célebres 
Reis Pagratidas, que residiam no faustoso palácio de Ani, quando 
esse país martirizado fora o baluarte mais avançado da cristan-
dade oriental, a muralha de defesa do Império Bizantino no Cáu-
caso, por onde passavam as grandes invasões turcas e tártaras.

53  BARROSO, Gustavo. Seca e Meca..., p. 68.
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Nossa conversa naturalmente tocou nesses pontos e foi talvez a 
consideração pelo remoto estrangeiro interessado na história de 
sua pátria que me favoreceu com a amizade de José Kelekian. 
Frequentando-o, aprendi seguidamente pequeninos segredos 
acerca do seu ramo de negócio. Ele sabia a fundo o que era pos-
sível saber sobre objetos antigos: vasos gregos, estatuetas de Tá-
nagra ou Mirina, bronzes etruscos ou sabinos, medalhas romanas, 
epígrafes egípcias das épocas saítica, menfítica ou tebana, mar-
fins chineses, faianças mouriscas, porcelanas orientais.
Foi ele quem me explicou o motivo por que só se encontram 
visivelmente quebrados e restaurados esses procuradíssimos 
vasos persas de faiança azul celeste ou cinza pintalgada de azul 
ferrete, achados nas escavações das cidades mortas. O governo 
do Xá, cioso da posse das preciosidades arqueológicas do país, 
não consente que saia dele um exemplar perfeito ou que não 
tenha semelhante no museu de Teerã. Só os exemplares em 
cacos podem ser exportados.54

Memória da viagem, viagem da memória

No Brasil, a atenção que a história e áreas afins dão aos viajantes 
ou às expedições científicas dos séculos XVIII e XIX já gerou um signi-
ficativo número de estudos.55 O mesmo não se pode dizer sobre o século 
XX. E a razão para essa pouca quantidade de trabalhos de interpretação 
não está certamente na diminuição do número de relatos de viagem.56 
A lista, afinal, não é pequena. Entre as décadas de 1920 e 1950, os lei-

54 BARROSO, Gustavo. Seca e Meca..., p. 58.
55 Especificamente a respeito da conexão entre a viagem e os usos do passado, Karl von Martius 

e Varnhagen receberam análises específicas e significativas: CÉSAR, Temístocles. O ofício do 
historiador no século XIX. Notas sobre o caso Varnhagen. In: SEBRIAN, Raphael Nunes Nicolet-
ti (Org.). Leituras do passado. Campinas: Pontes Editores, 2009, p. 9-34. GUIMARÃES, Manoel 
Luiz Salgado. História e natureza em von Martius: esquadrinhando o Brasil para construir a 
nação. História, ciência e saúde. Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, jul./out. 2000.

56 Tudo indica que o único relato de viagem que tem merecido a análise “acadêmica” é o livro 
de Mário de Andrade Turista Aprendiz. Cito os dois livros que me parecem mais significativos: 
CARNICEL, Amarildo. O fotógrafo Mário de Andrade. São Paulo: Unicamp, 1993; NOGUEIRA, 
Antônio Gilberto Ramos. Por um inventário dos sentidos: Mário de Andrade e a concepção de 
patrimônio e inventário. São Paulo: Hucitec, 2005.



52

tores não passavam muito tempo sem mais um relato. Além de Gustavo 
Barroso, José Lins e Graciliano, outros autores. Uns já consagrados, 
outros que nunca iriam ser, e ainda aqueles que eram e deixaram de ser 
(ou que não eram, mas se tornaram). Desde Oswaldo Orico57 até Jorge 
Amado.58 De Afrânio Peixoto59 a Gilberto Freyre.60 Isso, considerando-
-se apenas os deslocamentos para fora do país. Relatos de viagens na-
cionais (não científicas) vão de autores como Nery Camelo61 e Gilberto 
de Alencar62 até Câmara Cascudo63 e Mário de Andrade.64 Sem entrar 
em detalhes sobre a especificidade de cada um, importa destacar que 
esse conjunto heteróclito de escritores pode trazer indícios sobre o 
modo pelo qual a poeira e a ruína vão servindo de componente básico 
na elaboração de narrativas sobre a temporalidade da cultura material: 
da pátina ao desgaste, do desgaste à desintegração.

É claro que, nesses casos citados, não se trata das viagens “cien-
tíficas”, “filosóficas” ou de “grand tour”, realizadas pelas elites letradas 
entre os séculos XVIII e XIX. Objetivos, métodos, teorias, estilos, tudo 
isso será diferente na escrita aqui enfocada. Mas, diante dessa diferença 
entre séculos e da própria particularidade de cada autor que escreve 
no século XX, há traços comuns: as operações de temporalização do 
espaço. A preocupação com identificações e medidas do tempo a partir 
da leitura de pormenores será uma constante e tem desdobramentos va-
riados, desde o “culto da saudade” de Gustavo Barroso no século XX 
até o desafio, no século XIX, de von Martius, no sentido de dar um 
passado ao Brasil levando em conta a natureza (já que aqui não havia 

57 ORICO, Osvaldo. À sombra dos Jerônimos: diário de viagem ao Portugal de oito séculos. Lis-
boa: Imp. Portugal-Brasil, 1941.

58 AMADO, Jorge. O mundo da paz: União Soviética e democracias populares. Rio de Janeiro: 
Editorial Vitória, 1952.

59 PEIXOTO, Afrânio. Viagem sentimental. Rio de Janeiro: Americana, 1931.
60 FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina: sugestões de uma viagem à procura das constantes por-

tuguesas de caráter e ação. 3. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001. (1. ed.: 1953) 
61 CAMELLO, Nery. Atravez dos sertões. Rio de Janeiro: A Noite, 1939.
62 ALENCAR, Gilberto de. Cidade do sonho e da melancolia (impressões de Ouro Preto). Juiz de 

Fora: Tipografia Brasil, 1926.
63 CASCUDO, Câmara. Viajando o sertão. 4. ed. São Paulo: Global, 2009. (1. ed.: 1934)
64 ANDRADE, Mário. O turista aprendiz. 2. ed. São Paulo: Duas cidades, 1983.
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ruínas nem documentação escrita) e as línguas indígenas (já que não 
havia documentação escrita).65   

Na viagem, e na escrita posterior, o viajante percebe melhor a 
saliência do tempo que se faz no espaço. É por isso que, para Bakhtin, a 
primeira grande narrativa da temporalidade moderna não é um romance, 
e sim um relato: Viagem à Itália (1786-1788), escrito por Goethe. No 
deslocamento espacial, Goethe foi sistematizando algo que se tornaria 
comum: ver o tempo através do espaço, dando-lhe não somente uma 
história, mas também lhe atribuindo historicidade. Não é que, antes, 
não houvesse relatos sobre o que aconteceu em certo lugar. Isso havia, 
obviamente. O que não existia era a operação que faz do espaço algo 
que, em si, só se define no tempo. Goethe, nessa perspectiva, produz o 
primeiro relato sistemático do tempo moderno: não mais somente o que 
acontece sobre um espaço, mas o que ocorre com o espaço no decorrer 
do tempo. Não é que ele gostasse de ruínas. Ao contrário, Goethe via na 
veneração desses restos uma espécie de fanatismo. Seu regime de tem-
poralidade funcionava na observação da interação entre humanidade 
e natureza: como as paisagens ganham formas na medida em que vão 
se formando e, o mais importante, vão deixando indícios dessa histori-
cidade intrínseca, e visível aos detentores de uma observação direta e 
mediada por procedimentos racionalmente comprovados.66

O gosto de observar o tempo pode ser considerado como o traço 
comum entre todos esses viajantes do século XX. Nenhum deles asse-
melha-se aos viajantes do século XIX, mas guardam certa contiguidade 
nas operações de temporalização do espaço e especialmente com aqueles 
que, no século XVIII, empreendiam o percurso do “grand tour”. Se, ao 
final do século XVIII, o “grand tour” era realizado principalmente por 
filhos da aristocracia, como forma de distração e de refinamento do saber, 
no século seguinte, os burgueses prósperos começaram a ter na viagem 
dessa natureza uma forma de distinção social. A Inglaterra, pelo seu enri-

65 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. História e natureza em von Martius: esquadrinhando o 
Brasil para construir a nação. História, ciência e saúde, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, jul./out. 2000. 

66 BAKHTIN, Mikhail. O tempo e o espaço nas obras de Goethe. In: ______. Estética da criação 
verbal. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 225-260.
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quecimento, foi o país onde o “grand tour” fez mais sucesso, como se per-
cebe, por exemplo, na criação, em 1743 da Society of Dilettannti, “fun-
dada por um grupo de gentlemen que havia viajado em um tour à Itália” e 
tinha como missão promover a pesquisa e a publicação sobre os vestígios 
das grandes civilizações do passado. Para conseguir prestígio, não bas-
tava viajar, era preciso publicar o relato de viagem, que geralmente “pro-
curava referir-se a passagens históricas e a textos da literatura clássica 
para estabelecer relações com o que era visto no ato da viagem”.67

No Brasil do século XX, Ouro Preto parece ter sido a “nossa 
Roma”,68 gerando os relatos pioneiros de “descobridores”, como 
Gilberto de Alencar, Gustavo Barroso69 e o grupo dos “modernistas”70 
(que fez a antológica viagem para mostrar a arte brasileira ao poeta 
Blaise Cendrars). Como se sabe, Gustavo Barroso não terá sucesso em 
manter a liderança sobre a Inspetoria de Monumentos Nacionais, setor 
que ele mesmo criou na estrutura administrativa do Museu Histórico. 
Perderá a batalha pelo controle do Sphan, que passará a ter o comando 
de Rodrigo de Mello Franco. Não constituirá exagero afirmar que uma 
das lutas entre ele e os “modernistas” será em torno da pátina, ou me-
lhor, das marcas do tempo. Sua vitória (para continuar a usar termos bé-
licos) circunscreveu-se ao território onde ele conseguiu entrincheirar-
-se de modo seguro: o Museu Histórico Nacional.71 Nesse sentido, 
sobressai a relação entre espaço e tempo: descobrir o tempo antigo do 
Brasil em viagens ao interior de Minas, como se o passado fosse mais 
real diante das pedras desgastadas. Daí a luta de Gustavo Barroso para 

67 SALGUEIRO, Valéria. Grand Tour: uma contribuição à história do viajar por prazer e por amor 
à cultura. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 22, n. 44, 2002, p. 301.

68 BITTENCOURT, José Neves. Ouro Preto, nossa Roma. Antiquários e tradições numa trajetória 
de preservação. Oficina do Inconfidência: Revista de trabalho, Ouro Preto, v. 5, n. 4, p. 123-
138, dez. 2007.

69 MAGALHÃES, Aline Montenegro. Imagens e vestígios da Cidade Sagrada. Ouro Preto na cole-
ção do Museu Histórico Nacional. Oficina do Inconfidência: Revista de trabalho. Ouro Preto, v. 
5, n. 4, p. 139-160, dez. 2007.

70 AMARAL, Aracy A. Blaise Cendrars no Brasil e os modernistas. São Paulo: Martins, 1970. 
71 MAGALHÃES, Aline Montenegro. Ouro Preto entre Antigos e Modernos: a disputa em torno 

do patrimônio histórico e Artístico Nacional durante as décadas de 1930 e 1940. Anais do 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. 33, 2001, p. 189-208.
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mostrar que, na verdade, ele foi o primeiro a descobrir o valor de Ouro 
Preto para o país. A disputa pelos usos do passado estava diretamente 
atrelada, nesse caso, a uma disputa pelo gerenciamento do poder em 
cargos da administração pública. 

No geral, não se tratava de viajar para descobrir terras diferentes, 
inéditas no relato escrito, mas de exercitar a escrita e mostrar ao leitor 
que o autor tem sensibilidade para destacar detalhes significativos que 
ninguém havia percebido ou que alguém percebera de modo superfi-
cial ou inadequado. Uns a respeito de costumes ou características das 
populações, como Nery Camello. Outros com mais interesse sobre lin-
guagens e artes populares, como Câmara Cascudo e Mário de Andrade. 
Entre esses viajantes brasileiros no século XX, Gustavo Barroso não 
chega a ser “original”, mas há, obviamente, características que o di-
ferenciam. A diferença mais saliente é o compromisso do seu texto 
com o “culto da saudade” diante da matéria vislumbrada. A voracidade 
do olhar extrapola, e muito, os conselhos que ele mesmo dava no seu 
Introdução à Técnica de Museus, no sentido de identificar as peças com 
poucas palavras e, mais do que isso, palavras precisas.72 No Museu 
Histórico Nacional, a saudade o fez comandante de inventários enxutos 
e diretos, como se vê no catálogo que ele organizou em 1924 e nas le-
gendas das exposições. Nas viagens, por outro lado, a mesma saudade 
lhe deu uma escrita romântica e floreada, prolongada por uma narrativa 
detalhista e povoada com imagens já desgastadas, como a luz da lua 
sombreando castelos enegrecidos pelo tempo ou a melancolia solitária 
no silêncio das ruínas. Na sua literatura de viagem, a saudade gerou o 
que não poderia ser gerado no espaço museológico: elogios a pátinas 
seculares, divagações sobre ruínas e o fascínio diante do tempo que 
mata e ressuscita o espaço. 

Palmilhando castelos, ele escreverá em torno da pátina sublime, 
como se quisesse superar Victor Hugo. Gerenciando o Museu Histórico 
Nacional, seu procedimento será ambíguo: entre a preservação do “ene-

72   BARROSO, Gustavo. Como se cataloga um museu. In: _____. Introdução à técnica de museus. 
2. ed. Rio de Janeiro: Gráfica Olímpica, 1951, p. 70-82.  
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grecido” como marca do tempo e a limpeza que passava a ser exigência 
museológica e sanitária, a solução era retirar certas marcas do tempo, 
subtraindo do artefato parte da sacralidade que permitia o seu tão vene-
rado “culto da saudade”.73 

Gilberto Freyre, também fascinado pela pátina, mais especifica-
mente com o antigo “verde” da arquitetura de Recife, não se cansará 
de se opor aos “arquitetos sanitaristas”, como se vê em vários artigos 
da década de 1910 e 1920, que ele depois reuniria para formar o livro 
Tempo de aprendiz.74 Indício de mais uma tensão, não apenas entre pro-
postas de usos do passado, mas, em sentido mais alargado, também 
entre os usos do passado e as políticas de higiene. 

Gustavo Barroso manipulava sua “operação historiográfica” a 
partir de certas especificidades, tentando, inclusive, superar a lacuna 
e a crise instauradas pelo tempo da história moderna em sua separação 
irrevogável entre passado e presente e, sobretudo, na sua escrita de rito 
e mito para lidar com a morte, dando-lhe o devido epitáfio.75 Isso pode 
ser dito, é claro, se são postos como vocabulário possível os termos 
cunhados por Michel de Certeau, mas, se forem convocadas de palavras 
de Mikhail Bakhtin, pode-se imaginar que o “cronotopo” de Gustavo 
Barroso seguia mais ou menos a curvatura dos românticos.76 

Se, como destaca Hartog, as viagens de Ulisses exigiam a “prova 
ocular”,77 portanto, uma “prova espacial”, o deslocamento geográfico 
como condição de possibilidade para determinados conhecimentos vai 

73   BARROSO, Gustavo. Como se fazem restaurações. In: _____. Introdução à técnica de museus. 
2. ed. Rio de Janeiro: Gráfica Olímpica, 1951, p. 83-97.  

74   FREYRE, Gilberto. Tempo de aprendiz: artigos publicados em jornais na adolescência e na pri-
meira mocidade do autor: 1918-1926. São Paulo: IBRASA; Brasília: INL, 1979. 

75   “A história moderna ocidental começa efetivamente com a diferenciação entre o presente e 
o passado. Desta maneira se distingue também da tradição (religiosa) da qual, entretanto, 
não conseguirá jamais separar-se totalmente, mantendo com esta arqueologia uma relação 
de dívida e de rejeição”. CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1982, p. 14.

76   BAKHTIN, Mikhail. Formas de tempo e de cronotopo no romance: ensaios de poética histórica. 
In: _____. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 
2010, p. 211-362.

77  HARTOG, François. Memória de Ulisses: narrativas sobre a fronteira na Grécia Antiga. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2004, p. 14.
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ter novas configurações na (e pela) racionalidade moderna, valorizando 
como jamais se haviam valorizado as “provas temporais”. Daí é que se 
pode pôr em cena a potência de ideia de cronotopo. Se o cronotopo se 
põe na qualidade de problema a ser investigado, a investigação parte 
exatamente das variadas dependências que o tempo tem do espaço. 
Localizá-las em suas historicidades significará, portanto, pensar como 
os usos do passado atrelam-se aos usos dos deslocamentos no espaço. 

Na “operação historiográfica” de Gustavo Barroso emergem 
“cronotopos” de um viajante/museólogo (quando a museologia tentava 
estabelecer-se, no Brasil, como campo disciplinar autônomo, que poste-
riormente passou a tratar Gustavo Barroso como um dos “precursores”). 
Seu espaço, ressaltado na cultura material capturada no texto, continha 
as marcas do tempo que ele reverenciava, para além dos limites patrió-
ticos, já que o alcance do seu olhar, em certas ocasiões, não se submetia 
à fronteira nacional e migrava para uma noção mais abrangente, que 
hoje poderia ser chamada de “patrimônio da humanidade”. Sua me-
mória de viagem alimentava o “culto da saudade” exercitado na criação 
e na manutenção do Museu Histórico Nacional, mas ganhava limites 
submetidos a compromissos administrativos, vinculados ao gerencia-
mento da conservação e da restauração do acervo. Assim, misturava 
princípios que, no século XIX, estavam em oposição quase sempre acir-
rada: a sensibilidade antiquária e o nacionalismo. Daí a complexidade 
do seu discurso expositivo no percurso museológico que procurava dar 
conta do passado do Brasil: fragmentos de uma sensibilidade mais ou 
menos articulados numa narrativa romântica. 
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Fundo falso

— É como o Castelo de São Jorge, em Lisboa, conheces? Tem 
ameias, mas as ameias são falsas. Antônio de Oliveira Salazar 
ordenou que acrescentassem as ameias ao castelo para que este 
ficasse mais verídico. Um castelo sem ameias parecia-lhe um 
erro, eu sei lá, algo até vagamente monstruoso, como um camelo 
sem bossas. O que hoje há de falso no Castelo de São Jorge é que 
o torna verossímil. Vários octogenários lisboetas com quem 
conversei estão convencidos de que sempre viram ameias no 
castelo. Tem alguma graça isto, não achas? Se fosse autêntico 
ninguém acreditaria nele.
    
              José Eduardo Agualusa78

O sujeito oculto

O espaço até pode ser copiado; o tempo, não. Em outros termos: 
é possível fazer com perfeição a cópia de uma casa de 300 anos, mas a 
cópia será apenas do espaço. Jamais se terá a imitação dos 300 anos. O 
antigo só pode ser atributo de um objeto se o tempo passa. Nunca será 
possível construir um artefato de 300 anos em 3 dias. O romantismo 
lida com essa massa temporal, adquirida em ritmo próprio, por tudo 
aquilo que envelhece. 

Isso, na teoria. Na prática, a história não chega a ser outra, mas 
tenta enganar essa impossibilidade de reprodução do tempo. Afinal, 
foi nos primórdios do romantismo que se espalhou o gosto pela re-
produção de objetos históricos, incluindo as próprias ruínas. A partir 
do século XVIII, não faltou criatividade para quem quisesse ter a sua 
própria ruína, no lugar que desejasse. Alguns arquitetos orientavam, 

78  AGUALUSA. José Eduardo. O vendedor de passados. Rio de Janeiro: Gryphus, 2004, p. 139.



59

por exemplo, que a melhor maneira era fazer construções “medievais” 
com material de maior fragilidade, assim logo começariam a cair. Ou-
tros já colocavam pedaços de muro cuidadosamente espalhados em um 
jardim, à espera de lodo ou coisa parecida. Havia, também, os mais 
cuidadosos: arrancavam pedaços de construções antigas e depositavam-
-nos no terreno a ser decorado com o pretérito. Por fim, os radicais: 
erguiam castelos e, logo em seguida, bombardeavam-nos. Da explosão 
é que surgiriam as ruínas projetadas. Como era de se esperar, o arti-
fício foi logo denunciado como artificialidade e mau gosto. Na França, 
levantou-se a voz de Delille: “Aproveitem esses restos venerados de 
capelas, fortalezas ou abadias respeitáveis ou comoventes, profanos ou 
sagrados; mas mantenham-se afastados desses monumentos cuja fin-
gida ruína imita mal a inimitável marca do tempo...”.79 

Ao ser tão pautado, o tempo da pedra não escapará do texto sa-
tírico. No livro Viagens na minha terra, por exemplo, Almeida Garret 
se dirige ao leitor como se estivesse ironizando não só Victor Hugo, 
mas toda uma tradição de escrita dos viajantes: “Querias talvez que te 
contasse, marco a marco, as léguas da estrada? Palmo a palmo, as al-
turas e larguras dos edifícios? Algarismo por algarismo, as datas de sua 
fundação? Que te resumisse a história de cada pedra, de cada ruína?...”. 
Para não deixar dúvidas sobre a sua acidez diante de certas valorações 
em torno do passado, Garret faz indicações para os que têm sede de 
tempo: “Vai-te ao padre Vasconcelos”. Aí o leitor achará “amplo fólio 
e gorda letra”. “Eu não sei compor desses livros”, adverte Garret, con-
cluindo que se soubesse “teria mais o que fazer”.80

Algumas décadas depois, Eça de Queiroz usaria, em certa me-
dida, o mesmo recurso narrativo. Em A relíquia, o narrador explica, 
logo na primeira página, que decidiu escrever as memórias da sua vida a 
partir de uma romaria que ele fez a mando da tia, do Campo de Santana, 
onde morava, até Jerusalém. Eça também se mostra irreverente, tanto 

79 CARENA, Carlo. Ruína / restauro. In: ROMANO, Ruggiero (Org.). Enciclopédia Einaudi. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1984, p. 199-120.

80 GARRET, Almeida. Viagens na minha terra. Lisboa: Moderna Editorial Lavores, 2008, p. 200.
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diante da pedra memorável, quanto em face da “inspiração” dos via-
jantes: “Esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre 
como a glória superior da minha carreira; e bem desejaria que dela fi-
casse nas letras, para a Posteridade, um monumento airoso e maciço”. 
Mas, “apesar das solicitações da vaidade”, ele resolveu se afastar das 
descrições mais demoradas: “[...] suprimi neste manuscrito suculentas, 
resplandecentes narrativas de ruínas e de costumes”. Mais adiante, e 
ainda mais irônico, o viajante retorna à relação entre a palavra e a pedra. 
Aos “espíritos insaciáveis”, que procuram “conhecer desde o tamanho 
das pedras até o preço da cerveja”, ele indica uma leitura condizente 
e satisfatória: “a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de ro-
magem, o alemão Topsius [...]. São sete volumes in-quarto, atochados, 
impressos em Leipzig, com este título fino e profundo – Jerusalém pas-
seada e comentada”.81

Não importa saber, pelo menos aqui, se Eça lera Mark Twain. 
Mais significativo é perceber que ambos, em suas inumeráveis dife-
renças, incomodavam-se com a reverência aos mármores da Antigui-
dade, evidenciando que a escolha a respeito do tipo de valor dado à 
pedra estava em pauta. Mais significativo ainda, pelo menos para o re-
corte aqui proposto, é perceber que a querela continua no século XX 
e Gustavo Barroso terá a seu dispor uma longa trajetória de imagens 
conflitantes diante das ruínas. 

Em certas ocasiões, Gustavo Barroso parece responder a Mark 
Twain, cuja ironia assemelhava-se à crítica que Eça fazia, tanto aos 
viajantes devotados quanto à devoção dos viajantes que se fiavam em 
relatos de viagem e, não raramente, viam-se com a missão de publicar 
mais um livro de descrição dos “lugares distantes”. Sobre isso, aliás, 
Mark Twain não poderia ser mais explícito: “Eu quis escrever um 
verdadeiro capítulo de ‘guia de viagens’ sobre esta cidade fascinante 
[Roma], mas não consegui, visto que me senti sempre como um menino 
numa loja de doces – havia tanto por onde escolher, mas sem que eu pu-
desse ou soubesse fazê-lo”. Conclusão: “Espraiei-me por cem páginas 

81  QUEIROZ, Eça de. A relíquia. São Paulo: Círculo do Livro, [19--], p. 8 e 9.
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de manuscrito sem saber onde começar. Não vou sequer começar. Já 
nos revistaram os passaportes. Vamos para Nápoles”. Não lhe apetece, 
portanto, o culto aos pedaços do passado: “Passeamos dia após dia e 
noite após noite pelas maravilhas em escombros de Roma; alimentamo-
-nos dia após dia e noite após noite da poeira e decadência de vinte e 
cinco séculos”. Irônico, o viajante anota que ficou tão empanturrado de 
coisas históricas que, à noite, parecia embarcar numa metamorfose fan-
tasmagórica. O corpo, então, desfazia-se e ganhava formas miméticas, 
a partir de antiguidades: “[...] ficávamos prestes a cair a qualquer mo-
mento nas garras de qualquer antiquário que nos remendaria as pernas 
e nos ‘restauraria’ com um nariz mal amanhado, e nos dataria e catalo-
garia com bastante margem de erro...”. 82

Na verdade, também não sei ao certo se Gustavo Barroso leu 
Mark Twain. Mas, com certeza, ele tinha, à disposição, as ironias de 
Eça e Garret. Além de tê-los na estante, admirava-os. Segui-los, entre-
tanto, não foi do seu agrado. Refiro-me, obviamente, à imagem literária 
que dá às ruínas certos códigos de temporalidade. A esse respeito, sua 
referência vem de Victor Hugo, passando no Brasil por Alencar e em 
Portugal por Alexandre Herculano.

Com a aura de objeto único e irreprodutível, o objeto antigo 
passou a gerar o seu “oposto” — a cópia. Uma coisa dependia da outra: 
se o objeto percebido se transformava em objeto analisado, a ânsia pela 
autenticidade interagia com a proliferação de cópias, tanto as assumidas 
quanto as originariamente inconfessáveis. As denúncias não caíam no 
vazio, mas ficaram longe de inibir os comerciantes que anunciavam a 
venda do tempo, quando, na verdade, estavam vendendo espaço. No 
lugar da distância temporal da antiguidade, a fabricação espacial do 
presente, devidamente patinada.  

Na sua viagem, José Lins do Rego se revoltou: “A cobiça dos 
comerciantes de antiguidades se contenta com as falsificações perfeitas 
para animar a curiosidade dos ricos sobre peças de mais de dois mil 
anos que são fabricadas nos dias de hoje”. Quase sem acreditar, o es-

82  TWAIN, Mark. A viagem dos inocentes. Lisboa: Edições tinta-da-china, 2010, p. 321.
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critor chegou a ver “tânagras de nariz roído, de braços partidos, com 
a pátina dos séculos, capazes de iludir um professor da Sorbonne”. 
Como? Por meio de técnicas que, sobretudo ali, ao lado das ruínas 
gregas, acabaram tornando-se rentáveis. “A falsa autenticidade passa a 
ser um trabalho de laboratório. Há químicos para produzir a pátina de 
cada época e os efeitos das águas do fundo do mar sobre o mármore e 
o bronze. A indústria das escavações, dos achados submarinos, é hoje 
uma fonte de riqueza”.83

Por outra via, o mesmo tema do “fundo falso” despertou a atenção 
de Graciliano em  Praga: “portas da cidade, torres, arcos de velhice res-
peitável, becos impróprios à vida atual, mas conservados, restaurados, 
como se os homens de hoje obedecessem às exigências da Idade Média. 
O vento, a chuva, bombas alemãs, determinaram aqui alguns estragos 
— e as coisas velhas foram logo reconstituídas”. Em evidência, um 
artifício que não lhe agradou: “nas pedras de ruínas milenares vemos 
remendos de cimento, e o emprego do material novo nos abala, temos a 
impressão de que [...] suprimiram rugas”.84

As observações de José Lins e Graciliano distanciam-se, então, 
da leveza com que Eça de Queiroz trata antiguidades ou relíquias, e 
aproximam-se do peso com que Gustavo Barroso acreditava na potência 
da pátina do tempo, tornando-a absolutamente insubstituível e comple-
tamente indisponível à reprodução. A partir de perspectivas variadas, 
reproduções e restaurações, extrapolavam os saberes mais específicos 
da arte e se tornavam tema de interesse mais amplo, atingindo a di-
mensão pública dos usos do passado. Não é que as técnicas transitassem 
de modo abundante entre os letrados. Dicionários e manuais de restau-
ração, editados desde o século XVII, eram leituras mais restritas. O 
que mais circulava era a própria temporalização do passado, tornando-
-o algo diferente do presente. O valor da autenticidade, já cultivado 
pelos antiquários, vai ganhar mais força na disseminação da filosofia 
da história moderna, com sua fé no progresso e, por isso mesmo, com 

83  REGO, José Lins do. Gregos e troianos. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1957, p. 83.
84  RAMOS, Graciliano. Viagem..., p. 22.
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sua distância em relação ao passado. A relação da “modernidade” com 
o passado transforma-o em “antiguidade”. Sobre isso, vale a pena citar 
o diário de Karl Moritz, no trecho em que ele relata a incompreensão 
mútua entre artistas viajantes e pessoas que moravam nas proximidades 
de ruínas italianas:

O nosso anfitrião nos perguntou que tipo de pessoas éramos pro-
priamente? E que instrumento era esse que carregávamos? Tra-
tava-se, a saber, da cadeira de desenho, a qual, do modo como es-
tava enrolada, foi tomada como uma espécie de varinha mágica.
Pois não acreditaram nas nossas palavras de que éramos pin-
tores, mas fomos considerados adoradores do diabo, pois tí-
nhamos vindo para ver as ruínas, nas quais, segundo a crença do 
povo, estavam ainda escondidos tesouros que podiam ser desco-
bertos apenas pela magia.
Olhavam para nós, portanto, de modo bastante crítico quando 
pedimos o jovem como guia, que deveria nos conduzir para o 
lugar onde ainda se encontram algumas ruínas dos muros e dos 
templos da antiga cidade.
De uma das construções ainda existia o aposento subterrâneo, ao 
qual descemos, porque não pudemos mover o jovem que nos 
conduzia a ir conosco: ele estava firmemente convencido de que 
o diabo em carne e osso morava aqui.
De resto, não encontramos nada de notável nesse aposento sub-
terrâneo, enquanto meu companheiro fez com toda pressa um 
desenho, para levar pelo menos uma recordação dessas ruínas de 
Sermoneta.
Como já era bastante tarde, mantivemos conosco o nosso guia e 
retornamos sobre as montanhas pela segunda vez para Cora, 
onde se ficou muito admirado com o nosso regresso tardio, já 
que queríamos voltar ontem à tarde em uma hora.
Havia ainda bastante movimento na hospedaria, todos estavam 
curiosos para ouvir sobre a nossa excursão, e quando contamos 
que vínhamos de Sermoneta, isso pareceu esclarecer de uma só 
vez os nossos ouvintes sobre as nossas intenções.
Eles nos olharam com um semblante significativo, e deram a 
entender que nos consideravam nada mais senão caça-tesouros.
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Procuramos remover essa opinião deles ao que eles balançaram 
as cabeças.
Se houvesse tesouros ocultos ali, dissemos, então por que eles 
não teriam há muito sido desenterrados? São propriedade do 
diabo, foi a sua resposta; quem tivesse poder sobre o diabo, 
achavam eles, poderia também recuperar esses tesouros. — 
Então eles nos contaram histórias que ocorreram nessas redon-
dezas encantadas, e nós tivemos de contar a eles sobre o nosso 
país; assim passamos uma noite muito agradável conversando 
com os cidadãos de Cora.85 

Indício, portanto, das discrepâncias entre dois regimes de tem-
poralidade. Por um lado, o presente que quer encontrar indícios do 
passado, tratando-os como vestígios de um tempo que já não há. Em 
contraste, o tempo religioso, que localiza o passado no presente, sem a 
distância com a qual os viajantes contabilizavam a passagem do tempo. 
Extremos que, a rigor, não conseguem encontrar-se: o tempo do conto 
fabuloso e o tempo da conta cronológica. 

A narrativa é um sujeito oculto. Está sempre ali, funcionando, 
dando ao objeto o seu tempo a partir da sua superfície. Mas o conto que 
dá vida ao artefato não se mostra no seu contar — isso seria transformar 
a fábula em fato, o contar em explicar. Daí a comunicação intensa entre 
a pátina e seu fundo invisível, que pode ser chamado de fundo narrativo.

A profundidade da superfície

Em suma: uma questão de fundo. Fundo falso, ou melhor, falta de 
fundo. Autores como Gustavo Barroso ou Alexandre Herculano viam 
na assinatura do tempo mais uma prova do autêntico. Autêntico sig-
nifica quantidade de tempo. O tempo, então, está disponível na super-
fície. Mas, há algo no fundo, dentro da matéria que se oferece ao olhar. 

85 MORITZ, Karl Philipp. Viagem de um alemão à Itália: 1786-1788, nas cartas de Karl Philipp 
Moritz. São Paulo: Humanitas, 2007, p. 151.



65

Em princípio, algo que pode ser evocado em termos teológicos, como 
alma ou espírito. Mas insistir nessa ponte entre religião e romantismo 
não me parece adequado, sobretudo se há uma tentativa de perceber a 
relação entre cultura material e regime de temporalidade. Se o sagrado 
fosse decisivo para o romantismo, o romantismo não seria o berço do 
romance dito “histórico”. Aos olhos dos românticos, o fundo não revela 
eternidade. Pelo contrário, o que se abre à percepção é o tempo. Daí a 
pesquisa aliada à viagem. Pesquisar para viajar / viajar para pesquisar 
— assim viaja-se, também, pelo tempo. Dito de maneira mais simples: 
o tempo do fundo é o tempo narrado; o mistério incrustrado nos inters-
tícios só existe na medida em que ganha formato narrativo. Narrar a 
matéria faz da matéria um pedaço de tempo. 

O “culto da saudade”, apesar das várias semelhanças com o 
campo religioso, a começar pela ideia de cultuar, não se confunde com 
a veneração que se faz presente nos ritos sagrados. O “culto” pregado 
por Gustavo Barroso tem sua peculiaridade: é menos cultuar e mais 
cultivar. Em seu relatório sobre Ouro Preto para o Governo de Minas, 
Gustavo Barroso deixa muito clara a diferença entre a vida religiosa 
dos católicos e a vida profana dos objetos históricos. A questão é que 
os objetos de culto da Igreja Católica precisavam ser, também, objetos 
de culto da história. Somente com atributo sagrado, o objeto histórico 
corria o risco de ser violado: “O que vi se fazendo no Carmo é um 
crime e mostra que se não se deve confiar às irmandades o cuidado de 
restauração dos templos, e sim entregá-lo a quem entenda do assunto”. 

Gustavo Barroso ficou sabendo que havia sido colocado um piso 
novo, em assoalho brilhoso com tacos de duas cores. O piso original 
fora removido porque estava com algumas partes carcomidas. Mas, a 
renovação gerou o protesto de alguns devotos. Até aí tudo bem, porque 
o erro poderia ser consertado, com a recolocação das velhas tábuas de 
braúna em forma de campas quadradas, com os respectivos números 
das antigas sepulturas, tal como era comum até meados do século XIX. 
A madeira que estivesse avariada seria substituída por uma nova, desde 
que fosse braúna e acompanhasse o desenho original das campas. O 
problema é que se teve a ideia de resolver o problema serrando os ve-
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lhos tabuões coloniais em tiras estreitas — problema para Gustavo Bar-
roso e não para os devotos, evidenciando que o culto não era o mesmo: 
“Ora, o tabuado de campas é característico do tempo em que a igreja foi 
construída e representa o uso dos enterros no sagrado, como se dizia, 
isto é, dentro do templo. É um crime tocar nisso”. Na sua concepção, até 
poderia ser feita, para segurar melhor as tábuas “com seus números sig-
nificativos”, uma base de concreto. Ninguém a veria e “o aspecto conti-
nuaria tradicional”. Em tom conclusivo, ele ressalta que o Governo não 
deverá gastar dinheiro com restaurações assim executadas. Mas, mesmo 
sem o apoio público, o patrimônio continuaria em risco. É por isso que 
ele não perdeu a oportunidade de exercitar a ironia: “Aliás, a igreja do 
Carmo tem urgente necessidade de outros consertos além do assoalho, 
embora seja a melhor conservada de Ouro Preto por ter alguma renda 
de apólices. Mas a irmandade gosta de um pouco de luxo”. Na igreja de 
São Francisco, o erro foi outro, mas igualmente lamentável. As portas, 
que deveriam ser enceradas, ou até envernizadas, foram pintadas. “É 
um crime” — Gustavo Barroso dispara mais uma vez.86

Fundo falso: superfície produzida artificialmente. Sem fundo: 
superfície sem história, olhar ignorante. Os comerciantes que, por 
exemplo, deixaram José Lins do Rego revoltado, venderiam objetos de 
fundo falso, sem passado, porque foram forjados no presente, imitando 
antiguidades. As ironias de Garret, Eça e Twain parecem ignorar ou 
menosprezar a história, ou melhor, o fundo visível aos que conhecem 
algo do passado, tornando-o algo único. Por outro lado, a crítica desses 
autores parece ser mais cortante em face do turista: sem informação, 
ele mantém uma fé mais religiosa do que o intelectual. E, nesse ponto, 
todos são unânimes: o turista é um ser inferior, exatamente porque des-
provido de dados. Gustavo Barroso, por exemplo, trata-o sempre com 
desprezo, como se vê no trecho citado a seguir:

86 BARROSO, Gustavo. Relatório dirigido ao Exmo. Sr. Presidente Antônio Carlos. Rio de Janeiro, 
1 de novembro de 1928. In: Anais do Museu Histórico Nacional, v. 5, 1944, p. 30.
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De pé no meio da praça do Hotel de Ville de Bruxelas, após ter 
visitado no seu interior os vestíbulos góticos forrados de venerá-
veis lambris, as salas do Renascimento cheias de pinturas so-
lenes e as galerias de cujos tetos artezoados, pendem ainda as 
sonolentas bandeiras das antigas corporações, examinava uma a 
uma as casas flamengas que a emolduram e são carinhosamente 
conservadas.
Dum lado, o velho e dourado Paço dos Duques do Brabante, o 
antigo sobrado chamado de Rômulo e Remo, com a Loba Ro-
mana no pórtico, e a moradia de Victor Hugo. Doutro, os casa-
rões dos Marítimos, dos Bordadores, dos Ourives, dos Arcabu-
zeiros, dos Besteiros, dos Tecelões e de outros mesteirais que 
zelosamente guardavam foros e franquias, cartas de liberdade 
custosamente ganhas do século XIV ao século XV. Adiante, a 
rendilhada fachada da Casa do Rei, de onde saíram para subir o 
patíbulo espanhol os condes de Horn e de Egmont. Por fim, a 
joia arquitetural do Hotel de Ville, onde o olhar se desvanece de 
estátua em estátua, de mísula em mísula, de florão em florão.
Fui detidamente me deslumbrando em seus pormenores. Quando 
mais abstrato me achava, um vendedor de cartões-postais co-
meçou com sua voz cantante e mecânica de cicerone a me ex-
plicar a história mal decorada e pior estropiada do edifício mo-
numental. Fez-me notar que a porta central e principal estava 
fora do eixo da torre, formando visível assimetria. Ao serem re-
tirados os andaimes que entaipavam a construção, o arquiteto 
dera pelo erro e se atirara desesperado do eirado do torreão. E o 
impostor apontava um pedaço do calçamento da praça, 
acrescentando:
— Ali o corpo do pobre homem se despedaçou!
Sorri da lenda destinada à admiração inconsciente das inglesas 
velhas e à ignorância multiforme e espetacular dos turistas 
norte-americanos. Um nicho delicadamente cinzelado em pedra, 
colocado entre o umbral da porta e o cunhal da grande torre, 
provava-me o propósito do construtor. Os arquitetos góticos não 
cometiam erros tão grosseiros. O truque assimétrico fora delibe-
radamente executado. Demonstrava-o amplamente aos meus 
olhos a assimetria de toda a imensa fachada, com duas alas divi-
didas pela torre, absolutamente desiguais. Idêntica desigualdade 
de motivos, não de proporções, nos elementos decorativos das 
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duas partes, — capitéis, fustes, rosáceas, gárgulas. Os mestres de 
pedra viva da Idade Média costumavam tirar efeitos especiais 
desses aparentes desequilíbrios, feitos com tamanha perícia e 
arte que só um estudo minucioso da edificação logra descobrir. 
Ao primeiro olhar, nada se nota, a simetria parece perfeita.
Eu sabia disso e sorria do detestável cicerone que insistia em me 
impingir a canhestra invencionice. Para ver-me livre dele, meti-
-lhe na mão uma placa belga de 50 cêntimos, horrendamente 
cunhada em estanho. O homem retirou-se com mesuras, balbu-
ciando agradecimentos. Pude, então continuar em silêncio minha 
adoração diante daquele verdadeiro altar de pedra viva, de vivis 
lapidus, como se dizia medievalmente.87

Em outros termos, o turismo é uma superfície falsa, sobre a qual 
anda um ser sem fundo: o turista. Turismo e turistas são as partes de-
sagradáveis da viagem. A reclamação, aliás, tonou-se imprescindível. 
Em todo e qualquer relato, o recurso que distancia o relator dos outros 
viajantes o torna portador de uma sensibilidade que o faz especial e, 
portanto, capaz de relatar coisas que só ele pode perceber. Por outro 
lado, a vitalidade de mais uma imagem — de vivis lapidus. Também 
reclamando dos que não sabem por onde andam, ou pior, dos que não 
sentem por onde pisam, Michelet tornou-se referência — não somente 
para os românticos do século XIX, mas também para aqueles que, no 
século XX, continuaram a cultivar o romantismo, como é o caso, de 
Gustavo Barroso:

Esse colossal teatro do drama sacro, após sua linda gesta da 
Idade Média, mergulhou no silêncio e na sombra. A fraca voz 
que se escuta, a do padre, é impotente para preencher abóbadas 
cuja amplidão foi feita para acolher e conter a voz do povo. [...] 
Seu profundo simbolismo, que falava tão alto então, tornou-se 
mudo. É agora um objeto de curiosidade científica, de explica-
ções filosóficas, de interpretações alexandrinas. A igreja é um 
museu gótico que os doutos visitam: eles passeiam ao redor, ob-

87  BARROSO, Gustavo. Seca e Meca..., p. 81.
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servam irreverenciosamente, e aplaudem em vez de rezar. Sabem 
eles ao menos o que aplaudem? O que lhes causa encanto, o que 
lhes agrada na igreja, não é a igreja em si; será o trabalho deli-
cado de seus ornamentos, a granja de seu manto, seu rendado de 
pedra, alguma obra laboriosa e sutil do gótico em decadência.
Há algo de grande aqui, seja qual for a sorte desta ou daquela 
religião. O futuro do cristianismo não importa. Toquemos 
essas pedras com precaução, andemos cuidadosamente sobre 
essas lajes. Um grande mistério passou-se aqui. Dele não 
vejo mais que a morte, e sou tentado a chorar. A Idade Média, 
a França da Idade Média, exprimiram na arquitetura o seu 
mais íntimo pensamento. As catedrais de Paris, de Saint-
-Denis, de Reims, atestam isso mais do que longas narra-
tivas. A pedra se anima e se espiritualiza sob a ardente e se-
vera mão do artista O artista faz brotar dele a vida. Com 
muita razão ele foi chamado na Idade Média: ‘O mestre das 
pedras vivas’. Magister de vivis lapidus. 88 

88 MICHELET, Jules. História da França. p. 482 (Tomo II- Esclarecimentos). Apud BARTHES, Ro-
land. Michelet. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 39.



70

A pele e a paisagem

Para que serviria, por exemplo, dar a planta do aposento que foi 
realmente o meu quarto, descrever o pequeno quarto no fundo de 
um sótão, dizer que da janela, através de um buraco no teto, via-
-se a colina? Só eu, nas minhas lembranças de outro século, 
posso abrir o armário que guarda ainda, só para mim, o cheiro 
único, o cheiro das uvas que secam sobre a sebe. O cheiro das 
uvas! Cheiro-limite, é preciso muita imaginação para senti-lo.

        Gaston Bachelard 89

À flor da pele

“Nada havia na paisagem, no aroma ou nos sons dessa grande 
cidade [Recife] que me fornecesse quaisquer impressões agradáveis”, 
escreveu Darwin em seu diário.90 Séculos antes, Montaigne também se 
mostraria afetado pelos odores nas “belas cidades” de Veneza e Paris: 
“O principal cuidado que tenho ao me hospedar é evitar o ar fétido e 
pesado”.91 Letrados tão diferentes; em tempos e lugares tão variados, 
parecem compartilhar uma mesma maneira de usar o nariz. Se há aí 
uma espécie de “longa duração”, seria enganoso concluir uma suposta 
naturalidade ou universalidade do cheiro.

“Quando fui pela primeira vez ao Museu Trocadéro”, confessa 
Picasso, “o cheiro de umidade e de mofo de lá me impregnou a gar-
ganta”. Isso, é importante destacar, em 1908. O incômodo foi tão acen-
tuado que chegou a deprimi-lo, mas ele resistiu: “quis sair logo, mas 

89  BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 118.
90  DARWIN, Charles. O diário do Beagle. Curitiba: Ed. UFPR, 2008, p. 491.
91  MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: livro I. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 471.
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continuei e fiquei estudando”.92 Seu desejo era analisar “l’art nègre”, 
mas o lugar não colaborava. Sem calefação e desprovido de luz, o Tro-
cadéro passava a ser criticado também pela falta de uma organização 
científica e pedagógica. Com tantos senões ao seu redor, o museu foi 
fechado e substituído pelo “Musée d’Homme”.93 

Também em 1908, um habitante de Fortaleza resolveu escrever 
sobre a sua visita ao único museu que havia na cidade: o “Museu 
Rocha”. Entre uma e outra observação sobre História Natural, ele 
passou a refletir sobre o sentido do lugar com o qual ele se viu envol-
vido: “O passado é como uma flor que, mesmo inteiramente seca e 
murcha, ainda guarda nas suas pétalas um pouco do antigo aroma com 
que perfumou o ambiente”.94 Diferente de Picasso, o anônimo cultor 
das letras concedeu, ao cheiro do pretérito, um valor de reverência. 
Outro visitante de Fortaleza, algumas décadas depois e certamente 
mais entusiasmado, chegou a elogiar o Museu Histórico do Ceará res-
saltando que lá “até o ar que se respirava” tinha “o cheirinho bom das 
coisas que o tempo levou”.95 

O enjoo de Picasso nos parece familiar. Mas o que dizer dos ou-
tros dois visitantes? É claro que eles não são exemplos do “espírito de 
uma época”. Seria melhor falar em “corpo de uma época”, mas mesmo 
assim o risco não seria menor. Afinal, a sensibilidade do corpo, em sua 
historicidade, não muda em blocos de tempo, e sim em temporalidades 
que se fazem simultâneas. A positividade do cheiro do tempo entra-
nhado no acervo de “antiguidades” é uma percepção mais ou menos 
particular. Mas, na particularidade, há indícios da valorização que se 
dava às visitas aos museus. Nesse sentido, a vontade que procura lo-

92 James Clifford, ao tratar dos acordos e dos conflitos que fizeram o nascimento e a vida do 
“Musée d’Homme”, revela também os rumos dos estudos antropológicos. Preocupado com a 
história da sua disciplina, ele faz uma análise sobre o vínculo entre as recomposições institu-
cionais e as legitimidades antropológicas. CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antro-
pologia e literatura no séc. XX. 2. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002, p. 155. 

93 CLIFFORD, James. A experiência etnográfica..., p. 158.
94 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU DO CEARÁ [ASMUCE]. Museu do Ceará 75 Anos. Fortaleza: 

Associação Amigos do Museu do Ceará, 2007, p. 12.
95 ASMUCE. Museu do Ceará 75 Anos..., p. 121.
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calizar as “curiosidades do passado” convocava, junto com a visão, os 
outros sentidos, especialmente o olfato. 

O primeiro diretor do Museu do Ceará, Eusébio de Sousa, res-
saltou, no decorrer de uma entrevista, que seu gosto pelo passado 
atrelava-se ao prazer de manipular “papéis antigos carcomidos pela 
traça”: “... uma recordação e um pouco de saudade nos invadem a alma 
quando revemos coisas antiquadas”. Em seguida, ele deu destaque ao 
próprio nariz, salientando que, nos arquivos, “a poeira é mais suave, 
é mais macia que a poeira de todos os dias”. Ele ressaltou, com en-
tusiasmo e convicção, que o pó antigo é “recordativo”, exala algo de 
“grave e solene”.96 

Em sua preferência pela poeira dos arquivos em comparação à 
“poeira de todos os dias”, o diretor do museu encarnava, a seu modo, 
essa ambivalência intrínseca do progresso que, em nome do novo, des-
truía o velho e, mais ou menos na mesma proporção, costurava relações 
de saudosismo com as “coisas que o tempo levou”. E, em certa medida, a 
poeira poderia ser indício dessas materialidades que deixavam o mundo 
das utilidades para tentar sobreviver no outro mundo, o das eternidades. 

Como se os anos fossem capazes de encravar em cada objeto 
camadas de memória, mais ou menos como enfoca a escrita de Proust. 
Comparar uma mesa ou uma bengala para fazer algum presente não era 
algo simples: “... procurava-os ‘antigos’, como se havendo seu longo 
desuso apagado em tais coisas o caráter de utilidade, parecessem antes 
destinadas a contar a vida dos homens de outrora que a atender às ne-
cessidades de nossa vida atual”.97

No ano de criação do Museu Histórico do Ceará, 1932, também 
foi criado um novo código de posturas para Fortaleza, regulando uma 
maior quantidade de itens para o ordenamento urbano, inclusive com 
um tópico sobre a poeira nas ruas, proibindo a limpeza de tapetes e 
esteiras nas calçadas. Tentava-se evitar o aumento de um tipo de pó 

96 LIMA, Abdias. Falam os intelectuais do Ceará. Fortaleza: Imprensa Oficial, 1946, p.137.
97 PROUST, Marcel. No caminho de Swann. Tradução de Mário Quintana. 20. ed. São Paulo: Glo-

bo, 1999, p. 44.
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que não agradava ao diretor do museu e que, certamente, também in-
comodava os outros habitantes, como partir lenha, estender couros, ou 
“sacudir tapetes, esteiras ou coisas semelhantes”.98 

Em princípio, pode-se afirmar que, ao se referir ao gosto pelo pó 
dos papéis guardados, Eusébio estava na contramão do que passava a 
pregar a ciência médica. Seu gosto realizava-se em nome de uma sensi-
bilidade em decadência, quer dizer, a sensibilidade dos antiquários, que 
valorizavam exatamente a presença de pedaços do pretérito envolvidos 
pelo aroma dos anos. 

Foi na segunda metade do século XIX que a poeira começou a 
aparecer como perigo para a saúde, a partir de novas conclusões mé-
dicas sobre a origem e a propagação das doenças. O código de 1932, 
há pouco citado, está mais ou menos em acordo com essa nova repulsa. 
Não se quer dizer que, antes, a poeira fosse algo agradável, apenas não 
tinha o aspecto perigoso que vem a ter com o desenvolvimento de teo-
rias sobre os modos pelos quais os males podem transitar pelos ares. No 
início do século XIX, a poeira não entrava no “rol das preocupações”.99 
Isso não significa que a poeira passasse despercebida. O acúmulo e o 
trânsito do pó irritavam e eram desagradáveis, mas acreditava-se que o 
incômodo não ofendia a saúde e, portanto, poderia ser suportado. Foi 
a partir de certas configurações do saber médico que a poeira passou a 
acumular temores, “representada como portadora e transportadora de 
um sem número de doenças”.100 

A literatura de Balzac, certamente influenciada por essas novas 
preocupações com o tráfego aéreo de doenças, articulou “o cheiro es-
pecífico dos cômodos” com “o temperamento dos indivíduos que neles 
habitam”. Sua ficção não economizou descrições para recompor a at-
mosfera olfativa de variados espaços, públicos ou privados: a farmácia, 

98 CEARÁ. Código de Posturas de 1932. Fortaleza: [s.n.], 1933, p. 100.
99 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos dezoito e dezeno-

ve. São Paulo Companhia das Letras, 1987, p. 170.
100 CAMARGO, Luís Soares de. Viver e morrer em São Paulo: a vida, as doenças e a morte na 

cidade do século XIX. 2007. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica, 
São Paulo, 2007, p. 214.
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o salão de baile, o salão de concerto, o albergue, a sala de audiências e 
a pensão, pela qual ele sente uma repulsa irreprimível.101 

Novas necessidades, novos inventos. Tudo em sintonia com a 
proliferação de objetos que caracterizou o próprio crescimento do ca-
pitalismo. E o século XX não se cansou de inventar fórmulas e formas 
de limpeza. A fabricação de aspiradores portáteis, a partir de 1905, rela-
cionava-se com o medo de doenças, mas também com as novas associa-
ções entre o sujo e o feio. A sensibilidade negativa diante do pó ganhava 
largo espaço na publicidade e, além dos argumentos médicos, entrava 
na moda a amarração entre higiene e beleza. Ser limpo passou a ser con-
dição de qualidade estética. As propagandas de produtos e máquinas 
de asseio se tornaram tão populares que “o comércio alcançou mais 
sucesso do que os próprios higienistas jamais tiveram na promoção 
de padrões mais elevados de limpeza”. O movimento que incenti-
vava a venda de aspiradores de pó e as máquinas de lavar articulou-
-se com a produção de uma pele mais incomodada e vigilante: “o 
descaso com a limpeza algo mais visível e indesculpável”.102 

É por isso que, na década de 1940, o leitor poderia encontrar, 
nos jornais de Fortaleza, anúncios que exibiam as vantagens da mais 
recente novidade, a vassoura elétrica: “Adaptável em qualquer tomada 
de corrente existente nas instalações elétricas domiciliares. Limpa de 
modo admirável o soalho, sem empoeirar os móveis”.103 Além do fas-
cínio pela eletricidade, a propaganda ressalta o rigor que começava a 
ser necessário na limpeza. Com espanadores e vassouras comuns, a hi-
giene tornava-se insatisfatória na medida em que, ao juntar a poeira, 
também a espalhava. O invento, então, resolvia o problema: absorvia a 
poeira sem dispersá-la.104 

101 CORBIN, Alain. Saberes e odores..., p. 215.
102 FORTY, Adrian. Objeto de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify, 2007, 

p. 242.
103 SILVA FILHO, Antônio Luiz Macêdo e. Paisagens do consumo: Fortaleza no tempo da segunda 

grande guerra. Fortaleza: Museu do Ceará, 2002, p. 98.
104 FORTY, Adrian. Objeto de desejo..., p. 238.
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Por outro lado, há outras forças que também contribuíram para o 
estigma em torno da poeira e do cheiro que dela poderia sair. Além do 
vínculo entre beleza, higiene e saúde, há outras relações de poder lo-
calizadas na própria constituição das divisões sociais a partir do século 
XVIII. Referindo-se às sensibilidades compostas na Europa setecen-
tista, Camporesi chega a indicar a existência de “um novo nariz”, que 
passa a repelir com certo desdém certos aromas apreciados no Renas-
cimento e no Barroco. Perfumes “mais pungentes”, antes aprovados, 
entram na categoria de coisa desagradável e grosseira. O olfato é con-
vocado pelo “esnobismo aristocrático” para definir territórios: “... os 
limites entre os ambientes sociais tendem cada vez mais nitidamente a 
passar por uma rigorosa fronteira olfativa”.105 Um observador da época, 
partícipe desse “refinamento” que se operava nas sensibilidades, espe-
culou que os palácios italianos não conseguiam acompanhar os avanços 
parisienses: “E aquelas bibliotecazinhas tão bem localizadas e dispostas 
em prateleiras douradas e envernizadas, que, correndo de um canto a 
outro, protegidas por cortinas de fitas, facilitam a visão dos livros e 
preservam-nos da poeira?”.106

E, se os cheiros poderiam fazer mal, também deveriam fazer 
bem. O uso de incensos e aromas não estava previsto somente na Bíblia, 
mas na própria existência das religiões. Foi por isso que Montaigne ob-
servou: “Os médicos, creio eu, poderiam tirar dos odores mais proveito 
do que o fazem; pois percebi muitas vezes que eles me modificam, e 
atuam em meus espíritos de acordo com o que são”.107

Para Gustavo Barroso, interessava não somente a “poeira conso-
lidada”, que Victor Hugo havia encontrado na Notre Dame, mas também 
o “levantar a poeira”. Sobre isso, vale a pena citar um texto que ele pu-
blicou na revista Fon-Fon, em 1930, contando que uma velha cidade 
mineira “orgulha-se de possuir nos amplos gavetões de sua catedral os 
paramentos litúrgicos com que o Padre Antônio Diogo Feijó, a figura 

105 CAMPORESI, Piero. Hedonismo e exotismo: a arte de viver na época das Luzes. São Paulo:      
Unesp, 1996, p. 81.

106  CAMPORESI, Piero. Hedonismo e exotismo..., p. 81. Idem, ibidem, p. 181.
107  MONTAIGNE, Michel de. Os ensaios: livro I..., p. 470.



76

máxima da regência, ali celebrou o santo sacrifício da missa”. Estola, 
casula e manípulos de seda bordada são conservados pelo cônego Hugo 
Bessane de Araújo, “que é ao mesmo tempo um historiador”, destaca 
Gustavo Barroso. No terceiro parágrafo, o leitor fica sabendo a razão 
central do artigo: “Recentemente, o escritor Gastão Penalva, apaixo-
nado pelas nossas coisas passadas, esteve naquela cidade e apreciou 
essas peças históricas, trazendo delas a fotografia que ilustra esta pá-
gina e que ofereceu à diretoria do museu”. Junto, uma carta, dando 
notícia da emoção do ofertante, cujo ápice é assim descrito: “segurei-a, 
apalpei-lhe as dobras veneráveis, avaliei-lhe os ouros e as púrpuras, 
sorvi-lhe a poeira finíssima de quase um século, e numa vaga invocação 
ao passado vi o padre Feijó...”.108

Assim o diretor do Museu Histórico do Ceará, Gustavo Barroso 
encontrava-se numa espécie de transição, ou melhor, numa ambigui-
dade mais ou menos insolúvel: intolerante com a poeira do presente e 
reverente ao pó do passado:

Meus olhos percorrem todo o azulado. Tejo banhado de sol e 
coberto pelo dossel translúcido do firmamento; estendem-se 
pela Cidade Baixa; sobem ao alto do Castelo de São Jorge; 
param um pouco no esmalte verde da serra do Monsanto; detêm-
-se por fim na clara silhueta rendilhada da Torre de Belém, diante 
da qual passa vagarosamente o navio.
Não contenho um movimento impaciente de desgosto. Por trás 
do vulto manuelino da Torre, erguem-se as horrendas chaminés 
dum gasômetro. Resmungo entre dentes:
— Por que terão consentido que a falta de gosto duma época 
industrial erguesse ali tão feios e sujos obeliscos de tijolo?
E a mim próprio com tristeza respondo:
— Não se vive mais de sonhos idealistas, mas infelizmente de 
realidades grosseiras e úteis. A Torre não é mais necessária e a 
usina o é. Quando dos varadouros e teracenas da Ribeira das 

108 BARROSO, Gustavo. Relíquias Brasileiras: os paramentos do padre Feijó. Selecta, 26/3/1930. 
Agradeço a historiadora Aline Montenegro que, generosamente, localizou esse documento 
no Arquivo do Museu Histórico Nacional.
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Naus partiram para as longas e temerárias aventuras marítimas 
os treze navios de Pedro Álvares Cabral, do eirado daquela 
Torre a Corte assistiu trajada de luto o desferrar das velas, en-
quanto os sinos da cidade dobravam a finados. Porque, nesse 
tempo, das tropas que partiam nem metade dos lenhos e das 
gentes regressavam. Hoje tudo mudou, ninguém veste luto 
pelas naves que demandam os mares. A época da Torre morreu 
e é na das horríveis chaminés de fábricas e gasômetros que 
temos a desgraça de viver.109

 
O comentário está no livro de viagens Seca e Meca e Olivais 

de Santarém. No anterior, Quinas e castelos, a descrição da Torre de 
Belém não se dá em contraposição às chaminés, mas a sensibilidade 
olfativa articula-se de modo mais intenso ao trabalho ocular. Sobre as 
“guaritas”, Gustavo Barroso afirma que, além de fazerem parte de uma 
“sinfonia arquitetural”, são “lavradas em pedra amorenada pelo bafo 
dos séculos”, e “lembram antigos vasos de unguentos perfumados”. Os 
mestres que trouxeram de Marrocos a inspiração dos seus motivos or-
namentais e deram a harmonia que ultrapassou os séculos são “conso-
antes à velha linguagem”, mestres de pedras vivas, em contraste com 
“os arquitetos de hoje”, que “são mestres de pedras mortas”.110

Por outro lado, o ar dos arquivos e dos museus também se arti-
cula com certa pose intelectual. Refiro-me mais especificamente à ideia 
de intelectual definido em contraposição ao mundo, como se percebe no 
modo pelo qual o trabalho do professor Dias da Rocha foi caracterizado 
no início do século XX: “Por entre as suas salas passa ele de instante a 
instante a mirar, a assear, a alisar carinhosamente, a namorar os objetos 
expostos [...]. Ali ele nem se lembra de que lá fora há brigas, há ambi-
ções, há necessidades, há misérias”.111 O “Museu Rocha”, que depois 
seria incorporado ao Museu Histórico do Ceará, aparece, então, como 
fruto de um comportamento louvável: o isolamento íntimo do pesqui-

109 BARROSO, Gustavo. Seca e Meca.., p. 16-17.
110 BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 49-50.
111 MENEZES, Antônio Bezerra de. Carta de Antônio Bezerra de Menezes. Boletim do Museu                     

Rocha, Fortaleza, n. 1, 1908, p. 9.
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sador, acompanhado somente de sua pesquisa. É como se aí houvesse a 
pureza de intenções que não havia “lá fora”. Note-se, por outro lado, a 
presença do verbo assear, indicando a prática da limpeza entre as quali-
dades a serem destacadas.

De qualquer modo, fica claro que Gustavo Barroso não estava 
sozinho. Havia uma espécie de confraria dispersa, onde circulavam 
determinadas maneiras de convocar o passado, comprometendo-o em 
uma rede de sentidos de difícil definição, sobretudo porque não se vin-
culavam, de modo mais claro, a uma sistemática de pesquisa, e sim a 
um certo gosto pelas revelações pontuais. Nessa rede de fronteiras cam-
biantes, a menção à poeira dos arquivos ecoava com certa insistência. 
Havia, na própria escrita sobre o passado, referências ao pó que se acu-
mulava e precisava ser removido para que o historiador realizasse seu 
trabalho. Na retórica encarregada de dar ênfase ao preço da pesquisa, o 
pó poderia dar aos leitores um tom de respeito pelos que se dedicavam 
à missão de retirar os mortos do olvido. 

Além do patriotismo, termo geralmente usado para enquadrar 
essa produção historiográfica da qual Gustavo Barroso e Eusébio de 
Sousa faziam parte, há outros elementos que não deveriam ser igno-
rados, como é o caso da própria participação do corpo na constituição 
dos contatos com o pretérito. E, nesse sentido, não é demasiado ima-
ginar que a sensibilidade favorável (ou indiferente) à poeira pode ofe-
recer pistas para discussões sobre o modo pelo qual o historiador, em 
determinadas circunstâncias, desenvolve sua escrita. 

Objetos da melhor idade

Mal se cruza o limiar, sente-se o cheiro do papel velho. É certo 
que não passa um dia sem que entrem papéis novos na Conser-
vatória, dos indivíduos de sexo masculino e de sexo feminino 
que lá fora vão nascendo, mas o cheiro nunca chega a mudar, em 
primeiro lugar porque o destino de todo papel novo, logo à saída 
da fábrica, é começar a envelhecer, em segundo lugar porque, 
mais habitualmente no papel velho, mas muitas vezes no papel 
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novo, não passa um dia sem que se escrevam causas de faleci-
mentos e respectivos locais e datas, cada um contribuindo com 
seus cheiros próprios, nem sempre ofensivos das mucosas olfa-
tivas, como o demonstram certos eflúvios aromáticos que de vez 
em quando, subtilmente, perpassam na atmosfera da Conserva-
tória Geral e que os narizes mais finos identificam como um per-
fume composto de metade rosa e metade crisântemo.112

Nada de novo. A imagem vai se repetindo, e Saramago participa 
da repetição: a persistência dessa necessidade de engate entre o pas-
sado e o pó. A recorrência ao cheiro logo no início do romance indica 
a presença dessa sensibilidade que, tanto no repúdio quanto na atração, 
necessita de certos imaginários para a composição do enredo sobre a 
passagem do tempo. Uma sensibilidade que articula o tempo por meio 
da matéria em movimento, quase sempre vagaroso e gradual, mais re-
tardado do que acelerado, perceptível não no correr de anos ou décadas, 
mas pela passagem lenta e vertiginosa dos séculos.

Machado de Assis, por exemplo, insere o pó numa trama que 
articula analogias entre pele e papel, dando conta do alheamento da 
personagem no ambiente da biblioteca e a sua aversão a um padre:

No fim, Lalau sentou-se, mas não se conservou sentada mais de 
dous minutos, levantou-se outra vez para ir à janela, e tornou 
dentro para mirar os livros. Achou-os grandes demais; admirava 
como havia quem tivesse a paciência de os ler. E depois alguns 
eram tão velhos!
— Que tem que sejam velhos? retorqui. Deus é velho, e é a me-
lhor leitura que há.
Lalau olhou espantada para mim. Provavelmente era a primeira 
vez que ouvia uma figura daquelas, e fez-lhe impressão. Teimou 
depois que os livros velhos pareciam-se com o antigo capelão da 
casa, o antecessor do padre Mascarenhas, que andava sempre 
com a batina empoeirada, e tinha a cara feita de rugas.113

112 SARAMAGO, José. Todos os nomes. São Paulo: Planeta de Agostini, 2003, p. 11.
113 ASSIS, Machado de. Casa Velha. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004, p. 37.
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O padre discorda, não da associação entre poeira e velhice como 
atributos negativos, mas da associação dessa negatividade “natural” ao 
seu colega de batina. É que, para ser “realista”, qualquer autor deve ter 
princípios que são inalienáveis na medida em que são visíveis. A natu-
ralização do olho participa do projeto moderno de fazer da “realidade” 
algo minimamente visível, sem a ajuda (ou a barreira) da “subjetivi-
dade” constitutiva de outros sentidos. O padre, que assume o papel de 
“autor”, não havia (a)notado em seu relato nada pela via do olfato: isso 
não é algo desprezível e pode ser tomado como pormenor significativo 
na maneira pela qual se dá o uso que ele faz do passado: um uso ilumi-
nista e empírico.

Ruga e poeira: pele e paisagem. Pele e papel: orgânico e inor-
gânico. As associações naturalizam-se na voz da personagem, pondo 
em prática o pressuposto da visão. Tanto a ruga quanto a poeira são 
visíveis, portanto se bastam. Não é uma operação simples encontrar, de 
imediato, tais provas assim tão irrefutáveis. Embora sejam examinadas 
no espaço, referem-se ao tempo: dão conta da passagem dos anos a 
partir da superfície da matéria. Assim em funcionamento, a sensibili-
dade cumpre seu papel na narrativa, tornando-a “realista” na medida 
em que vai expondo certas funções do corpo como realidade primeira 
(quer dizer atemporal). Nesse sentido, o “realismo” é mais distante da 
historicidade do que o “romantismo”, na medida em que o tempo fica 
menos exposto e, portanto, mais dissimulado. Mas, além da dissimu-
lação do tempo, ou talvez exatamente por isso, o realismo serve mais a 
uma história preocupada com fatos (supostamente “concretos”) e atenta 
aos usos do passado envolvidos na escrita da história.114

114 “Infelizmente, essa simulação do passado pela ficção [verossimilhança, segundo Aristóteles] 
foi obscurecida posteriormente pelas discussões estéticas suscitadas pelo romance realista. 
A verossimilhança passa a ser confundida com uma modalidade de semelhança ao real que 
coloca a ficção no próprio plano da história. No tocante a isso, é verdade que se pode ler os 
grandes romancistas do século XIX como historiadores substitutos, ou melhor, como soció-
logos avant la lettre: como se o romance ocupasse aqui um lugar ainda vacante no império 
das ciências humanas. Mas esse exemplo acaba sendo o mais enganador. Não é quando o 
romance exerce uma função histórica ou sociológica direta, mesclada à sua função estética 
que ele levanta os problemas mais interessante quanto à verossimilhança. A verdadeira mí-
mesis da ação deve ser buscada nas obras de arte menos preocupadas em refletir sua época. 
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No plano da temporalidade submetida à centralidade do olhar, per-
sonagem e autor compartilham o mesmo enquadramento. Parte da no-
vela Casa velha, que narra as desventuras amorosas entre Félix e Lalau, 
o trecho citado revela percepções de um espaço central na trama: a bi-
blioteca. É por causa dessa biblioteca que o padre começa a frequentar a 
“Casa Velha”, com o intuito de escrever um livro. Fica muito claro que 
o acervo do ministro falecido era antigo e raro (no início, a viúva nega 
o acesso do padre porque tratava tudo como relíquias intocáveis). A bi-
blioteca é tão significativa que quase tudo se passa lá. Além disso, é de lá 
que vem o desvendamento do segredo decisivo, com a descoberta de um 
bilhete do morto escondido em um dos volumes. Mas, Lalau e Machado 
de Assis (criatura e criador) não se dão com os indícios do olfato. Não 
há nenhuma menção ao “ar venerável” que aqueles papéis guardados 
poderiam exalar. Tudo se centraliza no olhar. O nariz praticamente não 
funciona, nem mesmo nas descrições da beleza jovial da protagonista. 
Em um autor como José de Alencar, a mesma sequência de fatos teria 
tudo à flor da pele, em descrições que trariam certamente a participação, 
direta ou indireta, do olfato na condução do olhar.115

O livro tem um “sabor de antiguidade”, explica Alencar na “Ad-
vertência” que abre o seu romance/novela A alma de Lázaro. A ideia do 
sabor é um recurso simbólico, pode-se concluir. Mas a continuidade do 
texto insiste na referência aos dispositivos de sensibilidade do corpo: 
“ao folheá-lo estou que o leitor há de sentir o bafio de velhice, que res-
pira das cousas por muito tempo guardadas”. Aí, começa a se dissolver 

A imitação, no sentido vulgar do termo, é aqui o inimigo por excelência da mímesis. É preci-
samente quando uma obra de arte rompe com esse tipo de verossimilhança que revela sua 
verdadeira função mimética. O quase passado da voz narrativa se distingue então totalmente 
do passado da consciência histórica. Identifica-se em contrapartida com o provável no sentido 
do que poderia ocorrer”. RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. São Paulo: Martins Fontes, 2010, 
p. 327. v. 3.

115 Partindo do conto O Segredo do Bonzo e Memórias Póstumas de Brás Cubas, a conclusão de 
Sidney Chalhoub é correta: “narizes abundam nos textos machadianos” (CHALHOUB, Sidney. 
Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 125). Por outro 
lado, se o foco de análise é deslocado, percebe-se que há uma surpreendente contradição: a 
abundância de narizes é proporcional à escassez do olfato. É como se quase ninguém sentisse 
cheiro, ou não se importasse com isso. Friso que escassez não é inexistência, mas o desenvol-
vimento dessa questão ultrapassaria o recorte aqui estabelecido.
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a representação de sabor metafórico e ganha consistência a presença 
da carne humana, sobretudo em sua região de contato com o mundo: a 
superfície porosa da pele. E a continuidade do texto persiste na relação 
entre pele e papel, mas com uma novidade: a ironia diante dos que não 
gostam de antiguidades. “Para alguns”, conclui o escritor, “esse mofo 
literário é desagradável. Há porém antiquários que acham particular en-
canto nestas exsudações do passado que ressumam dos velhos monu-
mentos e dos velhos livros”.116 

A prescrição de Alencar, com o intuito de promover a boa aco-
lhida do livro, tenta mobilizar protocolos de leitura que se misturam 
com o afeto que lhe parecia adequado diante dos velhos muros de 
Olinda. Assim, ele entra em sintonia com a afeição olfativa dos român-
ticos, cuja manifestação mais eloquente talvez tenha sido a escrita de 
Michelet no prefácio de sua História da Revolução Francesa, especi-
ficamente no que diz respeito à vida pulsante dos arquivos: “A poeira 
do tempo permanece. É bom respirá-la, ir e vir através desses papéis, 
desses dossiês, desses registros. Eles não estão mudos, e tudo isso não 
está tão morto quanto parece”.117

“A casa dos Cromon tinha também a sua biblioteca, que se 
achava situada um pouco abaixo do nível do Brillante, bem encader-
nada e resguardada. A poeira, ao invés de prejudicá-la, fazia-a valer”.118 
A fina ironia de Balzac a respeito do pó também seria usada por Lima 
Barreto. Talvez em um tom mais ácido, Lima Barreto recorre à poeira 
para caracterizar a sala descrita no conto O homem que sabia javanês: 
“daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade 
e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da 
China ou da Índia, como se diz.119 

116 ALENCAR, José de.  Alfarrábios: crônicas dos tempos coloniais. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1953, p. 238.

117 MICHELET, Jules. História da Revolução Francesa: da queda da Bastilha à festa da Federação. 
Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras; Círculo do Livro, 1989, 
p. 31.

118 BALZAC, Honoré de. A solteirona. In: BALZAC, Honoré de. A comédia humana. São Paulo: 
Globo, 1990, p. 520. v. 6.

119 BARRETO, Lima. Os melhores contos. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 26.
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Em 1940, Mário Quintana começou a publicar, em jornal, os pe-
quenos poemas que, 30 anos depois, seriam reunidos no Caderno H. 
No meio de uma infinidade de observações sobre a vida cotidiana, ele 
escreveu: “Ah, esses livros que nos vêm às mãos, na Biblioteca Pública 
e que nos enchem os dedos de poeira. Não reclames, não. A poeira das 
bibliotecas é a verdadeira poeira dos séculos”.120 O título do poema em 
forma de prosa não é desprezível. Chama-se “Veneração”. Assim, não 
é simplesmente a poeira, e sim a poeira carregada de outros sentidos, 
como o de ser o pó de uma biblioteca. Mas, também, o pó acumulado 
especificamente em um livro, conforme seu (des)uso ou a textura de seu 
papel. Pode ser, ainda, a poeira do tempo, anunciadora de um passado 
distante e misterioso. De qualquer modo, tudo indica que essa última 
opção revela o sentido no qual Eusébio de Sousa e Gustavo Barroso 
estavam enredados. 

Autores como Balzac, Lima Barreto ou Machado de Assis não 
se deixam seduzir pelo “fundo” que há na superfície das coisas. Não 
se envolvem, portanto, com o indício do tempo na matéria. Nesse sen-
tido, o mesmo pode ser dito sobre Garret, Eça e Mark Twain. De Mário 
Quintana, por outro lado, não se deve dizer o mesmo, já que seu texto 
não fecha nesse tipo de divisão (pró-pó x contra-pó). Sua escrita, aliás, 
parece ter chegado a uma superfície que lhe era especial e indispen-
sável. No seu poema “Arquitetura funcional”, o leitor recebe a notícia 
de uma perda esquecida, uma falta que jamais deveria ter acontecido. 
Trata-se da falta de antiguidades, em sua ontologia insuperável e por 
isso mesmo insubstituível:

Não gosto de arquitetura nova
Porque a arquitetura nova não faz casas velhas
Não gosto das casas novas
Porque as casas novas não têm fantasmas
E, quando digo fantasmas, não quero dizer essas assombrações vulgares
Que andam por aí...

120 QUINTANA, Mário. Caderno H. São Paulo: Globo, 2006, p.126.
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É não-sei-quê de mais sutil
Nessas velhas, velhas casas,
Como, em nós, a presença invisível da alma... Tu nem sabes
A pena que me dão as crianças de hoje!
Vivem desencantadas como uns órfãos:
As suas casas não têm porões nem sótãos,
São umas pobres casas sem mistérios.
Como pode nelas vir morar o sonho?121

Papel passado

A imagem positiva da poeira sofreria uma avaliação sistemá-
tica e rigorosa. Na Segunda Consideração Intempestiva, por exemplo, 
Nietzsche identifica três modos de delinear o passado: o antiquário, o 
monumental e o crítico. Sobre o modo antiquário, é ressaltado, entre 
outras coisas, o apelo tátil, com destaque para o “ar bolorento” que tanto 
fascinava o diretor do Museu Histórico do Ceará e o diretor do Museu 
Histórico Nacional. Para Nietzsche, essa “sede insaciável por novidade, 
ou, mais corretamente, por antiguidade” é sentida quando o “homem en-
volve-se com um cheiro de mofo”. O portador da “mania antiquária”, no 
final das contas, tem seus poros afetados: “frequentemente ele desce tão 
baixo que acaba por ficar satisfeito com qualquer migalha de alimento e 
devora com prazer mesmo a poeira de minúcias bibliográficas”.122 

Possuidores dessa “alma preservadora e veneradora do homem 
antiquário”,123 como diria Nietzsche, Eusébio de Sousa e Gustavo Bar-
roso se mobilizaram para entrar em contato com o pretérito. Por outro 
lado, eles assumiram uma posição cientificista, que havia combatido os 
antiquários no decorrer do século XIX. Para ambos, o pesquisador pode e 

121 QUINTANA, Mário. Apontamentos de história sobrenatural. 4. ed. Porto Alegre: Globo, 1987, 
p. 31. Apud YOKOZWA, Solange Fiuza Cardoso. A memória lírica de Mário Quintana. Porto 
Alegre: UFRGS, 2006, p. 255. 

122 NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da 
história para a vida. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p. 29.

123 NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva..., p. 25.
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deve concluir sobre o passado, e a conclusão equivale à verdade pesqui-
sada. Mas o sentido do passado não se restringia a isso. Havia uma emo-
tividade que alimentava a escrita, sob influência mais ou menos direta do 
romantismo com o qual Alencar ou Michelet seduzia os leitores. O contato 
com o pretérito não se apegava ao raciocínio dedutivo ou indutivo: havia 
sentimentos em jogo, inclusive o “sentir”, de modo positivo ou negativo, 
a presença da poeira, acumulada na pátina, ou aérea em seu nomadismo. 

É claro que, na argumentação de Nietzsche, tem-se uma desqua-
lificação do antiquário, a mesma que se foi montando na própria querela 
sobre o modo correto de articular a fragmentação do passado. Por outro 
lado, é preciso perceber que, ao ser via de afeto, o olfato seria acionado 
em registros próprios, nas situações específicas que caracterizam os 
eruditos em suas maneiras de guardar e estudar os artefatos. 

Walter Scott explicou que existia, nas ruínas da abadia de Mel-
rose, “uma rara seleção... como num queijo Stilton e com o mesmo gosto 
– quanto mais mofado, melhor”.124 É por isso que, de acordo com Ste-
phen Bann, havia aí uma espécie de “apetite pelo passado”, também 
encontrado na sensibilidade de Du Sommerard, o fundador do Museu 
de Cluny. Havia, nesse sentido, um “ardor pelo passado”, que dava aos 
objetos uma centralidade peculiar: “... podiam ser tocados e cheirados, 
se não efetivamente saboreados”.125 

Necessário se faz, então, retornar à pergunta de Stephan Bann a 
respeito da sensibilidade antiquária, citada no início: “Nietzsche fala de 
‘um ar bolorento’; mas o que faz o sentido do olfato neste contexto?”.126 
Em suma, Bann esclarece que o antiquário envolve, também, os sen-
tidos de baixo prestígio: o tato, o olfato e o paladar. Se, na hierarquia 
racional, o olho tem o domínio quase absoluto, na hierarquia da “eru-
dição”, o olho compartilha a responsabilidade do ato de conhecer com a 
insubstituível e inestimável participação da pele, do nariz e da boca.127

124 BANN, Stephen. As invenções da história: ensaios sobre a representação do passado. São 
Paulo: Edusp, 1994, p. 146.

125 BANN, Stephen. As invenções da história..., p. 147.
126 BANN, Stephen. As invenções da história..., p. 140.
127 BANN, Stephen. As invenções da história..., p. 147.
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As imagens literárias citadas até aqui atestam exatamente o fun-
cionamento dessa sensibilidade: o uso do passado pelo uso do corpo. O 
olho parece ter o comando, mas nunca age sozinho. A poeira incomoda. 
Mas não se trata, aqui, de inventariar esses recursos literários, e sim 
de salientar que, na poeira, há um componente em disputa: o tempo, 
ou melhor, a temporalização da cultura material. Gradativamente e não 
sem muitas tensões, as diferenças entre velho e novo vão necessitando 
de linguagem que organize os indícios percebidos, dotando-os de uma 
dinâmica passível de datação. É aí que entra em cena a disputa pela 
limpeza, ou pelo que é tido (ou não) como sujeira. 

Em seu romance O Antiquário, Walter Scott dá a ver uma situ-
ação particularmente significativa. Trata-se da cena na qual o Sr. Old-
bruk recebe a visita de um amigo, mais precisamente quando ambos 
entram na casa que abrigava o acervo e escutam o comentário de uma 
mulher “jovem e agradável”: “— El aposento, tío — dijo —, no estaba 
en condiciones que nadie pudiera verlo, y me he permitido venir con 
Jenny para que lo aseara y colocara cada cosa en su sitio otra vez”. 
“Jovem e agradável”, a mulher torna-se ícone em oposição ao Sr. Ol-
dbruk. Velho e, portanto, sujo. Sujo não só ele, mas onde ele vive. Sua 
resposta, dada em contraposição, foi ríspida e, a depender do ouvido do 
leitor, um pouco ranzinza: 

“— ¿Y por qué se atreven ustedes a mezclarse en mis asuntos 
privados? ¿No tengo dicho que mis objetos son cosas sagradas 
que las manos de ustedes profanan al tocarlos? ¡Fuera de aquí, 
cara de mico, y que no vuelva a encontrarte otra vez en este 
aposento, si es que estimas en algo tus orejas! Le aseguro a 
usted, señor Lovel, que la última incursión de pretendida lim-
pieza de esta gente ha sido tan fatal para mi colección como lo 
que Hudibráz hizo a la de Sinofel, pues he perdido: “Mis gra-
bados en cobre, con almanaques y otras chucherías; mi reloj 
lunar, con huesos de Napier, y varias gemas; mi pulga, mi garra-
pata y mi chinche, que compré par solazarme”, como dijo Butler 
en su poema”.128 

128 SCOTT, Walter. El anticuario. México: Editorial Cumbre, 1955, p. 21.
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 Na edição mexicana, com a qual estou lidando, há uma ilustração 
exatamente dando conta dessa cena. “Jovem e agradável”, a mulher se-
gura com leveza e certa timidez uma espécie de lenço, obviamente um 
instrumento de limpeza.

Trata-se, obviamente, de uma escolha do editor retratar esse 
trecho da trama. Comparando essa edição mexicana com outra (inglesa 
do final do século XIX), mais econômica no uso do papel, há poucas 
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ilustrações, mas a figura que abre o livro combina com o ar desgre-
nhado do ser velho. Velhice que se vê tanto no Sr. Oldbruk quanto no 
lugar onde ele se encontra. Enquanto o primeiro editor (no século XX) 
valoriza a cena da limpeza, o segundo (no século XIX) dá mais sentido 
ao ambiente “entulhado” do Sr. Oldbruk.

Menos ácido e talvez um pouco saudoso, o romance A ilustre 
casa de Ramires articula de modo sutil filigranas de sentido a respeito 
da escrita pretendida pelo personagem central e o corpo de quem pre-
tende escrever: “... pesadas estantes de pau-preto onde repousavam, no 
pó e na gravidade das lombadas de carneira, grossos fólios de convento 
e de foro...”. A grande mesa de pés torneados, a exemplo de tudo que 
havia ali naquele espaço, deixava entrever que pertencia a outros sé-
culos, “coberta com uma colcha desbotada de damasco vermelho”. O 
móvel, tal como Eça de Queiroz o descreve, estava “atravancado” por 
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livros de história, dicionários, jornais e “ao canto, em pilha, as obras de 
Walter Scott”.129 

O olho do Sr. Oldbruk era aguçado, obviamente, mas nem por 
isso o nariz deixava de sê-lo: “Dotado de un verdadero olfato en mate-
rias bibliófilas, sabía descubrir con sagacidad los sítios en que alguno 
se deshacía de tales o cuales volúmenes, y atisbar entre éstos los que 
tenían valor positivo”.130 Por um lado, Walter Scott incorpora os es-
tereótipos que começaram a colar na figura do antiquário: desorgani-
zado, desconectado com o presente, inútil, sem método de trabalho, 
colecionador de curiosidades.131 Por outro, emergem indícios do modo 
pelo qual essas desqualificações se articulam com o uso do passado 
que pressupõe o uso do corpo, sobretudo o nariz. Na sua ambiguidade, 
Scott deixa entrever o trabalho do “erudito”, figura a ser cada vez mais 
desprestigiada. Estava em decadência a colaboração entre o olho e os 
outros sentidos. Confiável passaria a ser a visão, e somente ela. 

***

As práticas de Gustavo Barroso no Museu Histórico Nacional e 
de Eusébio de Sousa no Museu Histórico do Ceará podem ser tratadas 
na qualidade não simplesmente de sobrevivências, mas de pontos sobre 
os quais tensões e disputas em torno do passado ganham lugares con-
cretos. Ambos misturaram colecionismo com patriotismo, fragmentos 
com o todo, particularidades únicas com o sentido de progresso, his-
tória científica com filosofia da história. Extrapolando as fronteiras na-
cionalistas de Gustavo Barroso, Eusébio de Sousa criou outras zonas 
de ambiguidade, que parecem não apenas beber em tratados oficiais, 
mas também nas tradições orais que valorizam “curiosidades” vindas 
de antanho, como se certos fragmentos do passado devessem entrar nos 

129 QUEIROZ, Eça. A ilustre casa de Ramires. São Paulo: Ateliê, 2000, p. 39. 
130 SCOTT, Walter. El anticuario..., p. 23.
131 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Reinventando a tradição: sobre antiquariado e escrita da 

história. In: RIOS, Kênia Sousa; FURTADO FILHO, João Ernani (Org.). Em tempo: história, me-
mória, educação. Fortaleza: Imprensa Universitária -UFC, 2008, p. 48. 
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espetáculos de circo, junto com o homem que engole fogo ou a mulher 
que vive no meio das cobras. 

O gosto de Eusébio de Sousa por armas e fardas o fez publicar 
biografias de generais e uma coletânea de “casos curiosos”, intitulada 
Anedotário da guerra da tríplice aliança (1860-1870), com a epígrafe 
de um autor também seduzido por guerras e medalhas, Gustavo Bar-
roso: “as anedotas pintam o caráter dos homens melhor do que muitas 
páginas de psicologia”.132 Apesar da circunscrição temática e crono-
lógica, além da promessa de análise psicológica, a sua escrita, quase 
sempre envolvida em julgamentos, cede espaço para o pitoresco, o frag-
mento que até pode ser exemplar, mas se envolve de tal modo com a 
particularidade dos fatos que passa a ser o veículo do acontecimento em 
si mesmo, refratário a qualquer costura da filosofia da história em sua 
pretensão de encadeamentos lógicos.     

É claro que Eusébio e seus “opositores” não estão reproduzindo 
a querela entre antigos e modernos, entre antiquário e história cientí-
fica. Mas há traços de semelhança, há certas repetições nas diferenças. 
Eusébio, quando assume a direção do museu, em 1932, deixa de ser 
juiz de Direito apenas no plano oficial. Na verdade, não há propria-
mente uma troca de profissão, mas a utilização do universo do julga-
mento na própria escrita da história, como se a própria escrita fosse 
um tribunal, a instância competente e válida para avaliar o passado 
que ainda há nos artefatos. Isso, obviamente, o afastaria da sensibili-
dade antiquária, mas procurar essa coerência significa apenas cair nas 
armadilhas de uma história do pensamento que não enxerga as ambi-
guidades, os cruzamentos que geram as especificidades das disputas 
em torno do que seria a “História do Ceará” e da responsabilidade do 
museu diante dessa história.

Em certo sentido e em certa medida, Gustavo Barroso e Eusébio 
de Sousa prolongam, cada qual ao seu modo, a sensibilidade dos anti-
quários, que pode ser entendida hoje em outra dimensão, quer dizer, na 

132 SOUSA, Eusébio de. Anedotário da guerra da tríplice aliança (1865-1870). Rio de Janeiro: La-
emmert, 1943, p. 7.
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própria “memória da disciplina”, que se foi  constituindo em um campo 
de tensões nem sempre explicitado pelos descendentes vitoriosos de 
certos combates em torno dos modos pelos quais o passado chega ao 
presente e como são desenvolvidos procedimentos para tratar as passa-
gens do tempo. Os estereótipos diante dos antiquários, que os colocam 
na qualidade de conhecimento desarranjado e desconexo, movimentam-
-se no meio de uma “derrota da erudição”, em nome de sentidos vincu-
lados à utilidade prática do saber sobre o pretérito.133 O combate à eru-
dição dos antiquários realiza-se em duas frentes: por um lado a história 
científica e por outro a filosofia da história, tanto nas suas diferenças 
propaladas quanto nas semelhanças nem sempre confessáveis.134 De 
qualquer modo, um dos alvos estava definido: o ar bolorento. 

Papel velho: com ou sem valor? Qual valor? Pelo que diz ou, 
também, por sua textura antiga e, portanto, venerável? A depender das 
respostas, entra em jogo, ou não, a porosidade da pele. De um lado, 
pode-se dizer: o documento histórico a ser pesquisado, quase impotente 
como peça a ser exibida em um museu, pois não tem a aura da antigui-
dade que se revela em manchas e desgastes. De outro lado: o mesmo 
documento histórico a ser pesquisado, mas portador da poeira dos sé-
culos, excitante insubstituível para acionar a imaginação do historiador 
e, portanto, propício para ocupar as vitrines, na qualidade de pedaço e 
presença do passado. Em pauta, o valor do tempo, ou melhor, o valor 
da relação entre a contagem do tempo e a textura da matéria. Valor que 
vai do negativo ao positivo, por meio de uma imensa e instável rede de 
contratos, gradações e contradições. Nesse sentido, há uma ocasião em 
que Machado de Assis é exemplar e quase didático: 

Pedro quis responder ao remoque do irmão, e propôs comprar o 
retrato de Pedro I. [...] o lojista pedia dous mil-réis. Notava-lhe 
que estava encaixilhado, e Luís XVI não; além disso, era mais 
novo. [...]

133 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. “Reinventando a Tradição”..., p. 48.
134 POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XIX: do monu-

mento aos valores. São Paulo: Estação Liberdade, p. 78.
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— Que lhe custa dar dous mil-réis?
— Dou-lhe dez tostões; serve?
— Não serve. Mais que isso me custou ele.
— Pois então...
— Veja sempre. Pois isto não vale até três mil-réis? O papel não 
está encardido; a gravura é fina.
— Dez tostões, já disse.
— Não, senhor. Olhe por dez tostões leve este de D. Miguel; o 
papel está bem conservado.135

135 ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, p. 44.
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 TEMPO

Enigma da bela adormecida

Os narradores não imaginaram que a Bela Adormecida ti-
vesse acordado coberta de uma espessa camada de poeira; 
também não pensaram nas temíveis teias de aranha que seus ca-
belos ruivos teriam rasgadas ao primeiro movimento. Contudo, 
tristes toalhas de poeira invadem sem cessar as habitações ter-
restres e as sujam uniformemente: é como se tratasse de dispor 
os sótãos e os quartos velhos para a entrada próxima das assom-
brações, dos fantasmas, das larvas que o odor carcomido pelos 
vermes da velha poeira substancia e embriaga.

           Georges Bataille136

136 BATAILLE, Georges. Poussière. In: ____. Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, 1970, p. 1971, 
v. I. Apud  ANTELO, Raul. Limiares do singular-plural. In: OTTE, Georg (Org.). Limiares e passa-
gens em Walter Benjamin.  Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 130. 
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Passado a limpo

Na década de 1970, o Museu do Ceará recebeu novo ânimo, so-
bretudo porque o diretor recém-empossado soube entrar em sintonia 
com o que se esperava de uma “casa da memória”. Além de participar 
ativamente do aniversário de 150 anos da independência, ele se dedicou 
com afinco aos serviços administrativos, que iam dos inventários aos 
serviços pedagógicos. No calor do entusiasmo pelas renovações, ele 
coletou a opinião de visitantes, e algumas delas foram publicadas em 
um catálogo comemorativo. No dia 26 de agosto de 1971, um visitante 
escreveu: “Ordem, asseio, amor à tradição histórica de nossa gente, é 
o lema do Museu, sob a provecta direção do prof. Osmírio de Oliveira 
Barreto”. No dia 10 de fevereiro do ano seguinte, o entusiasmo de outro 
visitante destacou: “O Museu dá excelente impressão de asseio, distri-
buição de assuntos, organização adequada”.137 A repetição do termo as-
seio, como se pode notar, tem algo de surpresa. “Fiquei maravilhado”, 
escreve um estudante, “com seu acervo, inclusive com seu asseio”.138 
É como se o visitante concluísse que museu limpo seria museu a ser 
elogiado, exatamente por não ser comum. Um “agente de coleta do 
IBGE”, por exemplo, também se admira: “a limpeza, a organização e 
a presteza foram uma constante nesta visita”.139 “Após minha visita”, 
conclui um professor, “tenho a satisfação de afirmar que fiquei com 
uma impressão magnífica pela organização, asseio e ordem reinantes 
em todas as salas”.140 Para outro visitante, igualmente entusiasmado, 
“o museu é [...] um forte aliado contra o inimigo do magistério atual, 
que é a televisão. A organização, feita à base de amor e idealismo, nada 

137 JUCÁ, Manoel Sedrim de Castro; MEDEIROS, José Hortêncio de. Monografia do Museu Histó-
rico e Antropológico. Homenagem do Museu Histórico e Antropológico do Ceará à pátria, nos 
festejos de seu sesquicentenário da Independência. Fortaleza: Secretaria de Cultura, Despor-
to e Promoção Social, 1972, s. p.

138 BARRETO, Osmírio de Oliveira. Impressões sobre o Museu (5/fevereiro/74 a 19/outubro/80). 
Acervo Museu do Ceará, p. 5.

139 BARRETO, Osmírio de Oliveira. Impressões sobre o Museu..., p. 18.
140 BARRETO, Osmírio de Oliveira. Impressões sobre o Museu..., p. 21.
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deixa a desejar entre os melhores do Brasil. O asseio, a delicadeza no 
atendimento são fatos notórios”.141 

Um exame mais detalhado poderá concluir que a referência ao 
asseio não estava somente nos livros de visitas, mas também nos jor-
nais. “Que se louve aqui a organização do Museu”, destacou um cro-
nista, “tudo muito limpo, tudo muito bem arrumado, sem o mofo e sem 
o pó das coisas velhas”.142 

Não é que a palavra asseio fosse nova no âmbito dos desejos pe-
dagógicos, mas não será exagero dizer que, na década de 1970, houve 
mais uma significativa onda de investimentos do governo federal para 
disseminar a imperiosa necessidade da limpeza como parte de um 
saber escolar. 

Duas décadas depois, mais precisamente em 1997, foi montado 
um novo circuito da chamada “exposição permanente”, mas o mote da 
limpeza continuou a ser explorado. A cenografia rica em luzes e painéis 
empolgou a imprensa, e uma jornalista registrou a pretensão do projeto: 
“quebrar a concepção tradicional e estática que a maioria das pessoas 
tem de que museu é sinônimo de mofo, cupins e velharias”.143

Todas as peças ficaram “numeradas, classificadas, limpas, as-
seadas” e, ainda mais, “em vitrines novas” — observou um turista. 
Poderia ser um visitante do Museu do Ceará no final do século XX. 
Mas não é. Trata-se, na verdade, de Eça de Queiroz, escrevendo a res-
peito do Museu de Bulak, no Egito. O contraste o inquietava: “O museu 
é novo, branco, polido, envernizado, estofado, alcatifado. Ali estão 
reunidas vetustas antiguidades egípcias, velhas de milhares de anos, 
tiradas do fundo dos templos, da escuridão das sepulturas, das câmaras 
obscuras”.144 As “maravilhas” encontradas do lado de fora, igualmente 
antigas, estavam bem mais avariadas: ruínas, pedaços e mutilações. O 
que havia de mais novo parecia ser mesmo o museu. Mas nada é lamen-

141 BARRETO, Osmírio de Oliveira. Impressões sobre o Museu..., p. 24.
142 COLARES, Ciro. Fortalezamada: roteiro para os amantes de uma cidade. Fortaleza: Nação Ca-

riri; Livraria Gabriel, 1985, p. 24-25.
143 ASMUCE. Museu do Ceará 75 Anos..., 2007, p. 262. 
144 QUEIROZ, Eça. O Egito. Notas de viagem. Porto: Lello & Irmão, 1945, p. 212.
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tado nem elogiado: nem a limpeza do museu e muito menos a poeira 
dos monumentos corroídos. Para Eça, o contato com o passado se re-
alizava em outros dispositivos, alheios ao movimento romântico, mas 
atrelados à ideia que visualiza a antiguidade do objeto no desgaste e na 
portabilidade da poeira. Tanto ele quanto o jornal cearense (há pouco 
citado) articulavam, cada qual ao seu modo, de uma domesticação do 
passado afetada pelos poros. Não a sobrevivência de resíduos da sensi-
bilidade de outrora, mas persistência reconfigurada do gosto que fazia 
o prazer dos antiquários.

Decifra-me e devoro-te

 Um passado separado do presente, e predisposto a ser base e 
ponte para o futuro. É sob essas condições da temporalidade moderna 
que o tempo pode ser percebido como algo que pode parar. Um dos 
exemplos mais bem acabados dessa percepção no âmbito da litera-
tura brasileira é a escrita de Monteiro Lobato em Cidades mortas. 
“Erguem-se por ali soberbos casarões apalaçados, de dois e três an-
dares, sólidos como fortalezas [...]. Vivem dentro, mesquinhamente, 
vergônteas mortiças de famílias fidalgas”. Como era de se esperar, o 
escritor não deixa de recorrer aos recursos do olfato para mostrar um 
lugar onde ponteiros cochilam e arrancam a pele de tudo: “Pelos salões 
vazios, cujos frisos dourados se recobrem da pátina dos anos e cujo 
estuque, lagarteado de fendas, esboroa à força de goteiras, paira o bafio 
da morte”. A morte, a começar pela superfície de cada coisa: “Há sobre 
os aparadores Luís XV brônzeos candelabros de dezoito velas, esver-
decidos de azinhavre. Mas nem se acendem as velas [...] e por tudo se 
agruma o bolor râncido da velhice”. Numa descrição dessa natureza, 
a conclusão não poderia ser outra senão a assinatura do óbito: “São 
palácios mortos da cidade morta”.145

 Lugar vivo era lugar tratado, espanado, como se vê numa des-
crição de Júlio Verne no final do século XIX. Ao contrário de Monteiro 

145 LOBATO, Monteiro. Cidades mortas. São Paulo: Globo, 2007, p. 22. 
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Lobato, mas com a mesma argumentação de fundo, ele não denuncia 
o cadáver insepulto. Como era de seu feitio, Júlio Verne vai ao futuro, 
armado com sua escrita de visionário profano, para mostrar Paris no 
século XX: “A saleta estava recoberta de livros; [...] observe-se, aliás, 
que não havia um grão de poeira; percebia-se que toda manhã uma mão 
amiga se encarregava de cuidar de sua higiene.”146 

As imagens literárias passarão a entrelaçar o antiquário com a 
sujeira semelhante à que se encontra no lixo, como se vê em O retrato, 
de Nicolai Gogol, mais precisamente no momento em que se procura 
algo de precioso numa loja de antiguidades, no meio de “velhas telas 
amontoadas no chão, esbatidas pelo tempo, cobertas de pó, visivel-
mente desprezadas”: “Ouvira dizer muitas vezes que nos antiquários 
podiam achar-se obras-primas atiradas para o lixo”.147 Em Lobato ou 
em Gogol, a poeira entra como forma de contar e contabilizar o tempo: 
uma busca pelos pedaços do pretérito finado, em um tempo de valori-
zação do futuro. Ambos, em séculos e mundos diferentes, aprenderam a 
concluir que presente bom é presente limpo.  

O lixo, não estariam nele documentos históricos? — perguntava-
-se Walter Benjamin. Se o tempo do progresso articula-se necessaria-
mente com o verbo descartar, qual o critério do descarte? A pergunta, 
que pode ser específica no funcionamento de um arquivo, estende-se a 
tudo que é produto humano, sobretudo quando os objetos já começam 
a nascer na qualidade de “descartáveis”. Daí, então, a preocupação de 
Walter Benjamin com os cacarecos, os colecionadores e os catadores 
de lixo. Ele vê nos restos algo significativo para o modo pelo qual as 
energias circulam (ou não) entre passado e presente.

Em pauta, o enigma da bela adormecida: o sujo, o limpo e o 
tempo. Por um lado, o vestígio do tempo que vai deixando restos e 
marcas transformadas em vestígio. Por outro, a vertigem da ausência 
de indícios sobre a passagem do tempo: o texto de Bataille, citado 
em epígrafe. 

146 VERNE, Júlio. Paris no século XX. São Paulo: Ática, 1995, p.112. 
147 GOGOL, Nicolau. O retrato. Lisboa: Vega, 1993, p. 11.
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Se Eusébio de Sousa e seu mentor Gustavo Barroso sabiam 
e ensinavam a separar o antigo do novo, não será impertinente per-
guntar, aqui, sobre a maneira pela qual eles imaginavam o despertar 
da Bela Adormecida.
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A maquinação

“Está vendo aquilo?” perguntou, numa voz embargada pela 
emoção, e seus olhos ficaram grandes e amarelos de repente, 
enquanto apontava um dedo trêmulo para uma coisinha branca 
caída sob a árvore.
“É só um chocalho”, disse Alice, após cuidadoso exame da coi-
sinha branca. “E não está na ponta do rabo de nenhuma cascavel, 
sabe?” deu-se pressa em acrescentar, achando que ele estava apa-
vorado. “Só um chocalho velho... bem velho e quebrado.”
“Sabia que era!” exclamou Tweedledum, começando a bater o 
pé furiosamente para todos os lados e a puxar o cabelo. “Está 
estragado, é claro!” Aqui olhos para Tweedledee, que imediata-
mente se sentou no chão e tentou se esconder debaixo do 
guarda-chuva.
Alice pousou a mão no seu braço e disse em tom apaziguador: 
“Não precisa ficar tão zangado por causa de um chocalho velho”.
“Mas não é velho!” gritou Tweedledum, mais furioso que nunca. 
“É novo, estou lhe dizendo... comprei-o ontem... meu lindo 
CHOCALHO NOVO” e se elevou num verdadeiro guincho.

                Lewis Carroll148

Saudade: crítica e critério

Na primeira página, a dedicatória é emblemática: “À Terra Natal, 
um filho ausente”. É ausente do Ceará que Alencar escreve Iracema. 
Não poderia ser de outro modo, porque a matéria-prima do romance é a 
saudade. Não qualquer saudade, mas aquela que só um filho sabe sentir. 
Além disso, ou subjacente a isso, o escritor deixa claro que é filho da 
cultura (porque sabe ter saudade) e da natureza (porque a saudade é 

148 CARROLL, Lewis. Aventuras de Alice no País das maravilhas: através do espelho e o que Alice 
encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 215.
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da terra). Seu livro, também sendo filho da cultura, conta exatamente 
como essa natureza indômita passou a ter história, a partir do encontro 
entre o branco Martim e a índia Iracema. Se a história do Ceará começa 
na natureza, é da natureza que se deve tirar a memória. 

Iracema dá o mapa da mina. Há uma cartografia da memória: roteiro 
de indicações para o cearense lembrar onde o Ceará guarda seu passado. O 
final do romance é eloquente e fornece a senha.  “O camucim que recebeu 
o corpo de Iracema”, escreve Alencar, “foi enterrado ao pé do coqueiro”.149 
Envolvida e envolvente, a carne passa a fazer parte da terra e da água: “E 
foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará o rio onde cresceu o coqueiro, 
e os campos onde serpejam o rio”.150 A cova da índia é, na verdade, o útero 
do Ceará — que os cearenses se lembrem disso. Na natureza, exatamente 
nela, havia os vestígios do vínculo entre o morador e a morada. Não havia 
ruínas, nem poderia haver. As pedras que existissem seriam materiais ar-
queológicos: machados e outros instrumentos, a mostrar a antiguidade do 
homem na América. E o escritor não conseguiu inseri-los numa trama tal 
como ele desejava (enredo convincente e, antes de tudo, comovente). 

Guardadas as proporções devidas e cabíveis, o primeiro livro 
de Gustavo Barroso, Terra de sol (1912), segue os passos de Iracema: 
trata-se, também, da escrita de um “filho ausente”. “Natureza e cos-
tumes do norte” é o subtítulo, bem ao gosto de uma literatura que co-
meçava a fazer sucesso. Embora imitando Euclides de Cunha, há um 
“quê” de Alencar, sobretudo nessa pose de escritor que, ausente, deixa 
transparecer a saudade da terra natal, tornando-a razão de livros e lite-
raturas. Jornalista recém-chegado ao Rio, Gustavo Barroso encontra no 
mote “mostrar o Brasil aos brasileiros” uma forma fazer o seu nome. 
Daí Terra de Sol. Assim como Alencar, Gustavo Barroso procura fun-
damento na natureza e na saudade. Diferente de Alencar, mistura pre-
tensões de análise sociológica da “raça” com aquilo que ele trouxe na 
memória. Sobre isso, vale a pena citar o modo pelo qual ele inicia as 

suas considerações sobre o papel dos cachorros: 

149  ALENCAR, José de. Iracema. Fortaleza: Edições UFC, 1985, p. 168.
150  ALENCAR, José de. Iracema..., p. 168.
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O cão sertanejo desconhece o agrado. Nunca lhe fizeram uma 
carícia. Põem-no fora de casa para que não furte alguma cousa e 
não encha os quartos de pulgas. Ademais, ele tem originalidades: 
gosta de se enroscar dentro dos caçuás, de repimpar-se sobre os 
montões de arreios e mantas, de dormir confortavelmente alo-
jado nas liteiras de viagem. Tratam-no quase sempre às chico-
tadas e quando o aborrecem dizem que está danado, dão-lhe in-
fusões de ervas venenosas a beber ou matam-no às pauladas.
Precisando de seu auxílio, assobiam-lhe: e ele vai, muito alegre, 
satisfeito, balançando a cauda.
Jamais se nega; nunca se recusa. Vai à caça e só lhe dão do pro-
duto ossos roídos e limpos que trinca com furor. Persegue os 
porcos da vizinhança, que se vêm chafurdar nas cacimbas do 
gado, toldando a água. Pega ao nariz os ásperos novilhos; mete 
boiadas no curral. Nada recebe em paga. Não se revolta. Não se 
furta sequer às tarefas. Seu olhar manso e veludoso só lampeja 
ao avistar os animais daninhos e trapaceiros.
É humilde, obediente, triste e desconfiado. Desconfiado é ao ex-
tremo. Sua vida quase selvagem, o descaso com que é tratado 
deram-lhe essa feição ao caráter.
Quando os sertanejos comem sentados ao chão, sobre rude 
couro de boi, segue a comida com a vista, desde que deixa o 
prato atufando a tosca colher de estanho, até se sumir nas man-
díbulas; e todas as contrações da deglutição. Se um pouco de 
farinha espalha-se pelo chão, lambe-o até arrancar o derradeiro 
carocinho. A mim, que muita vez comi sentado em duro couro 
um pouco de ovelha cozida com pirão, parecia ter o seu olhar a 
força dos raios-X a varar-me os tecidos, acompanhando famin-
tamente o descer do alimento pelo esôfago até o estômago... 
Ficava penalizado. Atirava-lhe um pouco. Devorava. Mais con-
fiante, com os olhos tristes, lacrimosos, pedia mais. Adivinhava 
uma compaixão na minha generosidade: daí o pedido. Dava. 
Quase sempre, um sertanejo intervinha:
— “Ora, seu moço, deixe esse preguiça. O mato tá cheio de 
bicho. Em vez de ir caçar tá aqui acerando a janta!” E levan-
tando o braço: “Vai-te embora, cachorro!”151

151 BARROSO, Gustavo. Terra de sol (natureza e costumes do norte). 6. ed. Fortaleza: Imprensa 
Universitária do Ceará, 1962, p. 67.
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No final das contas, ele mesmo se transforma em objeto da pes-
quisa: “Tive um cão elegante e astuto, cor de borra de vinho, manchado 
de branco, inimigo terrível de porcos e raposas. Ao menor aceno, ao 
mais pequeno gesto, fisgava qualquer animal. Chamava-se Vampa”. O 
fato é que um dia Barroso atravessava uma várzea, e Vampa o seguia. 
De longe, Barroso avistou um porco ruivo e, sem pensar, açulou o ca-
chorro: — “Isca! Pega!”.

O cão de um salto ferrou os dentes no suíno gordo e pesado. Os 
dois rolaram numa nuvem de pó. Fisgado ao pescoço, o porco 
quase sem fôlego guinchava de dor. Foi quando me lembrei 
que estava fora das terras da fazenda e, temendo que o porco 
ficasse bastante maltratado, gritei ao cão que o largasse e viesse 
a mim. Mas o animal no ardor da luta não me atendeu. Peguei 
de uma vergôntea de cipó e dei-lhe umas quatro pancadas se-
guras e rijas. Humilhado e triste, soltou o barrão e acompa-
nhou-me à casa, desconfiado, à distância. E desde esse dia 
nunca mais confiou em mim. Eu saía, chamava-o, e ele que-
dava no alpendre a olhar, a fazer festas com o rabo, porém 
nunca mais me acompanhou.152

Terra de sol é um livro que descreve tipos humanos e animais, 
da natureza e do Além. É topográfico, cartográfico, etnográfico e afeito 
à taxonomia em geral. Mas o que justifica a sua demora em certos as-
suntos não tem nada a ver com isso. É que o autor faz questão de mos-
trar que o seu critério vem da saudade. Comovido, ele diz que aqueles 
animais jamais lhe saíram da lembrança: “[...] sentados tristemente 
sobre as patas traseiras, ‘acerando a janta’ ou vendo o vaqueiro esfolar 
uma rês, com aquele olhar fito e imoto a traduzir todo um mundo de 
cobiça, todas as angústias cruéis de uma grande fome, toda a sua pa-
ciente resignação!”.153

152 BARROSO, Gustavo. Terra de sol..., p. 73.
153 BARROSO, Gustavo. Terra de sol..., p. 67.
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Se a saudade era o seu “norte”,154 se ela estava dentro e fora 
da “Casa do Brasil”155 que ele criou no Museu Histórico Nacional, se 
essa saudade era a sua maneira de “viver e pensar a história”,156 cabe 
perguntar como ele se fez saudoso, como ele se gerou para si e, na me-
dida em que se gerava, fazia-se participante (e querelante) do mundo 
letrado, acionando um variado circuito de dispositivos, ora mais dispo-
nível, ora menos acessível, mas sempre circulando e recebendo remo-
delagens e reconfigurações. 

Para ele, o culto da lembrança seria o mote e a peleja, da escrita 
e da museologia. A saudade não é qualquer memória, mas aquela que 
faz o memorioso sentir falta da coisa lembrada, mesmo sem nunca tê-la 
visto. A história, aliás, teria que se unir à literatura e aos museus exa-
tamente para fazer a ponte com esse passado que, mesmo sem fazer 
parte do campo de visão, torna-se visível pela imaginação controlada 
na pesquisa. Essa memória, assim carente, ele a chamou de saudade. A 
saudade teria tanto destaque que ela, na carência cumulativa e sedutora, 
tornar-se-ia inseparável da sua escrita, tanto na ficção quanto no museu; 
ora partícipe da narrativa, ora objeto de reflexão. 

“A saudade é a maior testemunha da verdade”, conclui Gustavo 
Barroso ao fazer uma nota para apresentar o primeiro volume dos seus 
três livros de memória, publicado em 1939. Trata-se de um aforismo am-
bíguo, e, nessa ambiguidade, é possível localizar um dispositivo que ele 
foi burilando para compor as suas maneiras de usar o passado. Antes de 
aliar a saudade com a verdade, ele tece o seguinte argumento: “como 
a distância azula as serranias e as uniformiza, fazendo desaparecer an-
tractos e despenhadeiros, é possível que a saudade também azuleça ho-

154 MOREIRA, Afonsina Maria Augusto. No Norte da saudade: esquecimento e memória em Gus-
tavo Barroso. 2006. 292 f. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2006.

155 MAGALHÃES, Aline Montenegro. Culto da Saudade na Casa do Brasil. Gustavo Barroso e o 
Museu Histórico Nacional (1922-1959). Fortaleza: Museu do Ceará, Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará, 2006. 

156 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. As sombras do tempo: a saudade como maneira 
de viver e pensar o tempo e a história. In: ERTZOGUE, Marina Haizenreder; PARENTE, Temis 
Gomes (Org.). História e sensibilidade. Brasília: Paralelo 15, 2006, p. 117-140.
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mens e cousas na distância do tempo”. Fica claro, portanto, que o azul do 
tempo não se confunde com a mentira. Se não é mentira, por que seria 
verdade? A resposta vem no início da nota: “Neste livro somente conto a 
verdade. Os arranjos e atavios literários envolvem-na para diminuir-lhe a 
intensidade ou para torná-la mais acessível”. Mas o que isso quer dizer?

“Os atavios literários” — eis a senha, que pode ser melhor deco-
dificada se essa nota for posta ao lado de outra. Refiro-me à que se en-
contra em seu último livro, Mississipi. Um romance que, em princípio, 
repete aquilo que já foi visto nos três livros de memórias: fatos, pessoas 
e cenários de Fortaleza entre o final do XIX e o início do XX. Há inclu-
sive o mesmo lamento fundante em torno de uma cidade que não volta 
mais, porque foi pondo abaixo tudo que havia, em nome das novidades 
e do progresso. A “advertência”, na primeira página, explica que os per-
sonagens saíram da “vida real”: “As pessoas que se julgarem por este 
ou aquele motivo retratadas nas páginas deste livro não se devem sentir 
ofendidas, porque, se isto se deu, é que enterraram uma carapuça até as 
orelhas”. Assim, vê-se a mesma promessa de verdade. Uma verdade tão 
real que poderá ofender quem tentou encobri-la.

Depois do depoimento, uma ficção sobre o depoimento. Por quê? 
Obviamente não é o caso de especular sobre razões íntimas, mas per-
ceber que a sua insatisfação relaciona-se de modo íntimo com a sua 
crença no poder da ficção. É claro que, em matéria de fatos, ele é ri-
gorosamente dependente da história científica do século XIX. Mas sua 
dependência vinha ainda da literatura, que, também no século XIX, não 
cansava de soltar farpas para arranhar as pretensões da história, como 
já foi visto aqui a partir de Victor Hugo e José de Alencar. Gustavo 
Barroso, aliás, repetiria o mesmo argumento que fazia a delícia dos 
romancistas diante da escrita da história e dos historiadores: “O roman-
cista, do ponto de vista da crítica social, está acima do historiador pelos 
simples fato de ser mais livre”.157 “Sou historiador ao meu modo”  — 
não foi à toa que José de Alencar ironizava com a suposta superioridade 
de quem se dizia capaz de dizer a verdade sobre o passado. 

157 BARROSO, Gustavo. Luz e pó..., p. 126.
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A saudade como fundamento da verdade tem mais a ver com a 
essa realidade literária reivindicada pelos romancistas do que com a re-
alidade histórica pregada pela pesquisa científica. Melhor dizendo, a sua 
saudade enraizava-se no culto da “literatura histórica”, um híbrido que 
vai do “romance histórico” à narrativa de “episódios históricos” (tudo, é 
claro, com base em fontes confiáveis, mas com a costura do verossímil). 
Seu investimento na área não foi de pouca monta. E, para não alongar 
muito o argumento que tento compor, partirei de um caso que parece em-
blemático: O livro dos enforcados, cuja nota de abertura também merece 
atenção especial: “À memória do BARÃO DE STUDART, meu amigo, 
eminente historiador da minha terra, e à do Desembargador PAULINO 
NOGUEIRA, que proficientemente coligiu os documentos históricos 
sobre os enforcados do Ceará”. 

Em certo sentido, O livro dos enforcados não apresenta nada 
de novo, apenas reproduz a mesma sequência de fatos já descritos por 
Paulino Nogueira. Isso, numa perspectiva que confunde o fato com a re-
alidade. Para quem entende que o fato depende, também, da narrativa, O 
livro dos enforcados traz um “fato” novo: a trama, no seu poder de en-
volver e desenvolver ações, reações, cenários, costumes, cotidiano. É que 
Gustavo Barroso encontrou na pesquisa do conterrâneo a pedra bruta e se 
sentiu seduzido pelo exercício de formatá-la, a partir de algo que ele do-
minava: a feitura do enredo. Ora, aí parece haver a ponta de um iceberg, 
o indício de algo completamente fundamental no critério de verdade: 
a trama literária. A saudade, para ele, deveria ser despertada pela lin-
guagem. Não qualquer linguagem, mas exatamente aquela que, calçada 
em “documentos confiáveis”, tivesse a potência para captar o cotidiano 
polivalente dos acontecimentos, vivido por seres humanos limitados pelo 
tempo e pelo espaço. Daí os floreios e os devaneios no decorrer dos re-
latos de viagem. Daí a missão da sua literatura: gerar saudade. 

Na trama do romance Mississipi, Gustavo Barroso pode dizer, exa-
tamente por ser literatura, aquilo que não pode ser dito em seu livro de me-
mórias. É que o regime discursivo da ficção permite o desenvolvimento 
de certas realidades que só a ficção pode aceitar, como se vê, por exemplo, 
no trecho em que o personagem central percorre determinado percurso.
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“Mississipi refez o caminho muitas vezes, no qual conhecia todos 
os dormentes do ramal ferroviário da praia, todas as pedras do enroca-
mento do Maceió e todos os beiços de tijolo que sustinham a ladeira do 
Gasômetro”. Aí está o tempo da continuidade, o fio que une o passado 
com o presente. Mas, no meio do cominho, Mississipi encontrou uma 
ruptura: “No lugar do velho teatro S. Luiz, encontrou andaimes e paredes 
novas. Varandon lhe anunciara o seu desaparecimento; mas ouvir dizer é 
uma coisa e outra é ver com os próprios olhos que a terra há de comer, se-
gundo o dito popular”. Uma fratura no tempo, como se o passado que ele 
viu e viveu fosse abaixo junto com as paredes: “Apiedou-se do casarão 
demolido, recordando seu palco empoeirado e sem conforto, os cama-
rotes de pilastras e balaústres de madeira, a plateia estreita e baixa, o gás 
de iluminação silvando nas gambiarras. Toda a gente fumando lá dentro! 
Se houvesse um incêndio, seria um vulcão. Não escapava um rato”. 

Mas, pior do que a quebra é o remendo. Cindido, o tempo é cos-
turado, mas não adianta muito, porque o tempo é como um corpo muti-
lado: recebe uma prótese que jamais terá a vida perdida: “Indagou dum 
pedreiro que construção nova era aquela. O homem pediu-lhe um cigarro 
e só depois duma baforada respondeu: – São dois palacetes de moradia”. 

Na verdade, o implante novo não consertava o destruído, nem de-
sejava consertar. O que estava em jogo não era a restauração da conti-
nuidade perdida, e sim a instauração da diferença a ser encontrada: dife-
renciar-se do passado para se assemelhar ao futuro: “O Cabeça d’Água 
atravessou a rua da Misericórdia para gozar a sombra do hospital. A 
meia-água, onde vivera e penara o Estevão Bode, achava-se ocupada por 
uma bodega. [...] Como em pouco tempo os aspectos mais familiares vão 
mudando em torno de nós!, filosofou”. Se o futuro passou a ser assim 
tão operoso, a solução seria a saudade. Valorizá-la, transformá-la em de-
núncia contra o desmonte que se faz na aceleração geral das coisas: “... 
pensou lá dentro da alma, a humanidade vive a catar, nas ruínas e nos en-
tulhos dos séculos, os cacos do passado com saudade de si mesma...”.158

  

158 BARROSO, Gustavo. Mississipi. 2. ed. Fortaleza: Casa de José de Alencar/UFC, 1996, p.113.
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O critério da saudade como fundamento da verdade sustenta-se, 
então, na escrita literária provida de crítica ao progresso. Em suas pri-
meiras ideias sistematizadas sobre a saudade como via de acesso ao 
passado, Gustavo Barroso deixa muito claro que o “culto da saudade” 
pressupõe críticas ao progresso e, ao mesmo tempo, elogios aos países 
que, exatamente pelo progresso civilizador, não esquecem o passado.

Montagens
 

Não é raro encontrar romances ou livros autobiográficos que des-
crevem o objeto da lembrança circundando-o de comentários sobre as 
armadilhas do ato de lembrar, ora com o intuito de mostrar a verdade, 
ora para torná-la relativa. A depender do caso, essa é uma estratégia 
dos autores para compensar alguma “falta de reconhecimento”. É claro 
que a escrita de Gustavo Barroso tem componentes dessa maneira de se 
autopromover, à custa da exibição de feitos e de raciocínios ressentidos. 
Mas não é o caso aqui de desenvolver especulações sociológicas sobre 
a formação do campo intelectual a partir dessa chave de leitura que, 
apesar de simplificadora e generalizante, não para de fazer sucesso.159 

O que quero destacar é a memória produto — escrita com a qual 
Gustavo Barroso tentou fazer a espinha dorsal de sua autobiografia. 
Mesmo temporalizando o espaço, o tempo aí emerge praticamente 
pronto. O objeto mnemônico, apesar de esmiuçado, vem montado. Não 
se sabe, por exemplo, como um cesto velho se tornou objeto significa-
tivo para a sua vida. É como se fosse da essência do próprio artefato 
tornar-se algo digno de conservação. Cabe ao sujeito reconhecer o ob-
jeto. Diante do objeto, o sujeito age e reage. A narrativa conta e ponto 
final. A narrativa, nesse sentido, não precisa se explicar. 

Sobre brinquedos, ele escreve que os abandonou somente aos 14 
anos: “[...] porque criticam um menino tão grande, um ganjalão desse 
tamanho ainda brincando com bonecos!”. “Encerro-os em uma lata de 

159  Ver: MICELI, Paulo. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.



108

biscoitos”, lamenta Gustavo Barroso, “bem forradinhos de papel fino, 
e a encafuo no fundo do gavetão da cômoda da alcova de minha avó. 
Ficam ali como mortos durante longos anos. Vivem somente na minha 
saudade”. Ou seja: vivem mortos, por isso podem viver na saudade.

“Por duas vezes em que vou ao Ceará”, ele escreve, “visito-os, 
tiro-os um por um do seu esconderijo. [...] A longa ausência desapa-
rece naquele momento como por encanto. Parece que foi ontem!”. Quer 
dizer: os brinquedos passam a existir porque finados, finados porque 
passam a ser saudade, saudade porque o presente, ao ser separado do 
passado, fica carente e, como se trata de uma carência sem fim, a so-
lução é sentir que o passado distante parece ter sido ontem. 

Enfim, brinquedos finados e, portanto, declaradamente porta-
dores de ausência: “Acham que mudei bastante no aspecto. Estou mais 
alto, mais forte, barbado, sobretudo mais triste. Não insistem muito 
sobre essa mudança, porque estão pertinho de minha alma e sabem que 
ela não mudou para eles. De minha parte, não lhes noto mudança al-
guma”. Como?

 
Seu Cabo conserva as mesmas bombachas garance e a mesma 
barbicha em ponta de veterano da Argélia. A espadinha do Pe-
drinho continua a luzir encostada à sua túnica azul escura, como 
luz a mocidade de seu rosto esmaltado. A face metralhada do 
Joaquim nem melhorou nem piorou. O Galamarte mantém-se a 
apontar a caçadeira. A águia do capacete imperial do coronel não 
criou outra asa. O Nanantém conserva-se nu como quando foi 
enjeitado numa noite escura como breu. O pé do Guabiru está 
como sempre quebrado. A negrura do Abel é a mesma. As caras 
felinas do John e do Miguel riem como sempre riram. Cães, va-
quinha, carneirinho, cabrita e cavalos, tudo no mesmo estado.

Finados, trazem um passado que parece não passar. Ultrapassam 
o tempo sem transpassá-lo. Lembram o que já não há e mostram esse já 
não há pelo que ainda há. Presença da ausência, que iria se transformar 
em uma ausência sem presença, ou uma ausência ainda maior, pelo fato 
de já ter contado como dispositivo mnemônico da materialidade:
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 Da última vez, porém, em que fui à minha terra, quando tive, 
por morte de minha avó e de minhas tias, pela necessidade de 
trazer meu pai comigo, de desmanchar a arrumação ou, melhor, 
a desarrumação do velho sobrado, onde residira minha família 
durante mais de meio século, achei vazio o gavetão da cômoda, 
em que devia estar a lata com os meus brinquedos. Certamente, 
os filhos de uma de minhas primas, que visitara a família antes 
de mim, tinham carregado e destruído o sr. José Cabo de Mo-
rais, seus parentes, seus amigos, seus criados e seus bichos. Não 
os estimavam. Não os conheciam. Somente eu no mundo sabia 
quem eles eram, como se chamavam, como se chamavam e o 
que haviam feito, eu, o seu Criador, o seu Animador, o seu 
único Amigo!
Olhando o gavetão vazio, senti como que uma dor duma profa-
nação! Tinha a intenção de trazê-los comigo para a minha casa, 
de escondê-los por trás dos meus livros prediletos, no fundo 
duma estante, livros que são meus amigos discretos e fiéis como 
eles, porém muito menos inocentes; escondê-los sem que nin-
guém soubesse, para que somente eu, dentro de mim mesmo, no 
meu infinito mundo interior, continuasse certo de que ali es-
tavam, sossegados, protegidos, ao alcance de minhas mãos. O 
destino não o quis. Nunca mais os verei, porém nunca mais em 
mim morrerá a saudade deles.
Sei por experiência própria que os brinquedos têm vida, porque 
lhes dei vida; que os brinquedos são vivos, porque vivi os meus 
melhores anos com eles. 160

Há um relato da memória: como os objetos entraram na sua lem-
brança. Nesse sentido, a vida que se ressalta é a do sujeito que lembra. 
Até mesmo nos livros de viagem, há uma tendência desse cultivo do 
“espírito interior”, que se alimenta de poeiras, desgastes e desapareci-
mentos. Um “espírito interior” que, pela escrita, consegue dizer o que é 
o “espírito exterior” das coisas. 

José Lins do Rego e Graciliano Ramos também participam desse 
modo de narrar, mas na própria narrativa se processa um deslocamento 

160 BARROSO, Gustavo. Coração de Menino. 3. ed. Fortaleza: Casa de José de Alencar/UFC, 2000, 
p. 124 e 125. 
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do sujeito para o objeto: a cultura material ganha uma dignidade que, 
se não lhe dá vida independente, certamente lhe é dada vida própria. 
Assim, a materialidade com a qual eles contam uma história é dife-
rente daquela que alimenta o imaginário de Gustavo Barroso. Diferença 
sutil, mas que pode ser notada, por exemplo, logo na primeira linha que 
José Lins pôs em Meus verdes anos: “Tanto me contavam a história 
que ela se transformou na minha primeira recordação de infância”.161 
Em Graciliano, a indecisão é a mesma. O foco é que muda, fixando-
-se não por meio da narrativa linear, mas pela descrição densa e opaca 
de um objeto parado: “A primeira coisa que guardei na memória foi 
um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma 
porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não 
desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho”. A seguir, a dúvida é 
esmiuçada e quase chega a ser explicada: “Talvez nem me recorde bem 
do vaso: é possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu 
a ter comunicado a pessoas que a confirmaram. [...] De qualquer modo 
a aparição deve ter sido real”. 162

No final das contas, Graciliano Ramos tem a dúvida de José Lins: 
trata-se de um fato que foi virando narração ou de uma narração que 
foi transformando-se em fato? Diante de ambos os escritores, e dessa 
pergunta implícita em seus textos, o leitor pode chegar a outras per-
guntas: uma dúvida gerou a narrativa? Ou foi uma narrativa que gerou 
a dúvida? As duas perguntas, inadequadas porque exigem sim ou não, 
podem-se tornar minimamente aceitáveis com uma resposta contradi-
tória — sim e não. 

Gustavo Barroso é mais esquemático: o objeto faz lembrar, a 
lembrança alimenta-se, também, de erudição; daí a imaginação propícia 
aos exercícios da literatura. Entendo, vale destacar, que dizer literatura 
não significa dizer liberdade criativa (como os românticos pensavam). 
Pelo contrário, porque a literatura não é menos dependente de estrutu-

161 REGO, José Lins do. Meus verdes anos: memórias. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1993, p. 5.

162 RAMOS, Graciliano. Infância.  Rio de Janeiro: Record;, São Paulo: Martins, 1976, p. 9.
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rações prévias do que a história, por exemplo. Como bem destaca Paul 
Ricoeur, ambas têm suas dívidas com o passado a ser apropriado. E não 
se sabe qual seria aquela que deve mais ou a que tem maior ou menor 
impossibilidade de pagá-las.163 Nesse sentido é que me refiro ao tempo 
montado de Gustavo Barroso.

Esse tempo montado talvez se torne mais evidente na medida 
em que se perceba aquilo que seria o tempo desmontado. No âmbito da 
literatura de memória, um dos casos de maior significado é certamente 
a escrita de Pedro Nava. E não será exagero dizer que os argumentos 
aqui desenvolvidos sobre as relações entre poeira e regime de tempora-
lidade também foram nutridos por sua maneira de fazer conectores de 
sentido temporalizado. Dito isto, passo a explicitar o modo pelo qual 
ele trabalha os encaixes, dando certa prerrogativa aos objetos e, assim, 
transformando-os em objetos de memória.

“Segunda recordação — o caderno”, escreve Pedro Nava, “era 
grosso, de folhas pautadas, de capa alaranjada. Presente de tio Salles 
que fora comprá-lo à Rua Haddock Lobo”. Mas, a lembrança tinha a 
sua história, particular e preciosa: “Pelo capricho da vida dos objetos, 
esse caderno ficou primeiro esquecido num caixote de livros de meu 
Pai. Quando ele reapareceu, fui aproveitando suas páginas em branco 
para novos desenhos que se superpuseram aos antigos”. Ou seja: foram 
surgindo marcas, só mais tarde percebidas. Umas de 1910, outras do 
ano seguinte. Além disso, 1914 e 1918. 

Coberto e descoberto, o objeto era utilizado e reutilizado. Não 
havia, ainda, o objeto com valor de memória, e sim com valor de uso. 
Mas a reaparição seguinte foi diferente. E a diferença é descrita não 
apenas como apropriação do sujeito diante do objeto. A constituição 
física do objeto emerge em sua potência indutora de imagens. A partir 
de códigos pré-estabelecidos, o artefato se oferece à percepção e faz 
funcionar o tempo. O que antes era espaço à disposição, agora se impõe 
como tempo exposto, preciso e silencioso como o pulo de um gato: 
“Tornou a sumir sepultado numa dessas fundas canastras que só se 

163  RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. São Paulo: Martins Fontes, p. 327. Volume III.
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abrem por acaso. Ressurgiu furado de traças, já tocado pelo tempo e 
começando a representar o passado”. Conclusão: “foi sendo guardado e 
hoje eu o comtemplo como coisa preciosa, ‘como um copo de veneno’, 
como bocado tangível de minha infância”. 

Pedro Nava não economiza palavras para dar ao leitor as sen-
sações a respeito dos conectores entre o palimpsesto da poeira e as 
camadas de espaço temporalizado, articulando imagens variadas que 
procuram apresentar o vestígio e a vertigem incrustrados na matéria 
sobrevivente, em seu silêncio implacável: “Esse caderno traz nas suas 
páginas o pó de uma longa sequência de casas cujo ambiente tornou-se 
dele inseparável. Impregnou-se dos ares do Rio Comprido, do mofo de 
Juiz de Fora, da luminosidade de Belo Horizonte”. 

“Tem poeira carioca e poeira de Minas”, continua Pedro Nava, 
“foi folheado por dezenas de mãos agora mortas, cujo suor vivo e 
cujas impressões digitais deixaram nele — para sempre! — seu traço”. 
Antes de descrever como um objeto se tornou espiritualizado pela du-
ração impalpável da lembrança que une os fragmentos do passado, 
trata-se de testemunhar como o tempo encarnou no objeto, tornando-
-o impregnado pelo vestígio que só o tempo pode oferecer: “É desses 
objetos mágicos, embebidos de gente — gente falecida — cujo resto 
material é sentido pelos cães que uivam aos mortos ou pelos bruxos 
que os invocam”. 

Daí, desses dispositivos de montagem do objeto, o caderno 
vai entrando na escrita como objeto montado, para sair desmontado; 
vai deixando de ser construção da memória para ser memória cons-
truída. Emerge, então, o caderno/relíquia: “Esse caderno lembra so-
bretudo meu período de realeza em Aristides Lobo 106. Eu, sentado 
à escrivaninha de tio Salles, desenhando e enchendo de admiração 
meus pais e a roda deslumbrada das tias e tios”. Em seguida, o tempo 
seguinte: “Pouco tempo depois, no ambiente cor de cinza de Juiz de 
Fora, eu recordaria a Rua Aristides Lobo e o Rio Comprido”. 

“Abro o velho caderno e pela sua capa rasgada entro na minha 
infância”, conclui Pedro Nava. Mas, antes do ponto final, ele esclarece 
que sua entrada no passado se dá “como Alice entrava, pelo espelho, 
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na poesia do seu país de maravilhas”.164 Como se vê na epígrafe há 
pouco citada, o país de Alice é maravilhoso não somente por seu espaço 
diferente, mas também pelas peculiaridades de seu tempo, como se vê 
na epígrafe aqui colocada. Tweedledum se zanga porque seu chocalho 
novo é chamado de velho. Duas temporalidades. Alice usa a quantidade 
de desgastes para medir a quantidade de tempo — “velho”, portanto 
“quebrado” / “quebrado”, portanto “velho”. Tweedledum se serve de 
outra metodologia: o tempo de posse do objeto — “comprei-o ontem”. 
Impossível, portanto, o estabelecimento de qualquer tipo de diálogo. 

No caso de Pedro Nava, a combinação das duas medidas: Alice 
e Tweedledum. Seu caderno era marcado pelo pó, e a posse também o 
marcava. Além disso, ou subjacente a isso, a explicitação da linha de 
montagem dessas duas maneiras de fazer, desde o momento do caderno 
com valor de uso até a sua transfiguração em caderno com valor de 
relíquia. Gustavo Barroso se utiliza desses procedimentos, mas o seu 
tempo de preferência se faz numa memória montada, quer dizer, o ob-
jeto já emerge como coisa sagrada — a sacralização fica mais ou menos 
subtendida. Não por acaso, porque dar conta do processo pode signi-
ficar uma perda de força no seu culto da saudade. Em outros termos: 
enquanto ele vai acolhendo a saudade narrada, vai evitando o perigo da 
saudade explicada ou esmiuçada.

A idade da perda

“Pela primeira vez”, escreve Primo Levi, “nos damos conta de 
que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a ani-
quilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a 
realidade nos foi revelada: chegamos ao fundo”. O fundo, onde “mais 
baixo não é possível”, não dizia respeito a algo interior. Essa “condição 
humana mais miserável”, para surpresa do leitor, não tinha a ver com 
uma ofensa moral, ou um desrespeito no âmbito religioso, por exemplo. 

164 NAVA, Pedro. Baú de ossos. 7. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 399- 400.
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Trata-se não de uma ofensa ao sujeito, mas aos objetos do sujeito: a 
sua roupa, o seu sapato. Os prisioneiros perdem algo fora do corpo. 
Algo que, ao ser perdido, passa a ser percebido como pedaço da carne. 
É como o cabelo, que parece acessório, mas não é. Os nazistas sa-
biam disso e fizeram disso um componente da tortura nos campos de 
concentração: “Nada mais é nosso: tiraram-nos as roupas, os sapatos, 
até os cabelos.” Em seu esforço para ser melhor entendido pelo leitor, 
Primo Levi faz comparações com experiências fora do campo: “... que 
cada um reflita sobre o significado que se encerra mesmo em nossos 
pequenos hábitos de todos os dias, em todos esses objetos nossos, que 
até o mendigo mais humilde possui: um lenço, uma velha carta, a foto-
grafia de um ser amado”. Conclusão: “Essas coisas fazem parte de nós, 
são algo como os órgãos de nosso corpo”.165 

***

“Meu primeiro impulso”, escreve Paulo Mendes Campos, “era 
tocar do apartamento aquele homem corpulento, de voz gorda, o ini-
migo que me expulsava de casa. Mas fiquei firme; eu mesmo pedira 
seus serviços”. A crônica trata do transporte dos móveis de sua casa para 
outra e deixa entrever essa “potência soberana do objeto”. O que antes 
parecia tranquilo se desestabiliza. É claro que aí se tem a experiência 
de invasão do território antes privado e, mais do que isso, privativo, 
numa espécie de apego que remete aos conectores do sujeito ao objeto, 
por motivos variados e, obviamente, vinculados à experiência do indi-
víduo moderno, cada vez mais afeita a certas delimitações do espaço e 
do tempo. Mas, além disso, ou subjacente a isso, as experiências tanto 
de Primo Levi quanto de Paulo Mendes Campos. Especificamente em 
relação ao tempo, a crônica mostra-se sensível a certos códigos que se 
dão a ver somente em situações nas quais os artefatos são deslocados. 
O que não tinha tempo passa a ter: 

165 LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988. p. 24.
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Examinou as peças, cheirou os móveis com um nariz expe-
riente, fez o preço. Pegou o telefone, deu instruções à compa-
nhia, acrescentando com meio desprezo: “O que tem mais 
aqui é livro”.
Em meia hora os bárbaros chegavam.
As coisas estavam acomodadas em sua velhice e discretamente 
compunham um lar; mas, reviradas, empilhadas, foi como se as 
desnudassem brutalmente para mostrar os ridículos estragos do 
tempo. Era chocante.
Quando agarraram o armário, ele quis correr e perdeu a compos-
tura; tinha um pé torto, coitado. Da gravura do Cristo de Chagall 
caiu uma chuva de pó.166

E a angústia continua. Aliás, aumenta. O problema é óbvio: os 
carregadores estavam mexendo em um território marcado — um prin-
cípio ancestral e animal. O que mais doía, entretanto, era sentir, ali 
no calor da hora, que o espaço estava abarrotado de tempo (a poeira 
embutida não deixava a menor dúvida sobre isso). A posse do tempo 
tinha vindo devagar, paciente, imperceptível: “Aquela cômoda estava 
tão suja, e não sabíamos”. Mas ficaram sabendo, de repente. O que ali 
estava se perdendo não era um móvel. Afinal o objeto iria para outro 
espaço, mas em outro espaço o tempo já não seria o mesmo. Não que o 
objeto fosse ficar novo, mas a situação seria nova, com novas camadas 
de pó e desgaste. 

“Viver, filosofei, é colecionar ruínas. Os carregadores não tinham 
filosofia, eram os coveiros profissionais de um certo espaço meu, de 
um certo tempo meu”. A filosofia, ao invés de acabar com a angústia, 
dava-lhe mais força, na medida em que ajudava a transformar a poeira 
em vestígio, atribuindo-lhe sentido de melancolia e desespero. O que 
mais revoltava era a agilidade das mãos, sem distinguir uma coisa de 
outra: “Não amavam aquele vaso tarde de maio em Minas depois de ter 
chovido um pouco (quanta pretensão nos prende ao que é nosso), como 

166 CAMPOS, Paulo Mendes. Quatro histórias de ladrão e outras crônicas. Rio de Janeiro: Agir, 
2005, p. 77.
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não sentiam antipatia (e as aversões criam também alianças) da bandeja 
que nos deram de presente”.

“Às vezes paravam na faina, exibiam uma bugiganga e pergun-
tavam com violência para mim: ‘Isto vai?’.” Ia tudo, decidiu inicial-
mente. Logo depois, o desdobrar da resposta aos carregadores, não pela 
voz, mas em seu pensamento: “Vai tudo ou não vai nada”. A pergunta 
sobre o que escolher era fatal e, na trama da narrativa, assume o sen-
tido de engate para um desfecho que, ao invés de responder, pergunta 
como é possível separar o sujeito do seu objeto. Para reagir ao amor 
exagerado aos pertences, vinha “uma vontade de atear fogo naqueles 
objetos que me submetiam a um modesto passado e me forçavam ao 
compromisso de um modesto futuro”. Mas, pensando nisso, como o 
cronista poderia saber o limite entre ele e as coisas? — “Atear fogo em 
mim. De que adianta mudar, se carrego comigo as minhas coisas e a 
Coisa? Se carrego a mim mesmo? Eu – o traste mais gasto e manchado 
de minha vida”.167

***

Do campo de concentração à mudança de endereço, de Primo 
Levi a Paulo Mendes Campos. De uma escrita a outra, o objeto apa-
rece entranhado no sujeito — tentativas para diminuir a soberania do 
“eu” suficiente. As experiências textuais do século XX, nesse sentido, 
revoltaram-se contra a soberania autocentrada do sujeito. Pelas mais 
variadas configurações, a matéria será reabilitada, com a ajuda, ou não, 
da sensibilidade romântica. No caso de Gustavo Barroso, o trajeto é 
peculiar. O par humano/inumano não é o seu ponto de partida. A sua 
compreensão a respeito do valor dos objetos articula-se com sua afeição 
pelos animais: 

À tarde, damos uma fugida até a venda do Teodureto. O grande 
Judas de flor ao peito já está içado na forca e começa a pegar 

167 CAMPOS, Paulo Mendes. Quatro histórias de ladrão e outras crônicas..., p. 77-78.
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fogo. Toda a gente larga os divertimentos a que se entrega no 
terreiro da bodega para assistir à execução do traidor. O maior 
desses divertimentos é o jogo do pato que me causa horror. En-
terra-se no chão um pato, que fica somente com a cabeça fora da 
terra. Vários sujeitos pagam quinhentos réis de entrada e, de 
olhos vendados, armados com um pau, completamente desnorte-
ados, vão para lá e para cá batendo com aquele pau. O que 
acertar a cabeça do pato e o matar ganha, além do pato morto, 
cinco mil réis. Ainda estou vendo aqueles homens grosseiros do 
baixo povo, estivadores, carregadores, marinheiros, embarca-
diços, vagabundos, dando pancadas de cego que faziam a assis-
tência morrer de riso e, no meio daquele movimento e daquele 
bruá, a cabeça do pobre pato, com os seus olhos muito redondos, 
mal se podendo mover e como que mostrando o horror daquela 
morte que estava instintivamente adivinhando. A expressão da-
quele animal, talvez mais criada na minha imaginação do que 
real, continua gravada na minha retentiva.
Eu tinha horror àquele jogo. Criado entre moças e mulheres, pe-
netra muito fundo na minha alma a natural piedade dos espíritos 
femininos. Eu não suportava ver o sofrimento. Nunca pude mal-
tratar um bicho. Quando os moleques amarravam latas ao rabo 
dos cães vadios ou das cabras à solta, fazia os esforços possíveis 
para apanhá-los e libertá-los da judiação. Essa piedade se es-
tendia até às cousas inanimadas. Não compreendia que se pu-
sesse fora um objeto que houvesse servido à casa muito tempo. 
Entendia que aquele servidor inanimado merecia uma aposenta-
doria silenciosa a um canto, entre as cousas velhas que se fi-
navam na companhia das baratas e das teias de aranha.
Aos quatro anos de idade, fiz uma manha dos diabos por causa de 
um velho uru das compras. As nossas compras eram feitas no Mer-
cado todas as manhãs pela negra Teresa, antiga escrava de minha 
avó, que se conservava fiel à família. Trazia num uru de palha de 
carnaúba, a tiracolo, as verduras e os legumes comprados, despe-
java-os sobre uma velhíssima mesa na copa e fazia as contas com 
minha tia Iaiá, que era a ecônoma da casa. Depois, pendurava o uru 
de um prego na porta que abria da porta para a cozinha. A toalha 
estava lustrosa pelo uso e pela gordura das mãos que o manuse-
avam. Parecia envernizada. As chamas do imenso fogão de alve-
naria nela se refletiam, oscilantes com reflexos sanguíneos. Todos 
os dias. Desde quando andava de gatinhas, via aquilo.
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Numa manhã de chuva, ao voltar dum passeio com minha tia 
Nenen, deparo o uru da Teresa, como chamava aquele cesto in-
dígena, esfiapado, abandonado no meio da rua, sob a chuvinha 
miúda que chorava a sua desgraça. Tinha largado a alça e não 
podia mais servir. Parei com as lágrimas a me espocarem dos 
olhos e inquiri minha tia:
— Este é o uru das compras lá de casa, não é? Ela adivinhou a 
tragédia e quis negar. Eu despejei o Niágara de tal modo que 
teve de consentir que trouxesse o velho uru e o escondesse de-
baixo duma mala, num dos quartos de depósito. Ali ele se acabou 
dignamente dentro de sua casa e não na via pública.
Imagine-se como não ficava quando via o pobre pato naquela 
triste situação! Que vontade de soltá-lo e que revolta surda por 
não compreender que aquela gente achasse prazer em tanta mal-
vadez. Eu não conhecia os homens. Hoje sei do que são capazes. 
Por dinheiro fazem com outros homens o que aquele poviléu 
rude fazia com o pato. E são às vezes inteligentes, educados su-
perficialmente e mesmo um tanto cultos.168

Uma narrativa das origens, comum em livros de memória e 
congêneres. Também comum é a declaração de amor aos animais (aos 
objetos nem tanto). O incomum é o conector entre os dois amores. 
Animais e objetos apresentam-se como se fossem duas paralelas que 
se encontraram em algum lugar do passado, e permanecem se encon-
trando, numa espécie de acordo não declarado. Animais e objetos na 
mesma direção, eternamente pares e paralelos, juntos no tempo e sepa-
rados pelo espaço. O paralelismo, entretanto, não é uma particularidade 
desse livro. A ideia se faz presente em vários outros escritos, tanto de 
ficção quanto de reflexões sobre história, como é o caso das considera-
ções que ele faz no livro Inteligência das coisas, a respeito dos “heróis 
do passado” que eram animais, como gatos, cachorros e cavalos, inclu-
sive com participações decisivas e tão memoráveis quanto os atos de 
heroísmo dos humanos. Citando casos e mais casos, numa listagem que 
percorre séculos e continentes, um dos capítulos termina, por exemplo, 

168 BARROSO, Gustavo. Coração de Menino..., p. 71-73.
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com a seguinte reflexão: “Como na sociedade dos bichos não há elogios 
mútuos nem igrejinhas literárias, estou que, quando um deles alcança 
nomeada, em verdade a mereceu. Daí se poder francamente afirmar que 
os animais são célebres com muito mais justiça do que os homens”.169 

O mutismo dos objetos, portanto, não é rompido apenas pela 
evocação da memória de quem a cultiva devidamente, mas também 
pela própria potência da materialidade em sua irredutível diferença 
entre sujeito e objeto e na eterna semelhança entre objeto e animal. 
Assim, Gustavo Barroso vai endossando alguns contratos com o ro-
mantismo e também fazendo pactos com outras tradições, que, pelo 
menos até agora, não foram nomeadas pela epistemologia da história 
do pensamento, da história da arte, da ciência ou algo congênere. Sua 
concepção da “fala” proveniente dos animais e das coisas não se reduz 
a uma ideia romântica. Poder-se-ia convocar o termo mitologia para 
alargar a questão, abrindo-se o desafio de identificar traços de uma an-
tiguidade que se recria a partir de certas historicidades. Ou, do mesmo 
modo, não seria razoável esquecer a imensa influência que certos li-
vros como o Lunário Perpétuo — criadores e criaturas de um mundo 
não-científico (pelo menos na acepção da ciência moderna), mas que, 
a partir de certas circunstâncias, interagem com a ciência (moderna) 
tornando-a, ao mesmo tempo, amiga e inimiga, tese e antítese, prova e 
contraprova, limite e eternidade. Convergência de tantos fios, a escrita 
de Gustavo Barroso não fará um tecido inédito ou nunca antes visto. 
Isso, obviamente, se não se leva em conta a delimitação da categoria 
“autor”. Considerada a autoria, é claro que o correto será afirmar que 
ele fez a trama ao seu modo (inclusive lutando para ser reconhecido 
como escritor original, em conformidade com a circulação das legitimi-
dades do “criador” que se fundamenta na noção de “gênio”). 

Se a escrita da memória articula-se com o culto da saudade, é o 
sentimento da perda que alimenta a narrativa. A escrita assim estabe-
lecida é agonizante e redentora, devedora do passado e crente na in-
solvência da dívida, mas confiante no rito de permanente reatualização 

169 BARROSO, Gustavo. A inteligência das coisas. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1923, p. 89.
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da herança e, por isso mesmo, conclusiva sobre o perigo real de se 
viver como deserdado. O registro vive à beira do precipício, na corda 
bamba, sem porto seguro. Seu lamento é hino patriótico e réquiem me-
lancólico, dá presença aos ausentes e faz dessa presença um ritual de 
celebração do tempo, atribuindo-lhe uma existência mais perceptível 
e menos caótica.

Só a idade traz a perda. Mais tempo, mais espaço para a saudade 
— a equação é quase regra. Afinal, a idade da perda vem tarde. Mas, na 
vida de Gustavo Barroso, veio cedo (em analogia, é claro, com escri-
tores mais ou menos da sua geração). Seu primeiro livro Terra de sol 
já vem marcado pelo sentimento de um escritor que, morando no Rio, 
vê-se distante do Ceará — a geografia transmuta-se em história, quer 
dizer, a distância no espaço vira distância temporal. Pelas medidas da 
topografia, ele é seduzido e reduzido pela cronologia.

O espaço se dispõe na espreita, disponível e alerta para injetar, no 
sentido do tempo, a idade da perda. E o tempo não fica atrás, dando o 
troco, humilhando-se, revoltando-se, mas nunca na indiferença. A dis-
puta não se dá entre dois querelantes, mas na própria razão de existir do 
tempo e do espaço. O tempo da saudade e o espaço da saudade fazem o 
tempo ser tratável pelo espaço e o espaço ter tempo. Tudo isso no plano 
da linearidade. Se a saudade é alimentada pelo vestígio, o vestígio ali-
menta a saudade na medida em que sua concretude se faz na linearidade 
do tempo. Afinal, a significância do vestígio “requer a síntese entre a 
impressão deixada aqui e agora e o acontecimento terminado”.170

170 RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. São Paulo: Martins Fontes, p. 211. Volume III.
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Os melindres da matéria

É muito conveniente, em certas horas do dia ou da noite, ob-
servar profundamente os objetos em descanso: as rodas que 
percorreram longas, poeirentas distâncias, suportando grandes 
cargas vegetais ou minerais, os sacos das carvoarias, os barris, 
as cestas, os cabos e asas dos instrumentos de carpinteiro. 
Deles se desprende o contato do homem e da terra como uma 
lição para o torturado poeta lírico. As superfícies usadas, o des-
gaste que as mãos infligiram às coisas, a atmosfera amiúde trá-
gica e sempre patética destes objetos, infundem uma espécie 
de atração não desprezível em direção da realidade do mundo.
A confusa impureza dos seres humanos percebe-se neles, o agru-
pamento, uso e desuso dos materiais, as pegadas do pé e dos 
dedos, a constância de uma atmosfera humana inundando as 
coisas do interno e do externo.
Seja assim a poesia que buscamos, desgastada como por um 
ácido pelos deveres da mão, penetrada pelo suor e a fumaça, 
olente à urina e à açucena salpicada pelas diversas profissões 
que se exercem dentro e fora da lei.
Uma poesia impura como um traje, como um corpo, com man-
chas de nutrição e atitudes vergonhosas, com rugas, observa-
ções, sonhos, vigílias, profecias, declarações de amor e de ódio, 
animais, sacudimentos, idílios, crenças políticas, negações, dú-
vidas, afirmações, impostos. 

              Pablo Neruda171

Insultos do tempo

“Tudo parece não ter mais a menor utilidade...” — observa 
Gustavo Barroso.  Objetos anônimos para sempre, e quase sempre ava-
riados: “Móveis estragados ou fora de moda, ferramentas enferrujadas 

171 NERUDA, Pablo. Para nascer nasci. São Paulo: Rio de Janeiro: Difel, 1979, p. 122.
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ou tortas, livros sebentos e comidos de bichos, telas sem moldura e 
molduras sem telas, panelas e caçarolas amolgadas...”. 

Um verdadeiro mundo à parte, cujo inventário parece impos-
sível. Impossibilidade que, certamente, torna esse acervo sem fim 
ainda mais fascinante: “... velhos uniformes e condecorações, mo-
edas antigas e bilhetes de banco recolhidos, caixas de selos do cor-
reio usados, vasilhas, pregos, parafusos, torneiras, malas, caixotes, 
brinquedos, louças...”. Além disso, é possível encontrar um “grampo 
de cabelo retorcido”, um “quadro rasgado”, ou ainda um “armário de 
portas empenadas”. 

Nada de heróis ou testemunhos de fatos notáveis, mas, aos ou-
vidos de Gustavo Barroso, tudo isso era curioso e fascinante. Cada 
coisa com as suas marcas, ou melhor, com as marcas que o tempo 
havia feito e deixado: “Vale a pena perder algumas horas, ou ganhá-
-las, conforme a opinião, visitando essa instituição curiosíssima”. 
Trata-se do comércio informal de coisas usadas, que ele costumava 
visitar no decorrer das viagens. No caso, o registro refere-se mais es-
pecificamente à Madri. Em Madri, além da arte e da história, Gustavo 
Barroso se empolga com a feira dos anônimos: “Dou minha palavra de 
que é um dos lugares mais interessantes da bela capital espanhola”.172

Mas como conciliar a sensibilidade que aí se mostra com a admi-
nistração de um museu? O seu gosto pela poeira e pelo desgaste era evi-
dente, mas isso entrava em choque frontal com o que se tornava senso 
comum no trabalho dos conservadores (que, no Brasil, passariam a ser 
chamados de museólogos). Como criador e diretor do Museu Histórico 
Nacional, Gustavo Barroso dava o tom de quase tudo: do acervo cole-
tado ao acervo exibido. E, em 1932, seu comando passou a ser maior, 
com a abertura do “Curso de Museus”. Tornou-se criador e diretor do 
primeiro curso de museologia do país e seu mais destacado professor. 

O seu domínio, porém, não parou por aí. Na década seguinte, ele 
mesmo passaria a ser o autor do livro da sua disciplina: Introdução às 
Técnicas de Museus, manual em dois volumes, cuja primeira edição 

172 BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos. São Paulo: Panorama, [1948], p. 228.
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foi de 1945, e cujo sucesso só seria contestado com as ondas da cha-
mada “nova museologia”, em fins da década de 1970. Sobre a “pátina do 
tempo”, o manual estaria, então, em contraponto com o relato de viagem? 

Gustavo Barroso defendeu que a conservação deveria, antes de 
tudo, ser preventiva: “toda higiene é preferível aos remédios”. Quanto 
à restauração, o manual acentuava os cuidados com o uso dos materiais 
da mesma época das peças a serem recuperadas e, inclusive, destaca 
que o ideal era “o emprego de ferramentas do passado”. Até aí, tudo 
em sintonia com a higiene antipoeira, mas, na página seguinte, ele co-
meçou a dar indícios de outra percepção, especificamente ao defender 
a preservação da pátina, que ele chama de “assinatura do tempo”: “Em 
certas peças, às vezes, no entanto, por exceção, se pode tornar o res-
tauro invisível. Nas pinturas sobretudo”. 

O “restauro invisível”, entretanto, não é bem delimitado. E essa 
delimitação não era algo menor: desde o século XVIII, vinha gerando 
acalorados debates, como se nota, por exemplo, a partir de uma obser-
vação que Goethe fez sobre a coleção de pinturas do seu pai, cujas es-
colhas quase sempre recaíam na compra de quadros novos. Não porque 
fossem necessariamente melhores, mas pelo seu repúdio ao “mau gosto” 
dos que valorizavam as obras somente a partir de certo escurecimento 
provocado pelo tempo — “cor mais castanha e mais sombria”.173 Tudo 
indica que a restauração, segundo Gustavo Barroso, deveria preservar a 
“grosseria” que Goethe aprendeu, desde cedo, a identificar. 

“Mas, em geral, naquilo que esteja fundamente impregnado 
do caráter duma época ou de várias épocas isso absolutamente não 
convém”. Isso significa que, tirando as pinturas, o tempo deve ser cla-
ramente exposto. A pátina é apagada, mas não totalmente, e as lacunas 
podem ser preenchidas com reposições, desde que sejam nitidamente 
explicitadas. Nada de imitar o tempo. Nada de misturar o novo com o 
velho. A restauração deve-se tornar “percebível”. Assim, o restaurador 
faz aparecer um “testemunho de profundo amor à peça restaurada”, 
prova do cuidado pela “conservação e solidez” do artefato. Respeita a 

173  GOETHE, Johann Wolfgang von. Memórias: poesia e verdade. Porto Alegre: Globo, 1971, p. 23.



124

“sua antiguidade” e “seu cunho artístico ou histórico”. Além disso, ou 
por causa disso, o profissional evidencia “a modéstia e a probidade do 
trabalho efetuado”. 

“Nos monumentos sobretudo, sua forma definitiva, atual, levou 
séculos a se constituir”.174 Há, então uma parada arbitrária no presente. 
Doravante, os “séculos” jamais terão espaço para continuar a fazer o 
que outrora faziam: produzir pátinas e desgastes. Ao “conservador”, 
caberá a tarefa de dizer que os “séculos” já estão acumulados. Qualquer 
intervenção terá seu norte a priori. 

O afeto pelo passado convocava a preservação de certas manchas 
que se acumularam na superfície dos objetos. Inclusive as manchas de 
poeira? Sim e não. Não, porque ele mesmo esclarece, em seu manual, 
que “é preciso não confundir pátina com sujeira”.175 Sim, porque o li-
mite entre uma coisa e a outra depende, e muito, do valor que se dá às 
interferências ocorridas no período entre a criação da peça e a sua con-
dição de monumento a ser restaurado. Até onde se deve limpar é uma 
questão que não pode ser separada da “confusão” por ele condenada.

Um problema prático: como e o que limpar, como e até onde 
insistir na limpeza. Na pedra ao ar livre, o sujo não era problema. No 
objeto recolhido ao museu é que a questão tornava-se ambígua: estava 
em jogo a produtividade do tempo. O tempo se apropriava das coisas de 
um modo peculiar: por meio da sujeira. A assinatura do tempo se fazia 
com rasuras, numa caligrafia borrada e milimetricamente aleatória (era 
difícil reproduzir o caminho do lodo ou das rachaduras). Ao tempo, 
agradava a cobertura de dejetos: esses excrementos que vinham não se 
sabe bem de onde. Assim como os animas marcavam o território com os 
odores do corpo, o tempo se apossava das coisas, com invasões perenes 
e pacientes, injetando na matéria todo e qualquer tipo de sujeira. Objeto 
limpo era objeto com perda de tempo, ou pior, perda da aura, cujo poder 
o torna único, no meio dos outros. A força do tempo para se apropriar 

174 BARROSO, Gustavo. Introdução à técnica de museus. 2. ed. Rio de Janeiro: Gráfica Olímpica, 
1951, p. 87.

175 BARROSO, Gustavo. Introdução à técnica de museus..., p. 89.
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dos artefatos era proporcional ao desgaste e ao acúmulo das impurezas, 
que ia dando cores e estrias específicas. Pode-se dizer que, nesse sen-
tido, o passado polui. Poluição que o faz ser “antigo”. 

Como destaca Michel Serres, a poluição permite a posse. A pro-
priedade que o ser humano impõe sobre o mundo se dá pela poluição 
que o corpo pode derramar na superfície das coisas. A saliva ou o suor, 
por exemplo, afastam os estranhos do ninho e, exatamente por isso, 
estabelecem propriedades e definem proprietários. Os fluidos estabe-
lecem posses e afastam invasores.176 A poluição constitutiva de qual-
quer vestígio o faz possuído pelo tempo. Tempo necessariamente linear. 
Se não fosse linear, o tempo do vestígio seria uma poluição de outra 
natureza, incapaz de gerar períodos a partir de marcos e divisórias entre 
passado e presente.

O vestígio é, então, uma dádiva do tempo. Mas, o tempo que 
dá, também tira. É por isso que Gustavo Barroso alarmava, no final 
da década de 1920, que era urgente defender Ouro Preto dos “insultos 
do tempo”, e curar as “feridas do abandono”.177 Assim, a avaliação 
fundamentava-se numa divisão do trabalho do tempo. De um lado, o 
tempo positivo que, na corrosão ou no acúmulo de poeira, acrescenta 
pátina e as avariações aceitáveis. Do outro lado, o tempo negativo, que 
insulta e fere, que arranca pedaços e danifica. O limite entre uma coisa 
e outra não era preciso: dependia daquilo que Gustavo Barroso elegia 
como significativo — procedimento que, por exemplo, poderia classi-
ficar determinada ruína no âmbito da positividade.

Assim como ocorria no MHN, em Ouro Preto, Gustavo Barroso 
viu-se obrigado a decidir sobre essa fronteira quando tomou para si a 
tarefa de coordenar alguns trabalhos de restauração. Lá, ele não aceitou 
as ruínas (como as aceitava e as apreciava em certos lugares da Europa). 
O método foi recompor imitando matérias e procedimento de época, de 
modo a preservar o cheiro e as rugas da cidade. Ele explica que, diferente 

176 SERRES, Michel. O mal limpo: poluir para se apropriar? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011 p. 9-50.
177 BARROSO, Gustavo. A cidade sagrada (Correio da Manhã, 03/11/1928). In: Documentário 

da ação do Museu Histórico nacional na Defesa do Patrimônio Tradicional do Brasil. Anais do 
Museu Histórico Nacional, v. 5, 1944, p. 13.
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de muitos outros lugares, como Guimarães ou a “Nurembégia”, havia lá 
uma memória peculiar: “Ouro Preto me atrai e me fascina, porque ali 
não é somente o passado que sinto, palpo e respiro, porém, o passado de 
minha terra, o passado de minha raça e o passado de minha língua”.178 

O silêncio do tempo

Além de sentir que muita coisa poderia ser percebida pelo nariz, 
era preciso reconhecer que acima dele estavam os olhos, e ao lado as 
orelhas. No dia 16 de janeiro de 1935, o discurso de Eusébio para recep-
cionar o famoso jurista cearense Clóvis Beviláqua é um indício sobre 
o funcionamento integrado entre o ver e o escutar: “tudo isso que aqui 
vemos nos mostruários, nas paredes e nos livros; tudo quanto aqui vive 
e a cada passo parece murmurar aos ouvidos do pensamento, ou mos-
trar-nos, aos olhos da alma, a recordação de um feito...”. 179

Gravado na placa inaugurada, ficou um pequeno texto que 
assim se inicia: “A / CLOVIS BEVILÁQUA / consagrado jurista / 
O ESTADO DO CEARÁ / como recordação da visita / que se fez à 
terra natal, [...]”. Na falta de acervo, Eusébio criou um monumento 
cujo formato aproximava-se mais de uma placa de rua do que de uma 
homenagem para ficar guardada do sol e da chuva. Para valorizar a 
inauguração, ele chega a dizer que, diante de muitos troféus, o valor 
da placa é bem mais significativo, porque celebra a luz da inteligência 
e da paz.180

Organizar para ver, ver para organizar. Articular o tempo no 
espaço do museu era, nesse sentido, expor objetos, arranjar materiali-
dades memoráveis que “se vê nos mostruários”. Na falta de relíquias, 
inventa-se uma placa, que também seria sacralizada. Beviláqua, o cea-
rense que havia estruturado o Código Civil, estava no auge da sua fama 

178 BARROSO, Gustavo. A cidade sagrada..., p. 12.
179 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU DO CEARÁ [ASMUCE]. Museu do Ceará 75 Anos. Fortaleza: 
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intelectual. Eusébio percebeu isso e fez, a seu modo, o acervo aumentar. 
O importante era arrumar a casa abrindo, da melhor forma, as visibi-
lidades para o passado. Obviamente a maneira considerada melhor era 
circunscrita a determinadas expectativas sobre a possibilidade de trans-
formar o passado em algo “visível” e, em certo sentido, também “au-
dível”. A inscrição seria uma maneira de quebrar o intrínseco silêncio 
dos objetos não marcados, em si mesmos, pela escrita. Seria uma es-
pécie de objeto falante, mais do que os outros. Mas, no final das contas, 
todos os artefatos ali expostos teriam, conforme o diretor, a capacidade 
para “murmurar aos ouvidos do pensamento”. 

Estava em cena o que se pode ouvir diante do “mutismo das 
coisas” como diria Francis Ponge. Ao se referir às motivações de sua 
poesia, Francis Ponge confessa: 

[...] o que me obriga a escrever é a emoção provocada pelo mu-
tismo das coisas que nos cercam. Talvez se trate de uma espécie 
de piedade, de solicitude, enfim, tenho o sentimento de instân-
cias mudas da parte das coisas, solicitando que finalmente nos 
ocupemos delas, que as digamos.181 

Em outubro de 1944, o jornal O Povo publica uma notícia sobre 
o valor do acervo do museu, destacando a existência da “primeira má-
quina de costura que teria chegado ao Brasil”. “Enquanto percorria, 
com o dr. Eusébio de Sousa, os compridos corredores do Museu”, des-
tacou o repórter, “somente os seus passos quebravam o silêncio”.182

 Não seria uma observação isolada a referência ao silêncio. No 
dia 1º. de junho de 1944, o jornal O Nordeste publica mais um relato 
sobre as “curiosidades” do museu, que se iniciou da seguinte maneira: 
“A máquina impressora do jornal parava. Deixo a redação. Os trabalhos 
do dia estavam terminados. Rumo para o Museu Histórico. Sei onde 
estão guardadas as ‘coisas que o tempo levou’”. O prédio é visto como 
“majestoso”, e a entrada é tratada como uma espécie de fronteira entre 

181 PONGE, Francis. Métodos. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 85.
182 ASMUCE. Museu do Ceará 75 Anos..., p. 109.
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o passado e o presente: “Galguei os degraus de mármore, indo para 
onde estava um senhor de preto. Era o encarregado do livro de visitas. 
Assinei-o. Reinava um silêncio profundo”.183 

Em julho de 1945, outro jornalista destacou que era preciso sentir 
o mutismo que há nos os objetos: “O silêncio, profundo silêncio, que en-
volve aquele casarão sombrio...”. No princípio de tudo, estaria o vazio 
acústico de cada artefato.  Em tom de reverência e mistério, o texto se 
refere às “antigas e enferrujadas peças de artilharia”. Eram “símbolos 
da força e da juventude dos nossos antepassados”, em contraste com a 
mudez da falta de uso: “Silenciosas, elas pareciam dedos levantados 
para o céu, exigindo, numa música impressionante, o silêncio e o res-
peito que se faziam necessários naquela casa veneranda”.184 

Silêncio dos objetos, sem dúvida, mas também o silêncio do visi-
tante respeitoso. Está em cena um ritual de reverência, que se faz na au-
sência de sons como veículo de uma experiência sensorial com a mate-
rialidade exposta. É como se o audível fosse uma mancha, uma quebra 
de comunicação entre o visitante e a coisa visitada. Circunscreve-se, 
assim, um corpo regrado em determinado sentido, diferente do corpo 
presente nas chamadas “sociedades arcaicas”, como bem destaca José 
Gil: “... para nós, as palavras ‘gravidade’ e ‘seriedade’ reenviam para 
atitudes corporais que os primitivos ignoram. Elas não exprimem ne-
cessariamente o respeito por meio do silêncio”.  Isso quer dizer que 
“as suas cerimônias acompanham-se de risos e de todas as espécies de 
manifestações que nós facilmente qualificaríamos de sacrílegas ou de 
pagãs”.185 

Por outro lado, surgiram propostas museológicas que passaram a 
compreender que o silêncio deveria ser rompido. As renovações pelas 
quais os museus passaram na segunda metade do séc. XX incluíram, 
de variadas maneiras, especial atenção ao “patrimônio sonoro”. O som 
passa a ser componente da defesa da memória, como se percebe na ânsia 

183  ASMUCE. Museu do Ceará 75 Anos..., p. 115.
184  ASMUCE. Museu do Ceará 75 Anos..., p. 121.
185  GIL, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio D´Água, 1997, p. 67. 
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com que Bruno Jacomy prega a necessidade de elementos audíveis nas 
exposições. Para ele, não se trata de apenas reproduzir a sonoridade de 
certo artefato em movimento. Por exemplo: “talvez seja mais coerente 
difundir, perto dos teares, trechos de canções populares nas quais a voz 
imita o ruído do tear do que reproduzir os sons reais”.186 

Aparentemente fundamentados na renovação dos museus por 
meio de uma história social da vida cotidiana, seus argumentos se 
encerram de maneira triunfante e nostálgica: “A audição, como o pa-
ladar ou o olfato, perdeu a função vital da nossa animalidade primi-
tiva. Não nos privemos, hoje, dos prazeres que esses sentidos podem 
nos oferecer”.187 

O som teria, conforme Jacomy, a função de aumentar a suposta 
realidade do objeto, reproduzindo (ou recriando, de alguma forma) o 
som que ele antes fazia. O que passa a ser valorizado, portanto, não 
é propriamente o som como documento histórico a ser interpretado, e 
sim a inserção de mais um componente no cenário, mais um “recurso 
expositivo” para dar a impressão de “passeio pelo passado”. No final do 
século XX, tal movimento de reprodução de cenários e de outras ten-
tativas de aproximar o visitante da coisa visitada ganhou uma impres-
sionante vitalidade. Foi nessa onda que, em 1997, o Museu do Ceará 
publicou o folder intitulado “Túnel do Tempo”, com o intuito de atrair 
público para a nova exposição:

O Museu do Ceará oferece uma oportunidade única de se 
conhecer o Ceará da natureza e a natureza do cearense. 
Através das peças de sua exposição permanente, você vai 
mergulhar nas lutas, crenças e cultura de um povo que soube 
provar, ao longo da sua História, que a vontade de vencer 
nasce dentro da alma e que, apesar dos pesares importante é 
manter o humor.188 

186 JACOMY, Bruno. A era do controle remoto: crônicas da inovação técnica. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2004, p. 161.

187 JACOMY, Bruno. A era do controle remoto: crônicas da inovação técnica..., p. 161.
188 ASMUCE. Museu do Ceará 75 Anos..., p. 281.
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Aí está a proximidade pregada pelos que “amam o passado”, 
mas não com “objetos velhos” ou “relíquias”. A curadora da nova “ex-
posição permanente” afirma pela imprensa que o futuro e o presente 
passam a ter mais peso, pois “ninguém quer saber do passado”.189 

Há uma ambiguidade: negação e afirmação do passado. O 
velho desperta interesse, mas exposto por meio de novidades. O an-
tigo ganha força se estiver em um “museu do futuro”, quer dizer, 
em uma cenografia atraente, na medida em que usa recursos inova-
dores, geralmente elétricos e de preferência eletrônicos, que causem 
efeitos de surpresa e admiração. Ao inserir um “fundo musical”, 
a curadora pretendeu exatamente isso: despertar o encantamento 
diante de “coisas que o tempo levou”. Em ambiente escuro, com 
expositores de cor preta e luzes estrategicamente direcionadas, o vi-
sitante entraria no túnel mnemônico, pretensamente preparado para 
a distribuição de passagens. 

Nessa sonorização, com músicas de autores cearenses, a intenção 
foi fazer com que os visitantes fossem envolvidos na “atmosfera” da 
exposição. Por outro lado, é possível imaginar que o próprio silêncio 
tivesse entrado em decadência diante da vontade de comunicar com 
mais intensidade, tal como se percebe na avalanche de informações 
visuais e sonoras que caracteriza o comércio nos centros urbanos.190 
Além disso, há uma tradição da racionalidade ocidental que coloca o 
silêncio como coisa negativa, chegando até a ser indício de algo ter-
rível que causa insegurança e medo.191

189 ASMUCE. Museu do Ceará 75 Anos..., p. 268.
190 “O nosso imaginário social destinou um lugar subalterno para o silêncio. Há uma ideologia da 

comunicação, do apagamento do silêncio, muito pronunciada nas sociedades contemporâne-
as. Isto se expressa pela urgência do dizer e pela multidão de linguagens a que estamos sub-
metidos no cotidiano. Ao mesmo tempo, espera-se que se esteja produzindo signos visíveis 
(audíveis) o tempo todo. Ilusão de controle pelo que ‘aparece’: temos de estar emitindo sinais 
sonoros (dizíveis, visíveis) o tempo todo”. ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no 
movimento dos saberes. Campinas: Unicamp, 1992, p. 37.

191 “A contemplação do silêncio absoluto tem-se tornado negativa e aterradora para o homem 
ocidental. Assim, quando o infinito do espaço foi sugerido pela primeira vez pelo telescópio de 
Galileu, o filósofo Pascal ficou profundamente temeroso ante a perspectiva do silêncio eterno”. 
SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo. São Paulo: Unesp, 2001, p. 355.
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No final das contas, nada de muito seguro se pode dizer sobre o 
vácuo sonoro ou o acúmulo da poeira. Ora positivo, ora negativo. Se, em 
um momento, valoriza-se o tom religioso do pó e do silêncio, que dá ao 
museu um caráter venerável, em outras ocasiões, não necessariamente 
em outros períodos cronológicos, há outros sentidos. O silêncio pode se 
tornar uma falta, a ser preenchida por um “fundo musical”, em interação 
com o acervo exposto. O pó fica proscrito, ora por receitas de estética, 
ora por orientações médicas. Para uns, o silêncio favoreceria a visão 
diante das peças. Para outros, a música é que seria melhor para ver mais. 
Nisso tudo, o que fica claro é que o museu acabou se constituindo em 
um espaço que, ao exibir objetos, não convoca somente os olhos, mas 
também os ouvidos, a pele e o nariz.

A aprovação de um novo código de posturas para Fortaleza em 1932, 
ano em que também se cria o museu, pode indicar traços dessas (mudanças 
de) sensibilidades. Como já foi ressaltado, há um artigo que proíbe “sacudir 
tapetes na via pública”, entre outras proibições, como: “Estender roupas ou 
outros objetos a enxugar ou arejar, limpar vazilhas; joeirar gêneros; assoa-
lhar peixe; matar ou pelar animais; ferrar, sangrar ou fazer algum curativo 
a qualquer animal, exceto em caso de urgência; [...] urinar ou defecar”.192 

Se tais restrições são entendidas na perspectiva do saber médico, 
é lógico concluir que, nas divisões do código, fazem parte das medidas 
sanitárias. Mas, nesse sentido, é interessante notar que não estão no tí-
tulo VI, “Da polícia sanitária”, e sim no IV, “Da polícia de trânsito, dos 
costumes e da tranquilidade pública”, mais especificamente no capítulo 
III, “Dos costumes e aspecto geral da cidade”. Não havia, ainda, uma 
clareza sobre o perigo sanitário do pó. O incômodo vinculava-se ao 
trânsito e à tranquilidade. 

É claro que o código, em sua complexidade normativa, compõe-
-se de partes interativas, mas a maneira de dividir os temas sugere 
formas de sentir os problemas e as soluções. Além disso, a existência 
da norma, como se sabe, pressupõe a própria concretude da coisa a 
ser normatizada, dando margem para se supor a presença de comporta-

192 CEARÁ. Código de Posturas de 1932. Fortaleza: [s.n.], 1933, p. 100.
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mentos e valores em conflito. Assim, é plausível imaginar que a poeira 
do museu administrado por Eusébio de Sousa passou a incomodar por 
indicações sanitárias, mas também pela própria noção de ordenamento 
que o mundo urbano começava a exigir. 

A respeito dos sons, vale a pena transcrever as proibições do ca-
pítulo II do título IV, referente à “polícia de trânsito, dos costumes e da 
tranquilidade pública”: 

1 – Dar gritos à noite dentro das zonas central e urbana, depois 
das 22 horas, sem necessidade ou utilidade;
2 – discutir ou altercar em altas vozes nas ruas, praças, passeios 
ou casas de entrada pública;
3 – dar tiros a qualquer hora do dia ou da noite, não sendo no 
desempenho de deveres do serviço público ou nos casos de legí-
tima defesa da pessoa ou da propriedade;
4 – tocar ou ensinar música, com pancadaria, depois das 22 
horas, sem licença da Prefeitura, exceto nos locais permitidos;
5 – usar sinais sonoros, tímpanos, buzinas e outros meios de 
aviso, fora dos casos estritamente necessários;
6 – usar o escapamento livre dos veículos nas zonas central, ur-
bana, e suburbana.
Art. 400 – Nas imediações dos hospitais, sanatórios, casas de 
saúde, e manicômios, etc., não será admitida, durante a noite, 
realização de espetáculos ruidosos, batuques nem o uso de fo-
guetes, tiros ou quaisquer festejos incomodatícios.193 

Se, nos acúmulos que caracterizam o urbano a partir do século 
XIX, tudo deve ser acumulado dentro de regras da convivência, não é de 
se admirar que o som tenha destaque. Seria uma saída fácil afirmar que 
as cidades se fundam na multiplicidade de sentidos: contra e a favor dos 
elementos sonoros. Seria uma conclusão geral, ou melhor, uma redução 
geral, pois é preciso levar em consideração as tensões, as disputas social-
mente constituídas, que inserem no termo diversidade o sentido de diver-

193 CEARÁ. Código de Posturas de 1932. Fortaleza: [s.n.], 1933, p. 100.
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gência. Aqui, isso significa tratar essas sensibilidades nos conflitos que 
também as constituem e que estão no jogo de definição do espaço muse-
ológico, em torno do que é aceitável e recomendável, daquilo que facilita 
ou atrapalha os contatos com o passado. Ao ser ponto fundante da vida 
em sociedade, o pretérito convoca recursos variados, que vão dos olhos 
aos ouvidos, do nariz ao resto do corpo. Está em questão a vulnerabili-
dade dos poros, ou melhor, o limite cambiante entre a pele e a paisagem. 

***

“Antes de pisar o solo sagrado daquela velha metrópole de Minas, 
sonhava com o prestígio de sua história e o mistério da sua lenda” — es-
creve Gustavo Barroso, em um artigo publicado no Correio da Manhã 
do dia 5 de novembro de 1928. A restauração a ser planejada tinha que 
levar em conta esse sonho, realimentado pela presença da matéria, tanto 
a enegrecida pela estética do tempo, quando a destruída pelo tempo cor-
rosivo. A recomposição não poderia decompor a caligrafia do passado: 
“Pela primeira vez cheguei a essa cidade numa noite linda de agosto. 
[...] A lua subia, curiosa, acima do espigão da serrania. E, no alto dos 
morros escuros, as torres brancas das igrejas atalaiavam o silêncio”. O 
silêncio, não há dúvida, era importante possuí-lo: “Parece-me que ca-
minhei devagar, procurando não fazer ruído, como se tivesse receio de 
acordar em cada viela torcicolosa e deserta as sombras das gerações de-
saparecidas”. O silêncio o ajudava a enxergar, nas linhas e nas volutas, 
a imagem do tempo: “Vi o maravilhoso templo do Rosário, enegrecido 
pelo mugre dos centenários, solene e mudo sob a bênção do luar e o 
lume trêmulo das estrelas”.194 

Se havia tempo acumulado, era preciso ter silêncio — eis a regra 
que foi religiosamente seguida. No final das contas, o passado não se 
dava bem com ruídos, como se nota, por exemplo, em uma das muitas 
descrições sobre os castelos e as ruínas de Portugal:

194 BARROSO, Gustavo. A cidade sagrada..., p. 10.
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O chofer parou o carro à margem da estrada. Em volta, a pai-
sagem maninha amarelecia sob o violento sol do estio. Junto do 
oitão de uma casa pequena com o telhado cheio de abóboras 
amadurando, estacionava um homem alto, de chapéu à banda e 
mãos à ilharga, que lembrava aquele Valentão das Nacejas, do 
“A Ilustre Casa de Ramires”. Perguntei-lhe:
— Por onde se vai ao castelo de Almourol, faz favor?
O rosto moreno e corado desfranziu-se em um sorriso que pôs à 
mostra duas fileiras de lindos dentes sob o bigode curto. 
Respondeu:
— Sou o guarda do castelo. É aqui ao lado. Vou mostrar o ca-
minho a V. Excelência.
— Suba ao estribo, disse-lhe eu.
Cortamos pela fímbria dum campo de milho, atravessamos 
pequenino Souto e logo o terreno se inclinou atorroado e pe-
drento. Por entre os troncos avistava-se de quando em vez 
uma placa metálica de água batida de sol. De repente, o Tejo 
apareceu serpenteando entre morros, uns áridos, outros verdes. 
E, numa ilhota penhascosa e vestida de vegetação, a bruta 
massa de pedra de uma fortaleza medieval com seus panos de 
muros ameiados entre os cubelos altos, dominada pela altiva e 
forte torre de menagem, onde tremulava ao vento, já desco-
rada pelo tempo, a bandeira branca crucigiada de azul da Fun-
dação da Monarquia.
O carro deteve-se quase junto da água, onde um enrocamento 
protegia a estrada. Desci. Atravessei uma ponte de barcos. Subi 
numa encosta íngreme. E o guarda abriu a porta do castelo.
Um pátio irregular e poeirento com rudes escaleiras de pedra 
levando aos caminhos de ronda dos adarves. Restos de paredes e 
alicerces da antiga alcáçova e a escura, quadrada, dominadora 
torre de menagem entre as outras torres como um guerreiro mais 
alto entre outros guerreiros.
O guia fez ranger uma chave antiga numa fechadura de broca e 
entro no escuro paralelepípedo medieval de granito. Uma escada 
de pedreiro, tosca e frágil, leva em zigue-zague até o eirado. 
Entre este e o chão, o tempo levou os taboados dos andares. 
Restam somente nos muros os buracos que encaixavam as traves 
de sobro e de carvalho. 
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Lá em cima, debruço-me entre as ameias nas quatro faces do 
cubo granítico. Maravilhoso panorama. As duas margens do 
rio e o seu desenrolar para Castela e para a foz. As atalaias 
daquela torre avistavam de longe os inimigos, quer viessem 
por terra de Barquinha, de Tancos, ou da Chamusca, quer des-
cessem a corrente pelo lado da Espanha, quer a remontassem 
à força de velas ou de remos do lado de Santarém e de Lisboa. 
A ilhota acastelada dividia a serpente líquida ao meio, as 
curvas dos açoreamentos obrigavam os barcos a manobrar va-
garosos e a forma do castelo, semelhante a dum navio, com 
um cubelo à proa, e outra à popa, nas partes mais avançadas 
dos penhascos, tornava quase impossível a travessia daquele 
passo estratégico.

Contemplando aquelas pedras históricas, quase milenárias, e 
aquela paisagem sobre que haviam passado tantos milhões de 
dias e de noites, dominada ao sol ou ao luar pela fortaleza me-
dieva, esqueci-me do tempo e do espaço, esqueci-me de mim e 
comecei a falar em voz alta:

— Como eram os Cavaleiros Templários consumados mestres 
de castramentação! Como sabiam escolher os pontos estraté-
gicos para seus castelos roqueiros! A construção do famoso 
Krak do Monte Líbano ainda hoje espanta os militares profissio-
nais. Esta posição não é inferior à do Krak...

O guarda tossiu. Voltei à realidade. Mas, como um homem que 
não resiste a sono fecha as pálpebras contra a vontade, tornei a 
cair no meu solilóquio:

— Antes dos Templários, ou mouros, e daí as lendas de requin-
tado sabor mourisco, como aquela do Almourol e da Cárdiga... 
Almourol nome de romance de cavalaria... Almourol — o 
Mouro?... Os Templários combateram os mouros, ajudaram a 
formar e consolidar a nação recém-nascida... Eram senhores de 
Ceia, de Idanha, de Monsanto, de Ozezar, de Pombal e de 
Tomar... Estas pedras aqui foram lançadas em 1171, para substi-
tuir a dum alcacer dos infiéis, por esse glorioso mestre Gualdim 
Pais, que eu quisera conhecer...

O meu guia ousou-me interromper:

— Se V. Excelência quer conhecer o Sr. Martim Pais é muito 
fácil. Eu mesmo levarei V. Ex. à sua quinta, ao pé de Tancos...
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Eu sorri do engano do saloio.
— Não, meu amigo, muito obrigado. Ficará para outra vez. 
Ainda pretendo passar por aqui.
Já na estrada da Barquinha, o chofer perguntou-me:
— O Sr. doutor volta por Santarém?
— Não. Siga para Tomar.
O chofer não teve ânimo de dizer coisa alguma; porém o que ele 
não disse eu li no seu pensamento e foi isto:
— Que mania!... Já sei de cor o itinerário: Tomar, Fátima e 
Leiria para dormir. Amanhã: o castelo de Leiria, o castelo de 
Pombal, o castelo de Óbidos, o castelo de Torres Vedras. Com os 
diabos, este brasileiro não se farta de ver pedras velhas!...
Se ele pudesse compreender o que dizem essas pedras![...]195

Ao seu modo, no seu silêncio aristocrático e autocentrado, 
Gustavo Barroso queria alcançar a “superfície” que Pablo Neruda exal-
taria tempos depois: “essa doce superfície, do instrumento tocado sem 
descanso, essa suavidade duríssima da madeira manejada, do orgulhoso 
ferro”.196 Assim, o poeta avisa que a tão decantada profundidade dos 
românticos começa, também, pela superfície de cada coisa — em seu 
poder de sugerir o tempo que cada coisa pode ter passado. 

A voz da superfície é profunda. Tão profunda que não pode re-
verberar em outro canto, a não ser na epiderme das coisas. É essa mem-
brana feita na paciência dos desgastes o instrumento da voz. É por ele 
que o tempo sopra. Entre outros instrumentos, sua natureza é ser super-
ficial: afina-se pela pátina e por ela existe:

Corria o ano de 1931 e me achava exilado em Paris por ser con-
trário ao chamado espírito revolucionário, nunca até hoje defi-
nido, que se desencadeara sobre o Brasil pela força das armas no 
ano anterior. Em companhia dum patrício, cujo nome não vem 
ao caso, numa tarde de outono, visitei mais uma vez o esplendor 

195  BARROSO, Gustavo. Portugal, semente de impérios..., p.89-92.
196  NERUDA, Pablo. Para nascer nasci. São Paulo: Rio de Janeiro: Difel, 1979, p. 122.



137

ogival de Notre Dame. Percorremos as naves, em cuja penumbra 
multissecular, os lumes coloridos dos vitrais iluminavam o si-
lêncio. Descemos à cripta sombria e fartamos os olhos na ri-
queza dos tesouros antigos. Subimos ao alto duma das torres e, 
como os monstros de pedra das gárgulas e das balaustradas, nos 
debruçamos a contemplar os rendilhamentos do liós dourado 
pelo tempo. 
[...]
Paramos e contemplamos, depois, do adro imenso a imponência 
da fachada catedralesca na sua arrojada ascensão arquitetural 
para o céu. Dentro de mim rumorejava, como a voz do mar no 
mistério das conchas netuninas, a voz dos livros lidos e relidos. 
Primeira de todas, a própria voz medieval daquele livro de pedra, 
que saía da terra informe e bruta, e ascendia para o azul, como a 
chama petrificada da fé profunda e totalitária dos tempos mortos. 
Depois, as vozes de Rodin, de Ruskin, de Viollet le Duc, que 
restaurara as cabeças coroadas dos 28 Reis de Judá alinhados na 
iconóstase da frontaria e degolados, na Revolução Francesa, 
pela canalha das ruas, enfim a de Victor Hugo, que soubera adi-
vinhar os segredos das cantarias cinzeladas com a intuição dos 
poetas e povoara aquelas que meus olhos não viam com a fúria 
dos assaltantes do Páteo dos Milagres, o amor demoníaco dum 
sacerdote maldito, a sublime dedicação de Quasímodo e os 
doces gemidos de Esmeralda.
Durante toda a longa visita, permanecêramos calados, eu ou-
vindo todas essas vozes e mais outras muitas que vinham do 
fundo dos séculos para os recessos de minha alma, o meu com-
panheiro talvez escutando outros pensamentos que eu natural-
mente ignorava. O certo, porém, é que ali, em frente da grande 
catedral, de repente foi ele quem rompeu o silêncio comovido 
que me envolvia. E disse somente estas palavras:
— Quando descíamos da torre, contei os degraus: são setenta 
e sete!
Senti um gelo na alma. Não respondi, nem podia responder. 
Eu tinha entrado em Notre Dame para vê-la, senti-la, viver 
com as suas linhas e formas e cores, a sua morfologia quanti-
tativa e a sua morfologia qualitativa, como diriam os antigos 
alvanéis, magistrais de vivis lapidius, mestres de pedras vivas, 
alguns momentos inesquecíveis da imensidão do tempo, não 
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para contar um a um, descendo ou mesmo subindo, os degraus 
das escadas.197

Além da orelha, o nariz também participa, como se pode notar 
nos escritos de Gustavo Barroso e seus “pares” que buscam pelo tempo 
a ser encontrado no arruinamento da matéria. Arruinada, a matéria con-
voca o corpo todo, porque a melancolia é uma dor de corpo inteiro.

Se é mais ou menos fácil dizer que Gustavo Barroso herda e refaz 
traços do romantismo afeito a ruínas e da sensibilidade antiquária à pro-
cura de mofo e poeira, é difícil delimitar o tamanho da herança, e mais 
difícil ainda é alinhavar o inventário dos herdeiros. Por outro lado, a im-
possibilidade e (sobretudo) a impropriedade de um inventário dessa na-
tureza não elimina a legitimidade para imaginá-lo em sua incompletude 
congênita e seu caráter classificatório e simplista. Imaginá-lo assim 
(sempre incompleto e inconsistente) pode ter uma vantagem: fazer li-
gações entre nomes costumeiramente separados. Por exemplo: Gustavo 
Barroso e Cecília Meireles. É por isso que, para encerrar o tópico, cito 
o trecho de uma crônica que Cecília Meireles escreveu em 1952, sobre 
os museus da França que “regurgitam de visitantes”:

Não se sabe de onde vem tanta gente, nem que espécie de curiosi-
dade é a sua: desde que abrem as portas, até que as fecham, os mu-
seus da França regurgitam de visitantes — que contemplam com a 
mesma cara deslumbrada o túmulo de Napoleão, nos Inválidos, ou 
as esculturas de Rodin, — naquele casarão por onde se sente a 
sombra de Rilke — ou os impressionistas, agora reunidos nas Tuil-
leries, ou o orientalismo do museu Guimet, ou as vastas salas do 
Louvre, ou os palácios e castelos que assomam por todos os lados, 
com seus móveis, seus quadros, suas bibliotecas, suas coleções...
Comprime-se a multidão para comprar seu bilhete de cin-
quenta francos: crianças e velho, mulheres vestidas de mil es-
tranhas maneiras — peles, casacos, chapéus, botas, — e, pelo 

197 BARROSO, Gustavo. A crítica em Portugal do século XVI ao século XX. In: Curso de crítica: con-
ferências realizadas na Academia Brasileira de Letras. Rio de Janeiro: Companhia Brasileira de 
Artes Gráficas, 1956, p. 43.
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meio, narizes vermelhos, olhos de todas as cores, óculos, 
barbas, bigodes, palavras de todos os idiomas, e silêncios de 
profunda admiração.

Logo a seguir, aparece o guia.

Presumo que o guia saiba muito; presumo que ele saiba tudo. 
Mas, dizer-se todos os dias aquilo que se sabe, repetir-se a his-
tória daquela parede e daquela porta, daquele vitral e daquela 
estátua; apontar-se aquela pintura do teto e aquele ponteiro do 
relógio, aquela cena da tapeçaria e aquela coluna de mármore 
acaba por ser tarefa que exige compleição de Hércules. E todos 
os guias que encontrei até agora são umas amáveis pessoas fati-
gadas, cuja voz rouca vai atropelando, por entre numerosos pi-
garros, os nomes e as datas e os episódios da vasta história da 
Europa e da não menos vasta história da França.
O guia vai na frente, como um grande condutor de povos: atrás 
dele seguem aristocratas e plebeus, nacionais e estrangeiros, 
doutores e letrados, todos boquiabertos, virando a cabeça para 
cá e para lá, conforme indica a sua voz: na tapeçaria à esquerda...
por cima da porta, ao fundo... no alto da lareira, ali... no tapete, 
no teto... na janela... no jardim...
Impossível, um instante de silêncio e solidão, para se “sentir” as 
salas onde os reis sofreram, onde os duques conversaram, onde 
alguém nasceu ou morreu. Impossível, parar-se diante de um ob-
jeto para qualquer comunicação sentimental. O grupo sai de um 
aposento, passa para outro, docilmente seguido pela multidão 
que vira a cabeça para todos os lados e acaba a visita sem ter 
visto nada, mas contente, por haver empregado bem os seus cin-
quenta francos. Quantas salas! quantas pinturas! quantos livros, 
nas estantes! quantas joias nas vitrinas! e quantos reis! quantas 
batalhas! e como o guia sabe tudo aquilo! meu Deus, que por-
tento! que glória! que acadêmico! que sábio!
Cá fora, a lufada fria do outono varre da memória todas aquelas 
coisas ouvidas... O museu fecha-se com sua vida verdadeira, 
com suas lembranças, com seus medos, com suas saudades. 
Então, sim, é que vale a pena imaginá-lo: com os fantasmas 
saindo das paredes e respirando o seu grato perfume de mofo.198

198  MEIRELES, Cecília. Crônicas de viagem. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 287. v. I.
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O gato de Goethe

Em Roma, diante da arte e dos monumentos, Goethe percebeu 
o que normalmente era percebido, sobretudo pelos letrados: “Aqui 
existiu, existe e existirá o grande”.  A diferença entre ele e os outros 
é que Goethe se estende em explicações sobre o tipo de percepção 
que consegue articular passado, presente e futuro, chamando-a de 
“convicção sensorial-ultra-sensorial”: “... não experimentamos o sen-
timento de tristeza ao passarmos ao lado das ruínas, antes fomos to-
mados de alegria diante da ideia de que tanta coisa foi conservada, 
tanta coisa foi restaurada de modo ainda mais pomposo e grandioso do 
que existiu outrora”.199 Em resumo: o espaço tem tempo — conclusão 
que, de acordo com Bakhtin, começava a se fazer presente não só nos 
relatos de viagem, mas também no modo pelo qual a sensibilidade 
do iluminismo passava a influenciar a escrita da arte e da ciência. Na 
Roma de Goethe, a escrita entrava no tempo, como nunca antes havia 
entrado: “Quando contemplamos uma tal existência de mais de dois 
mil anos, [...] se torna difícil para o observador acompanhar uma Roma 
seguindo-se à outra, e não apenas a nova à antiga, mas as diversas 
épocas de uma e outra sucedendo-se”.200     

O texto de Goethe, portanto, poderia ser assinado por Gustavo 
Barroso. Ambos temporalizam o espaço em termos semelhantes, apesar 
da distância entre o século XVIII e o XX. Sendo assim, a análise de 
Bakhtin sobre Goethe poderia ser aplicada, sem dificuldades, ao pen-
samento de Gustavo Barroso: “A capacidade de ver o tempo, de ler 
o tempo no todo espacial do mundo e, por outro lado, de perceber o 
preenchimento do espaço não como um fundo imóvel e um dado aca-
bado de uma vez por todas, mas como um todo em formação, como 
acontecimento...”.201

199 GOETHE, Johann Wolfgang von. Viagem à Itália, 1786-1788. Apud BAKHTIN, Mikhail. Estética 
da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 243.

200 GOETHE, Johann Wolfgang von. Viagem à Itália, 1786-1788. Apud BAKHTIN, Mikhail. Estética 
da criação verbal..., p. 243.

201 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal..., p. 224.
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Mas, se outras partes do diário de Goethe são examinadas, a se-
melhança se dissolve. Bakhtin destaca, por exemplo, a aversão aos que 
cultivavam o gosto pelas ruínas. Em certa ocasião, quando um guia 
começou a contar-lhe sobre batalhas que haviam ocorrido por onde 
estavam andando, a reação foi imediata: censurou de modo incisivo 
qualquer tipo de evocação dos “fantasmas desaparecidos”.202 Era exa-
tamente em busca desses ausentes que Gustavo Barroso alimentava o 
seu “culto da saudade”. 

Para Goethe, a pátina do tempo não deveria nem poderia ser cri-
tério de valor. Aquilo que não pertencia à obra “em si” não deveria ser 
levado em conta. Atributos vinculados à sacralização ou algum mistério 
sobrenatural não faziam parte da sua ideia de arte. Atributos postiços 
poderiam impressionar animais e não seres humanos, como se percebe 
em uma parte de seu diário de viagem em que ele descreve uma repro-
dução trazida de Roma, com a qual ele desenvolvia o seu culto ao belo, 
baseado na análise meticulosa e avessa aos motivos “ocultos”:

Tenho já comigo uma bela reprodução, mas a mágica do már-
more se foi. A nobre semitransparência da pedra amarelecida, 
aproximando-se da cor da pele, desapareceu. O gesso, em vez 
disso, conserva sempre o aspecto do calcário e parece morto.
E, no entanto, que alegria dá ir até um gesseiro, ver as porções 
magníficas das estátuas nascendo uma a uma da fôrma e poder, 
assim contemplar as figuras sob aspectos inteiramente novos. 
Divisa-se ali então, lado a lado, o que em Roma se encontra es-
palhado por toda parte, e isso é de inestimável valia para uma 
comparação. Não pude me conter e adquiri a colossal cabeça de 
um Júpiter. Ela se encontra agora em frente à minha cama, bem 
iluminada, a fim de que eu possa de pronto dirigir a ela minha 
primeira oração matutina, além do que, tem toda a sua grandeza 
e dignidade, ela ensejou ainda a mais divertida historiazinha.
Nossa senhoria tem por hábito vir pé ante pé fazer a cama, seguida 
de seu conhecido gato. Sentado no salão, eu ouvia a mulher lá 

202 GOETHE, Johann Wolfgang von. “Viagem à Itália, 1786-1788”. Apud BAKHTIN, Mikhail. Estéti-
ca da criação verbal..., p. 234.
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dentro, cuidando de seus afazeres. De repente, com muita pressa e 
ímpeto, o que não lhe é habitual, ela abre a porta e me chama, di-
zendo-me que vá correndo ver um milagre. Perguntada de que se 
tratava, responde que o gato estava orando para o Deus Pai. Por 
certo, já notara que aquele gato tinha um espírito cristão, disse-
-me, mas aquilo era, de fato, um grande milagre. Fui correndo ver 
com meus próprios olhos e, de fato, a cena era prodigiosa. O busto 
repousa sobre um alto pedestal e o corpo interrompe-se bastante 
abaixo do peito, de modo que a cabeça se ergue lá no alto. Pois 
bem, o gato havia subido na mesa, colocado as patas sobre o peito 
do deus e, esticando-se todo, conseguia alcançar com o focinho a 
barba sagrada, a qual lambia com grande carinho, não se deixando 
incomodar nem um pouco quer pelas interjeições da senhoria, 
quer pela minha chegada. Não privei a boa mulher de sua admi-
ração, mas expliquei a mim mesmo aquele estranho fervor felino 
pelo fato de esse animal de olfato apurado ter, provavelmente, 
sentido o cheiro da gordura que se transferira da fôrma para as 
reentrâncias da barba e ali se alojara.203

A dúvida e a dívida

No livro Teoria da restauração, publicado em 1963, Cesare Brandi 
explica que “os defensores da limpeza a fundo começam com uma crítica 
ao conceito de pátina: acusam-na de ser um conceito romântico”. Haveria, 
assim, “a inclinação romântica pelos sentimentalismos, ruínas, mistério, 
luz do crepúsculo e assim por diante”. Mas, ao contrário do que possa 
inicialmente parecer, Brandi não vai defender a preservação da pátina 
detendo-se em considerações sobre o romantismo. Sua estratégia consiste 
em fazer um recuo cronológico para, assim, provar que não se deve sim-
plesmente ignorar ou desvalorizar a existência da pátina — “mesmo que 
tenha sido promovida de forma artificial e exagerada na época român-
tica, não foi uma invenção romântica”. A seguir, a prova — o Vocabolario 
Toscano Dell’Arte del Disegno, publicado em 1681, “quando nem mesmo 

203 GOETHE, Johann Wolfgang von. Viagem à Itália, 1786-1788. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999, p. 179-180.
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os historiadores mais confucionistas poderiam falar de romanticismo”, 
ressalta, já que se vivia “em plena época barroca”. É que o autor do dicio-
nário, F. Baldinucci, definia a Patena (pátina) de modo positivo, retirando 
a primazia dos românticos: “Verbete usado por Pintores, que a chamam, 
outrossim, pele, e é aquele universal escurecimento que o tempo faz apa-
recer sobre as pinturas, que, mesmo, algumas vezes as favorece”.204

O encadeamento do raciocínio mostra que não é viável provar a 
necessidade de preservação da pátina com argumentos do romantismo. 
O romântico emerge no discurso como algo negativo, que não serve 
para legitimar o saber, porque não chega nem a ser conhecimento, mas 
apenas um artifício sentimental. Mais adiante, isso fica ainda mais in-
cisivo: “... o conceito de pátina, longe de se confinar em uma fabulação 
romântica, se foi refinando em um conceito que tem a intenção de res-
peitar as razões de arte e da história...”. Em termos de Michel Foucault, 
um encadeamento epistemológico: a evolução da técnica de restau-
ração foi se “refinando”, e, na segunda metade do século XX, veio a 
síntese dos opostos, um patamar superior. Aperfeiçoando-se, a ciência 
dos restauradores passou a reconhecer que a pátina “é instrumento pre-
cioso para designar, seja a passagem do tempo sobre a pintura, que 
pôde muito bem ter sido prevista pelo artista, seja aquele novo equi-
líbrio em que as matérias da pintura acabam por acomodar-se através 
do enfraquecimento de uma crueza originária”. Sendo assim, a limpeza 
deveria lidar com essas variantes. Não poderia sacralizar o objeto, mas 
transformá-lo em objeto de estudo.205  

Por um lado, pode-se pensar que o autor não se sente à vontade 
para sacar do romantismo a legitimidade para promover o reconheci-
mento da restauração como campo de saber científico e, portanto, “pro-
fissional”. Por outro lado, o indício da desqualificação de um saber sem 
o qual o prestígio da pátina não teria sido tão cultuado: a história ro-
mântica. A desqualificação opera uma mudança na roupagem: o tempo 
romântico é chamado de tempo científico. A questão é que o valor de 

204  BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. São Paulo: Ateliê, 2004, p. 154.
205  BRANDI, Cesare. Teoria da restauração..., p. 173.
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antiguidade não vem do método científico, e sim da erudição antiquária, 
sobre a qual os românticos vão alimentar o gosto pelo passado.

Um exemplo hipotético, calcado na teoria do “tipo ideal” 
(Weber): um historiador científico não vai incluir na sua narrativa con-
siderações sobre o pó dos arquivos ou a pátina dos monumentos. Para 
ele, a quantidade de tempo dos vestígios não se reverte em qualidade 
temporal. No “tipo ideal” do historiador romântico, a marca do tempo 
é fundamental, porque a diferença entre passado e presente deve ser 
vivida pelo corpo. Só assim, a imagem do passado pode ganhar a vi-
talidade a ser transmitida aos leitores. Michelet, obviamente, é o ápice 
dessa maneira de conectar o presente com o passado, tanto na prática 
quanto na teoria.

“Nenhum desses grandes atores da revolução me deixou frio” — 
escreve Michelet ao se demorar em considerações sobre a sua pesquisa 
em arquivos raros e, mais do que isso, “raramente visitados”. Aí, na 
superfície manuscrita, era preciso identificar as senhas que abriam as 
fronteiras que cercavam o passado. O método de trabalho acionava o 
olho, mas antes de tudo o dedo. Para ser mais tocante, o documento 
precisava ser tocado. Era com o contato da pele que os papéis reagiam: 
“Eu jamais os tocava sem que certa coisa deles saísse, despertasse...”. 
Acabado era o pretérito, e não o vestígio: “... tudo isso não está tão 
morto quanto parece”. Mas, nessa transfiguração calculada e metódica, 
havia algo sem o qual o olho e o dedo não funcionariam bem — o nariz: 
“A poeira do tempo permanece. É bom respirá-la, ir e vir através desses 
papéis, desses dossiês, desses registros.” 206

Daí o tempo. Ou melhor: aí o tempo. “A história é tempo” — ad-
verte Michelet.207 Se é tempo, não é possível confundir o passado com 
o presente. A alma que a poeira ajuda a aparecer não é propriamente o 
passado. Pelo contrário, porque não se trata de transportar o passado 
para o presente e sim respirar vestígios, como parte de um árduo tra-

206 MICHELET, Jules. História da Revolução Francesa: da queda da Bastilha à festa da Federação. 
São Paulo: Companhia das Letras; Círculo do Livro, 1989, p. 31.

207 MICHELET, Jules. História da Revolução Francesa..., p.191.
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balho que consiste em dar ao arquivo algo que nenhum arquivo jamais 
terá: uma narrativa. Não há historiador sem arquivo, mas um arquivo 
não faz um historiador. O historiador se faz no estilo. Daí é que vem a 
legitimidade da história e não da abundância de documentos citados, ou 
da proliferação de notas explicativas: “O que dá autoridade ao relato é a 
sua sequência, sua coesão, mais do que a multidão das pequenas curio-
sidades bibliográficas”.208 Ao ser narrada, a vida reaparece em sua pe-
culiaridade — “... o próprio da ciência é especificar...”.209 Ressuscitar 
os mortos significa tirá-los da generalidade pelo poder da imagem dis-
cursiva. O pó seria, então, o complemento alimentar do historiador. 
Assim, o vestígio limpo perderia algo. Com a poeira, os vivos farejam 
melhor os mortos, e a própria morte.

“Se constituíssemos um guardião dos túmulos, como um tutor 
e protetor dos mortos?” — indaga Michelet, referindo-se ao adminis-
trador dos bens dos falecidos, que ele viu em Camões. “Sim”, argu-
menta Michelet, “cada morto deixa um pequeno bem, sua memória, e 
pede que cuidemos dele. Para quem não tem amigos, é preciso que o 
magistrado cumpra essa função. Pois a lei, a justiça, é mais firme que 
nossas ternuras passageiras, nossas lágrimas logo secas”. Se “essa ma-
gistratura é a história”, não é difícil concluir que “os mortos são, para 
falar como o direito romano, essas miserabiles personae com as quais 
o magistrado deve se preocupar”. Para concluir, Michelet confessa que, 
no decorrer da sua carreira, jamais perdeu de vista “esse dever do his-
toriador”: “A muitos mortos esquecidos dei a assistência que eu mesmo 
sinto necessitar”.210

A dúvida metódica da erudição foi, assim, acolhida pela dívida 
apaixonada dos românticos. Gustavo Barroso, nesse sentido, é her-
deiro de Michelet. Assim como Michelet, Gustavo Barroso farejou, 
na pátina do passado, um apelo narrativo. Sua dúvida, obstinada pela 
identificação de acervos e acontecimentos antigos, atrelava-se ao 

208 MICHELET, Jules. História da Revolução Francesa..., p. 30. 
209 MICHELET, Jules. História da Revolução Francesa..., p. 292. 
210 MICHELET, Jules. História do século XIX, t. II: O diretório, prefácio, p. II (1872). Apud Barthes, 

Roland. Michelet. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 86.
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reconhecimento de um débito que ele chamava de saudade. Mas os 
seus livros e as suas ações no MHN não vinham para, simplesmente, 
pagar a dívida, e sim para fazê-la perpétua, como uma espécie de falta 
que não deve ser preenchida e sim reverenciada. No final das contas, 
ele era um criador de faltas, tanto na ficção quanto na história: dava 
tempo aos mortos, na medida em que lhes dava força a partir da au-
sência sentida pelos vivos. Não é o caso, propriamente, de um apetite 
pelo passado. Não se trata, apenas, de condenar essa metáfora já tão 
desgastada pelo uso recorrente. Para não fugir desses termos, pode-se 
dizer, aliás, que se trata de algo mais grave: ele se alimentava para ter 
mais fome.

O não sei o quê

“Tinha um sujo de velhice que me impressionava”, conclui 
Gilberto Freyre no Diário de Pernambuco do dia 20 de abril de 1924. 
Pela falta da pátina, ele começava a se sentir um “estrangeiro”. O 
Recife da sua infância perdia a cor do tempo e isso o fazia sofrer: “É 
uma angústia para as criaturas sensíveis viver nessas épocas de aguda 
transição”. O sujo, nesse sentido, era a posse do tempo, e a moder-
nidade servia exatamente para tirar o tempo das coisas, limpando-as. 
Uma violação, porque o tempo havia esverdeado Recife, “todo de um 
verde que tinha o encanto de unção”. 

“Um místico prestígio” — a expressão, se isolada, pode denotar 
que Gilberto Freyre falava mais do espírito do que da matéria. Não, 
tratava-se de algo visível. Visto e revisto a partir da relação do sujo com 
o limpo. Há, inclusive, uma segurança sobre isso que, aos olhos de hoje, 
soa de modo estranho: “conservar uma cidade seu pitoresco próprio, sua 
cor local, seu caráter, enfim, não quer dizer fechar-se às exigências da 
engenharia sanitária”. A “moderna engenharia sanitária” — eis o alvo 
dos ataques de Gilberto Freyre — sentia-se responsável pela limpeza 
de tudo, inclusive do tempo. Em nome disso, pregava-se o desmonte 
de ruas sinuosas e a (re)construção da cidade sob a ordem do ângulo 
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reto.211 Daí a preocupação em esclarecer que a tais “engenheiros” não 
podem criar a “tirania da pedra azul” (expressão que o escritor usa em 
outra crônica, em referência ao “anel fatídico” que “faísca” no dedo 
desses profissionais empenhados em eliminar aquilo que não estiver na 
“linha reta das ruas”).212 

Assim como Gustavo Barroso, Gilberto Freyre era leitor de 
Ruskin. Nem a restauração e muito menos a “engenharia” tinham o 
direito de apagar o vestígio, que “poetiza as coisas”.213 Mas, compa-
rando com Gilberto Freyre, Gustavo Barroso enfatizava, ainda mais, a 
sacralidade. Em seu périplo pela catedral de Amiens, em 1919, Gustavo 
Barroso se lembra de Ruskin, quando Ruskin a compara com uma “bí-
blia de pedra”. Como gostava de fazer, Gustavo Barroso extrapola: 
“vendo a elegância litúrgica dos atributos e o fino rendilhamento da 
pedra patinada o ‘élan’ maravilhoso dos coruchéus, a agudeza estu-
penda das cimalhas, pensei logo que ela não era [...] somente bíblia, 
mas relicário, renda de sonho mirífico de arte”.214 

No século XIX, Ruskin fez parte do catálogo com o qual os in-
telectuais faziam escolhas e davam assunto para debates públicos ou 
mais privados. Não interessa, aqui, revisitar a querela com outros usos 
do passado, que defendia a retirada da pátina e o largo uso da recom-
posição, mas apenas destacar que, de Ruskin, Gustavo Barroso reteve 
sobretudo a relação entre a beleza e as marcas do tempo. Assim foi o 
seu “Ruskinismo”, termo que Eça de Queiroz inseriu em um diálogo do 
romance A cidade e as Serras: 

– Tu ainda és do tempo do culto do Eu?
O meu Príncipe suspirou risonhamente:
– Ainda o cultivei.

211 FREYRE, Gilberto. Tempo de aprendiz: artigos publicados em jornais na adolescência e na pri-
meira mocidade do autor: 1918-1926. São Paulo: IBRASA; Brasília: INL, 1979, p. 16. v. 1.

212 FREYRE, Gilberto. Tempo de aprendiz: artigos publicados em jornais na adolescência e na pri-
meira mocidade do autor: 1918-1926, São Paulo: IBRASA; Brasília: INL, 1979, p. 270. v. 2.

213 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Gilberto Freyre: um vitoriano dos trópicos. São Paulo: 
Unesp, 2005, p. 221.

214 BARROSO, Gustavo. O ramo de oliveira. Rio de Janeiro: Edição do Anuário do Brasil, 1925, p. 229.
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– Pois bem! Logo depois foi o Hartmanismo, o Inconsciente. De-
pois o Nietzschismo, o Feudalismo Espiritual... Depois grassou o 
Tolstoísmo, um furor imenso de renunciamento neocenobítico. 
Ainda me lembro de um jantar em que apareceu um monstrengo 
de um eslavo, de guedelha sórdida, que atirava olhos medonhos 
para o decote da pobre condessa de Arche, e que grunhia com o 
dedo espetado: “Busquemos a luz, muito por baixo, no pó da 
terra!” E à sobremesa bebemos à delícia da humildade e do tra-
balho servil, com aquele Champagne Marceaus granitado que a 
Matilde dava nos grandes dias em copos da forma do Santo 
Graal! Depois veio Emersonismo... Mas a praga cruel foi Ibse-
nismo! Enfim, meu filho, uma Babel de Éticas e Estéticas. Paris 
parecia demente. Já havia uns desgarrados que tendiam para o 
Luciferismo. E amiguinhas nossas, coitadas, iam descambando 
para o Fatalismo, uma moxinifada místico-brejeira, pregada por 
aquele pobre La Carte que depois se fez Monge Branco, e que 
anda no Deserto... Um horror? E uma tarde, de repente, toda esta 
massa se precipita com ânsia para o Ruskinismo! 

Além de ironizar a respeito da profusão de modas científicas e 
artísticas, Eça de Queiroz dá uma pista valiosa sobre o modo pelo qual 
Ruskin poderia ser lembrado por seu culto à beleza sem referência ao 
rito necessariamente conexo: o culto ao passado. Eis, então, a conti-
nuação do diálogo: “– O Ruskinismo? – Sim! O velho Ruskin... John 
Ruskin! O meu ditoso Príncipe compreendeu: – Ah! Ruskin!... As 
sete lâmpadas da arquitetura, A coroa de oliveira brava... É o culto da 
Beleza. – Sim! O culto da beleza – confirmou Maurício”.215  

Além da recomposição das partes perdidas, por meio de pes-
quisas e técnicas específicas, o debate sobre a restauração a partir do 
século XIX também ganhava corpo em uma dimensão menos palpável 
e muito mais difícil de entrar no âmbito da teoria, do pensamento ou dos 
manuais de técnicas e procedimentos. É que os interessados no assunto 
farejavam a importância não muito bem definida de ruínas e poeiras. 
Não era algo muito claro, nem poderia sê-lo, mas (des)confiava-se que 

215 QUEIROZ, Eça de. A cidade e as serras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, p. 94.



149

limpeza demais poderia retirar aquele “não sei o quê”, cuja existência 
dava ao artefato o adjetivo de memorável, chegando não raramente a 
transformar o adjetivo em substantivo 

O “não sei o quê”, aliás, era um princípio caro ao romantismo: 
uma beleza essencialmente avessa a descrições porque corresponde a 
um estado de espírito do observador. O “je ne sais quoi” cultivado por 
Rousseau tende a atribuir à emoção uma atividade íntima e pessoal do 
expectador, acentuando, portanto, o individualismo que caracteriza a 
modernidade. Daí ser possível encontrar reações desde o século XVII. 
Por exemplo: “padre Bouhours que, em Entretiens d’Ariste et d’Eugène 
(1671), estigmatizava a mania dos poetas italianos de transformar tudo 
em mistério com seu não sei o quê.” 216

Se o “não sei o quê” é tomado em um sentido mais particular — 
circunscrito à existência da pátina —, o tempo passa a carregar o seu 
“quê” em pauta. Algo de beleza, como se vê no diálogo citado. Aí o belo 
pode ser o pó que se faz tintura, e define a coloração e a consistência 
da pele de objetos sobreviventes. A pátina, entretanto, nem sempre tem 
seu “quê” de beleza. Pode ser mais áspera, como notou Gilberto Freyre 
em Sagres. A paisagem “deixa de ser convencionalmente portuguesa 
para tornar-se antiportuguesa, mas portuguesíssima. Portuguesíssima 
da silva. Feia e forte”. Assim, a paisagem “revolta-se contra os fotó-
grafos, contra os estrangeiros, contra os burgueses que aqui chegam 
turisticamente sorrindo, à procura do pitoresco fácil, do simplesmente 
bonito, do apenas gracioso”.217 Foi por isso que ele se mostrou teme-
roso ao saber que se ventilava a ideia de ser construído um monumento 
em Sagres. No seu entender, uma catástrofe, a destruição da paisagem, 
ou melhor, da memória árida que se fazia presente em ruínas e vazios, 
numa interação misteriosa entre natureza e cultura. 

Atento às receitas de pratos típicos e disposto a se demorar na 
apreciação dos sabores específicos, o viajante ficou a pensar sobre uma 
possível incompatibilidade entre o “não sei o quê” da paisagem e o “não 

216  ECO, Umberto. História da beleza. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 310. 
217  FREYRE, Gilberto.  Aventura e rotina.  Rio de Janeiro: Topbooks, 2001, p. 137.



150

sei o quê” da comida: “Pergunto a mim mesmo se não será uma profa-
nação ou um ultraje a Sagres comer-se regaladamente bem ao pé de ru-
ínas tão ascéticas. Ruínas que parecem pedir jejum, reza, silêncio”. Ali, 
naquele espaço tão cheio de tempo, havia um passado latente: “[...] al-
guma coisa de mágico que se apodera do indivíduo não de todo estranho 
à sua história, com a força sutilmente dominadora de um ‘exercício espi-
ritual’ da Companhia de Jesus sobre verde noviço”. Por lá, afinal, transi-
tavam espíritos: “alguma coisa que nos faz ver, sentir e ouvir os internos 
terríveis aqui vividos por homens inquietos, os céus deliciosos que esses 
ascetas gozaram naquele ermo com certeza de novos mundos a serem 
descobertos e cristianizados por Portugal”.

Depois de uma manhã “de empatia religiosa”, ele se sente como 
um “homem de Sagres no tempo de D. Henrique”. Mas, no decorrer 
do almoço, ele come como “um frade de anedota”: “lagosta, peixe, 
e até polvo, tudo alegrado por muito bom vinho não da região, mas 
do Norte, que é de onde vem o melhor vinho de mesa de Portugal”. 
Daí a dúvida. E, logo em seguida, mais uma forma de pôr o presente 
para especular sobre o passado, fazendo do seu gosto uma maneira de 
imaginar o gosto dos antigos: “Será que profano a sagrada região dos 
sábios que aqui parecem ter vivido vida só de espírito, só de intelecto, 
só de alma? É possível. Mas é também possível que eles próprios, 
no meio dos seus estudos, uma vez por outra se regalassem de peixe 
fresco e de vinho bom”.218

“A construção temporal moderna de um espaço abstrato foi o 
requisito mais importante da geopolítica colonial” — conclui Aleida 
Assmann. Em outros termos: o espaço deveria ser esvaziado de sentidos 
temporais, não poderia mais se atrelar aos vínculos da ancestralidade. O 
que passaria a valer seria o alisamento topográfico, que permitiria a in-
tervenção produtiva e disciplinadora. Mas, se a modernidade inventou 
esse espaço eternamente no presente, foi também a modernidade que 
gerou a reação, ou seja, o romantismo. Assim, “os locais voltaram a 
ter sua aura como cenários em que, de modo surpreendente, ressurgiu 

218  FREYRE, Gilberto.  Aventura e rotina..., p. 137. 
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um tempo pregresso já desaparecido”. Em certos casos, os verdadeiros 
heróis serão os edifícios, com suas paredes que escutam e falam, por 
intermédio dos espíritos de um passado distante tornado próximo: “nos 
romances de contos góticos, como os de Poe, os edifícios tornam-se 
locais de uma memória que envolve as pessoas que a perderam, tornam-
-se palcos nos quais se encena o retorno do que estava recalcado”.219

219 ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. 
Campinas: Unicamp, 2001, p. 341-342.



152

O tempo na medida

A morte assombra o Ocidente. Por este motivo o discurso das 
ciências humanas é patológico: discurso do pathos – infelici-
dade e ação apaixonada – numa confrontação com esta morte 
que a nossa sociedade deixa de poder pensar como um modo 
de participação na vida. Por sua conta a historiografia supõe 
que se tornou impossível acreditar nesta presença dos mortos 
que organizou (organiza) a experiência de civilizações inteiras 
e, portanto, que é impossível “remeter-se a ela”, aceitar a 
perda de uma solidariedade viva com os desaparecidos, rati-
ficar um limite irredutível. O perecível é seu dado; o pro-
gresso, sua afirmação.

        Michel de Certeau 220

A velocidade da luz

O pó do tempo — sem dúvida, um gosto negado e renegado. Mas 
o que aqui se põe em pauta não é simplesmente o declínio da poeira 
como critério antes valorizado e agora desprezado. Seria simplificador 
apenas traçar essa linha evolutiva da limpeza. O que parece mais acei-
tável é perguntar de que maneira os sentidos da poeira fazem parte das 
imagens utilizadas para dar sentido ao passado. Se a indagação vai ao 
encontro das imagens com as quais o tempo é experimentado, não se 
tem simplesmente o declínio da pátina, da poeira ou de outros traços 
que a tradição elegeu como indicativos de antiguidade, ora venerada, 
ora ultrapassada (ou as duas coisas ao mesmo tempo). A literatura, 
como era de se esperar, dá indícios sobre a questão:

220  CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 17.
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O fato viera à tona, era comentado, porque os últimos herdeiros 
das velhas, recentemente, tinham mandado demolir o casarão: 
queriam espaço para o estacionamento de automóveis, mais lu-
crativo. Casarão de lavores barrocos: as cornijas, as janelas em 
sacada, o portão de ferro com arabescos, onde tilintava no alto a 
sineta, quando chegava visita, os três degraus de mármore da 
entrada comidos por muitos passos. As picaretas punham abaixo 
as grossas paredes, ruíram o teto trabalhado, a claraboia, onde se 
aninhavam morcegos, que voaram tontos na tarde.
O senhor de cabelos brancos comentava:
–  Uma pena!
–  Isto era casa para ser tombada. Um patrimônio.
–  Não temos tradição.
–  Pura verdade.
O pó subia no ar, enovelava-se, à queda de cada parede. E a po-
eira densa e antiga reconstituía a figura e o espírito das velhas, 
como que lhes dava vida, a elas. Bailavam no espaço como ti-
nham sido, elas e o mundo em que viveram. E também tinham 
sido barrocas, nos seus punhos de renda, os bandós, a linguagem 
doce, cada palavra uma delicadeza em sussurro. Tocavam piano, 
citavam autores franceses e a mais velha pintava. Seus nomes: 
Matilda, Filipa e Catarina.221 

Aí teríamos uma via de compreensão para o gosto cultivado pela 
poeira venerável? Venerável e, nesse caso mais específico, vulnerável 
diante do pó a ser aspergido pela fumaça dos automóveis. Mais um 
conflito entre a poeira do século e o pó das ruas? O que fica evidente é 
como essa nuvem da demolição assumiu a condição de mote narrativo, 
a mostrar que não é simples nem direta a mobilização dos sentidos do 
corpo nas muitas maneiras de se imaginar os trânsitos e as barreiras 
entre passado e presente:

Assim tinham sido: piedosas e educadas, às vezes birrentas entre 
elas. E o mundo em que tinham vivido e os seus espíritos agora 

221  CAMPOS, Moreira. Dizem que os cães vêem coisas. Fortaleza: Edições UFC, 1987, p. 85.
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como que bailavam no ar, pairavam, reconstituídos pelo pó de 
cada parede que ruía. O senhor de cabelos brancos reforçava:
– Mas o estranho mesmo foi a morte delas. Uma na segunda-
-feira, a outra na terça e a última na quarta. Da mesma semana.
– Absurdo!
– Todas de morte natural. Neste mesmo casarão.
Tombava mais uma parede e os morcegos voltavam a voar 
tontos.222 

O conto é de Moreira Campos, no seu estilo inconfundível e na 
sua permanente falta de um “final feliz”. A cidade é Fortaleza, no final 
do século XX, mas poderia ser muitas outras, necessitando, apenas de 
algumas adaptações, a depender do caso. Tal sentido inclinado a uma 
realidade que extrapola um lugar específico dá conta de uma imagem 
que circula no próprio regime temporal da modernidade. Desse ponto 
de vista, a poeira, talvez mais do que nunca, esteja incorporada à tem-
poralidade atual, em sua incansável manipulação em torno das relações 
entre passado, presente e futuro.

Moreira Campos nunca faz as coisas terminarem muito bem. 
Mas, ao terminá-las, ele parece explicitar a transitoriedade de tudo. 
A finitude o persegue e dá à sua ficção um tom peculiar. Sem o la-
mento e sem a dor dos românticos, como logo se percebe. Contida e 
econômica, a sua melancolia parece, entretanto, mais afiada, já que 
a esperança de outrora é sensivelmente diminuída. Do pó saímos, ao 
pó voltaremos – a partir disso, ou sobre isso, o contista articula o 
seu tempo. No caso do conto citado, o aforismo é levado às últimas 
consequências: a própria destruição de uma casa finada, em nome dos 
automotivos, deixando os morcegos desorientados, ainda durante o 
dia. O pó do pó? A destruição do destruído? Em certo sentido, sim. 
E, nesse sentido, o âmago da poeira/produto, do tempo e do espaço: 
esvoaçante ou acumulada pelos séculos, ela mesma já pode ser o re-
sultado de algo que se esmigalhou.

222 CAMPOS, Moreira. Dizem que os cães vêem coisas., p. 87.
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Moreira Campos exibiu, na aceleração urbana, o antigo e an-
cestral pó da desintegração, criador e criatura de tudo quanto há. Era 
esse o terceiro tipo de pó que Gustavo Barroso gostava mais de usar 
(considerando que o primeiro, na sequência aqui apresentada, era o 
pó/pátina, e o segundo, o pó/poeira). Sobre isso, é lapidar o seu livro 
de “pensamentos”, cujo título não poderia ser mais sugestivo: Luz e 
pó. Eternidade e finitude, em outros termos. Dito isto, é preciso logo 
ponderar: não me move nenhum desejo classificatório das imagens que 
usam a poeira como matéria-prima. A tipologia obedece apenas à se-
quência de exposição (já que não é possível escrever sobre três coisas 
ao mesmo tempo).

Luz e pó foi lançado em 1932. Se de 1912 até 1932, Gustavo 
Barroso publicava um ou dois livros por ano, de 1932 até 1959, a média 
ficará entre dois e três (sem contar as traduções e as organizações). Na 
sua autopropaganda, quase sempre fixada na última capa, Luz e pó en-
trou na categoria “Erudição”. Algo como uma miscelânea de aforismos, 
pequenos comentários e narrativas igualmente breves em tom ora pe-
dagógico, ora lamentoso, oscilando da euforia ao pessimismo. Ao seu 
gosto e de alguns outros escritores, mas sem muita repercussão entre os 
leitores. Assim como os congêneres, Luz e pó não chegou a ter segunda 
edição, em contraste com a categoria “Literatura Histórica”, cujos li-
vros chegavam à terceira ou quarta. 

De qualquer modo, há uma unidade que atravessa o sucessivo 
e crescente pipocar de livros: a tensão entre passado, presente e fu-
turo. No caso de Luz e pó, esse fio ondulante e envolvente que atra-
vessa a escrita chega às últimas consequências no plano didático, 
com explicações repetitivas e laudatórias a respeito das vantagens e 
desvantagens da passagem do tempo na vida humana. Critica tanto 
os que se apegam ao passado, quanto os que se afeiçoam demasiada-
mente ao presente ou ao futuro. Nessa lógica, não é de se estranhar o 
contraste entre a sua perpétua defesa da memória e os vários elogios 
que ele faz, nesse livro, ao esquecimento. “Nada”, ele escreve, “é 
mais delicioso do que o esquecimento”. Não esquecer seria, então, a 
mais “horrível tortura”. “Beber a água do Letes”, rio dos gregos que 
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apagava a memória, era a “maior recompensa para quem penou sobre 
a face da terra”.223

Pode-se pontuar a circunstância: 1932, retirado do cargo de di-
retor do MHN pela “Revolução de 30”, exilado na Europa e há pouco 
tempo retornado ao Brasil. Talvez precisasse esquecer. O ressentimento 
pela perda de poder não é algo a ser desprezado, sobretudo nesse caso. 
O problema é que a questão assim formulada pode favorecer um certo 
raciocínio que descamba para a análise sociológica que acredita nas 
forças reativas diante de decadências ou perdas de posições privile-
giadas. Como diria Starobinski, uma análise confirmadora da insolubi-
lidade do casal ação/reação. Em outro ângulo, estaria em pauta a ênfase 
no caráter perecível do mundo, tão inegável quanto a capacidade de 
lembrar e esquecer. Os pares lembrança/esquecimento e eternidade/fi-
nitude são, portanto, faces da mesma moeda que circula na economia 
moderna do tempo tripartido. O que muda, conforme a circunstância, 
é o modo pelo qual se dá ênfase a certos elementos. Ênfase que apro-
funda, de alguma forma, o poder da oposição, já que os pares fazem 
sentido na medida em que um termo se faz e se legitima sempre em 
dependência do seu oposto. Luz e pó: exatamente nesse contraste, a 
desconexão impossível.

Se o pó se faz no tempo, a luz só existe fora do tempo. Se o pó 
prova que o tempo existe em acelerações variadas, a luz jamais emerge 
no passado, nem no futuro e muito menos no presente. A luz é apenas 
presença, completamente incompatível com qualquer medida de tempo. 
Eterna, por isso alheia à relação espaço/tempo, cujo cerne se traduz na 
ideia de velocidade.

O abraço cronológico

Um homem triste, arrastando-se com pés de chumbo. Cabelos 
brancos, olhar amortecido, cabeça decaída. E, para completar o des-

223  BARROSO, Gustavo. Luz e pó. Rio de Janeiro: Renascença, 1932, p. 161.



157

mazelo, um cigarro esquecido ao canto da boca. O narrador segue seus 
passos: “Como se chama? Não sei. Quem é? Sei mais ou menos”. Mas, 
a cena o impressiona. Não porque fosse exceção. Fazia parte da vida ur-
bana encontrar pessoas com idades e disposições variadas. O espaço dis-
ponível aos olhos estendia-se pela variedade vertiginosa de imagens, mas 
havia os pontos de intensidade. Nesse caso, uma intensidade de tempo.

“Nada também de essencial me liga àquele homem. Não somos 
parentes. Não somos amigos. Nem sequer conhecidos, de vez que nunca 
nos falamos. No entanto, em largos espaços, as nossas vidas correram 
paralelas”. O narrador o viu pela primeira vez em 1909 ou 1910; era 
alto, moreno, cabeleira negra, olhos vivos e “ares provocantes”. Ele, 
com mais ou menos 20 anos, o narrador devia aproximar-se da casa 
dos 30. Ambos estavam hospedados na pensão familiar do Sr. Luciano, 
perto do Colégio Militar. Aí ele chega, para a lua de mel, ao lado de uma 
bela jovem. “Fiquei deslumbrado, estarrecido, sem poder desprender os 
olhos daquela maravilha de carne e osso [...] De fato era o mais belo 
casal que já encontrei até hoje. E foi também, sem dúvida, o mais feliz”.

“Deixei a pensão da rua General Canabarro e fui morar noutra 
na rua do Catete; mas continuei a encontrar quase diariamente, à tarde, 
na Avenida Rio Branco. Ano após ano, assim os via, ora na rua, ora 
numa casa de chá, ora no cinema”. O tempo passou e, exatamente aí, 
na passagem do tempo, o desfecho da narrativa, que o leitor descobre 
antes de o narrador concluir o conto (algo aconteceria para deixar o 
homem amofinado e só, certamente uma morte). O casal ainda seria 
visto algumas vezes, apesar de seguirem caminhos diferentes. Muitas 
vezes, ainda felizes e belos. Um dia, talvez 10 ou 20 anos depois, ela 
doente e ele deprimido — o narrador assusta-se e se interroga sobre 
o que estava acontecendo. Depois, ele só, vestindo preto — o leitor 
chega, então, ao fio que une o início ao fim de um tempo. Tempo que, 
no final das contas, só o narrador retém.

Se o narrador viu o tempo passar, cabe a ele narrar sobre o tempo: 
“Se me não falha a lembrança, ainda o vi, mais tarde, à porta da tabacaria, 
quase o não reconhecendo, tão demudado o seu aspecto. Tornara-se um 
velho e um velho desleixado, desses que não têm quem cuide deles”. 
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“Agora, passada meia dúzia de anos, atravessara ali de súbito a 
rua na minha frente e era um ancião, aquela ruína humana, aquela car-
caça de navio a flutuar sem destino no meio do oceano indiferente da 
multidão” — continua Gustavo Barroso. E, no intuito de deixar os lei-
tores ainda mais impressionados com as ações do tempo, ele extrapola 
e passa a ser mais didático:

De toda aquela gente que enchia a rua e o acotovelava somente 
eu o conhecia desde aquela longínqua lua-de-mel, somente eu o 
acompanhara nesta cidade através dos lustros vivendo a sua 
vida feliz com aquela deslumbrante e puríssima mulher, so-
mente eu sabia que ele a perdera e que o seu naufrágio acon-
tecia por falta dessa bússola maravilhosa, embora ele não sou-
besse sequer quem eu era, nunca houvesse trocado comigo uma 
palavra e nem mesmo suspeitasse meu silencioso interesse por 
sua existência.224

Diferente da multidão, que tinha apenas o espaço dos corpos 
ali transeuntes, o observador possuía, também, o tempo. Irrecusável, 
o tempo latejava e assim convocava a cronologia dos encontros, do 
auge à decadência (assim como acontece quando um visitante vê as 
ruínas de um castelo de cujo passado ele tem algum conhecimento). 
Havia naquela “ruína humana” — termo usado duas vezes em menos de 
duas páginas — um passado incrustrado, inseparável, não como causa 
ou consequência, mas como densidade temporal: ali, nele mesmo, o 
homem em estado de tempo. No decorrer do conto, em sua linearidade 
pedagógica e mais ou menos previsível, em uma literatura que deixa 
o leitor se perguntando se ele mesmo já conhecia tal história ou algo 
muito semelhante, reside o suposto de um tempo paralelo: o homem 
era, sem deixar de ter sido, e continua sendo, sem ser mais. É que, na 
costura do texto didático, há uma engrenagem temporal que lida com 
certas ambiguidades: há uma história exemplar e, ao mesmo tempo, 
uma história caótica. 

224  BARROSO, Gustavo. Cinza do tempo (contos). Rio de Janeiro: A noite, p. 183.
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De um lado, o narrador parece ensinar algo sobre a vida. De 
outro, a vida emerge imponderável. Como, então, ensinar algo que não 
tem regras? De onde viria a “moral da história”? A solução vem na 
própria narrativa; vem no tom do exemplo, como se fosse tradição oral, 
conformando o incontornável, fazendo emergir uma espécie de conto 
de fadas que deixa a vida com mais sentido, mas não a deixa menos 
inexplicável. Eis o tempo segundo Gustavo Barroso.

Se Luz e pó tenta explicitar a temporalidade, Cinza do tempo segue 
sobre a mesma base; mas, em vez de se fiar em aforismos, desdobra-se 
em narrativas, como é o caso acima descrito, dando conta do peso me-
lancólico que havia no andar de um velho, lento e soturno no meio das 
velocidades urbanas. Cinza do tempo é um livro de contos. Comparando 
com Luz e pó, não se trata, portanto, de dizer a mesma coisa em formatos 
diferenciados. Ao ser parte constitutiva de uma narrativa, o tempo dos 
contos se faz em outras dimensões. A poeira aí se manifesta como con-
traste de períodos, ora em forma de pátina, ora nos vestígios da matéria 
decomposta, tanto no rosto quanto nas paredes ou ainda nas reviravoltas 
da vida. Blocos de tempo: o presente do homem em ruínas não define o 
homem. O homem define-se no susto de quem o viu antes e o vê agora. 
No caso das pedras o ver antes é o ver da imaginação, dando-lhe o fundo 
temporal pela própria evidência do desgaste: imagina-se o inteiro pela 
parte — o resto restitui o original, assim como o original mostra-se his-
tórico ao se tornar resto significativo, ou seja, rastro. 

Daí a analogia entre o reino mineral e o animal: ambos se su-
jeitam às vicissitudes do tempo. O princípio é o mesmo: paralelos que 
se encontram no instante em que a memória funde o corpo de outrora 
com o corpo presente. Do encontro, a luz. Não a fonte da luz, mas o 
faro que dá a ela o primeiro e único ponto de fuga (não é à toa o termo 
teológico em odor de santidade, que serve para caracterizar a morte 
de um santo, por exemplo). Somente a luz difere da lógica perversa 
do mundo. A lógica inevitável de ser sempre mundano, contido nele 
mesmo, refém eterno no círculo vicioso da poeira, esse começo ne-
cessariamente acompanhado de um fim. Dizer mundo, significa dizer 
maldição da origem e do destino — do pó viemos, ao pó voltaremos. 
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Nada muito limpo, tudo mais ou menos in/mundo, porque somente fora 
do mundo se pode ficar fora do tempo, portanto imune à poeira. Os in/
mundos, no final das contas, podem e devem pensar na limpeza da eter-
nidade, mas jamais terão o segredo da higiene completa.

  Se a poeira é apropriada na qualidade de vestígio, há o “apa-
recimento de uma proximidade, por mais distante esteja daquilo que o 
deixou” — como diz Walter Benjamin. Nesses termos, pode-se afirmar, 
Gustavo Barroso acolhia o vestígio, mas também flertava com a aura, 
quer dizer, com o “aparecimento de uma distância, por mais próximo 
que esteja aquilo que a suscita”. Se “no vestígio, apossamo-nos da 
coisa; na aura, ela se apodera de nós”.225 Se, em sua ânsia pelo sublime, 
Gustavo Barroso vai aproximar o vestígio da aura, a junção os torna 
cúmplices do desejo pelo passado.

Incorporando o personagem/narrador do conto “A casa dos 
mortos”, ele realiza o sonho de abraçar o tempo. Em uma narrativa 
simples, direta, linear, o leitor é levado ao ocaso de uma família cujo 
patriarca morre e, depois disso, tudo se degrada, tanto na casa como nos 
habitantes, em contraste com a cidade que cresce e se renova: 

Os prédios familiares daquela rua central transformaram-se, um 
a um, em casas comerciais. Quase todos, postos abaixo, deram 
lugar a arranha-céus. Somente, no meio daquela contínua mu-
tação do cenário urbano, a casa do Dr. Boanerges permaneceu 
como era, arruinando-se aos poucos...

“Silenciosa como um túmulo”, enfatiza o narrador, “aquela casa 
guardava dentro de suas grossas paredes coloniais uma saudade incon-
solável...” A partir daí, a narrativa se evidencia em primeira pessoa, o 
narrador se assume personagem:

Eu tinha sido na minha adolescência e mocidade amigo do Dr. 
Boanerges, a quem me ligavam velhas relações de família, fre-
qüentava sua casa antes do desastre do Luiz Augusto e dançava 

225  BENJAMIN, Walter. O flâneur. In: Obras escolhidas III. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 226.
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com as duas meninas nas festas em que as encontrava ou nos 
serões alegres que o grande médico costumava oferecer aos 
amigos pelo menos uma vez por mês. 

Afastado do convívio de outrora, as notícias iam chegando aos 
seus ouvidos: Luiz Augusto, depois do desastre que o deixou paralí-
tico, ficou cego. Aliás, não só ele, mas também as duas irmãs e a mãe 
— “Aliás, a cegueira era fatal em toda aquela gente”. Não se sabe o 
motivo do afastamento entre o narrador e a casa narrada. Mas, de qual-
quer modo, o intervalo entre o afastar-se e o aproximar-se é essencial: 
cria o tempo.

Enfim, um dia o destino me levou de volta àquelas paragens e 
senti ser imperioso dever visitar aquela pobre gente sepultada 
em vida. Preveniram-me que D. Marianinha sofria de obsessão 
do cemitério e dos micróbios. A qualquer pessoa que chegasse ia 
logo perguntando se estivera no cemitério naqueles dias pró-
ximos. Se a resposta era afirmativa, corria a trancar-se no seu 
quarto, de onde somente saía depois que o inficionado se reti-
rava. Se a resposta era negativa, cumprimentava o visitante com 
palavras amabilíssimas, mandava-o sentar-se, chamava as outras 
pessoas, lembrava que lhe servissem bolos, licores e café. 
Porém, tudo isso de longe, sem permitir a ninguém que dela se 
aproximasse e ainda menos que lhe apertasse a mão. Era tal seu 
pavor dos micróbios que nem às filhas e aos fâmulos consentia a 
roçassem de leve.
Os que me contaram essas coisas disseram-me mais que todas 
aquelas pobres pessoas cegas se moviam naturalmente, como se 
perfeitamente enxergassem, nas dependências da vasta moradia, 
ajudavam a fazer as camas e a preparar quitutes, tal a prática 
adquirida naquele encarceramento voluntário que já durava 
havia trinta e cinco anos.
Cheguei uma tarde em face da velha residência do Dr. Boa-
nerges, entaipada entre dois arranha-céus comerciais de cimento 
grisalho e frio. Atravessei o jardim desfeito pelo tempo e bati 
palmas à porta de entrada, sob a marquesa de vidros opacos, 
quase todos quebrados, rachados ou meio pendurados dos caixi-
lhos roídos pela ferrugem. Esperei alguns minutos. A porta 
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abriu-se. Uma negrinha de olhar triste e vestido azul desbotado 
abriu o batente e foi logo dizendo, sem perguntar o que eu queria 
ou quem eu era:

– Entre!
Entrei no vestíbulo, que conhecia, aliás como toda a casa, desde 
a infância. As mesmas portas de ombreiras envernizadas, abrindo 
para as salas de visita e de jantar, velhas plantas fenecendo em 
dois jarrões de faiança azul, poltronas empoeiradas e, pendurado 
no estuque do teto, um lustre de cristal que enterneceria um co-
lecionador de antiguidades. 
Ouvi passos ligeiros no assoalho. Vultos claros adivinhavam-se 
na penumbra dos aposentos. Um rumor de rodas atravessou a 
sala de jantar e meus olhos depararam Luiz Augusto, cego, enca-
necido, verdadeiro ancião, preso na sua cadeira movediça. In-
vadiu-me uma grande piedade. Ele perguntou:
– Quem é?
Dei o meu nome e este foi logo repetido por toda a casa com 
exclamações de alegria.
— Rosa Maria, Maria Cândida, Mamãezinha! — exclamava o 
cego paralítico, venham, é o nosso grande amigo a quem papai 
queria muito bem, de quem papai sempre falava.
Eu tinha os olhos rasos d’água ao ver chegar duas senhoras 
idosas e cegas, com os braços estendidos para me abraçarem 
comovidamente, quando de uma das portas anteriores surgiu 
outro vulto, uma anciã encarquilhada e curvada no seu roupão 
arroxeado, a cabeça circulada por um resplandor de cabelos ní-
veos. E foi logo estendendo os braços e gritando, alvissareira, 
triunfal:
— É você, meu filho, você que conheci pequenino, ainda enga-
tinhando, você, que se lembrou de nós e veio nos ver! Meu Deus, 
que alegria! Maria Cândida, Rosa Maria, Luiz Augusto, vosso 
pai lá do céu está vendo isto e está por demais alegre!...
A santa velhinha fez uma pausa, tomou fôlego e exclamou:
— Meu filho, venha me abraçar, venha me dar um abraço bem 
apertado, um abraço como se abraçasse sua própria mãe. Eu não 
me importo que você tenha estado em qualquer cemitério nem 
acredito que você traga qualquer micróbio ruim. Não me im-
porto! Eu quero um abraço seu!...
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Abracei D. Marianinha chorando, pois nunca tão profundamente 
me comovera uma prova de amizade. Foi, de fato, a maior que 
recebi na vida.226

O que fica suposto não é explicitado, e pode passar pela vista do 
leitor com a maior normalidade: o narrador não sofre a ação do tempo, 
como se estivesse fora da história, para observá-la com a avidez que lhe 
apetece. O abraço maior da vida foi com aqueles que estavam prestes 
a morrer, em ruínas. É claro que há um tom de piedade, de caridade, 
de humanitarismo. Tudo isso pode ser atribuído ao personagem que 
venceu o preconceito que rondava a velha família (que se isolava ou 
foi isolada?). Por outro lado, pode-se pensar numa qualidade que só o 
tempo traz: aquele atributo que Gustavo Barroso ressaltava quando par-
ticipou das comemorações centenárias em Guimarães, concluindo que 
foram necessários oito séculos para transformar aquelas pedras em mo-
numentos da pátria. Daí é legítimo perguntar – quanto tempo foi preciso 
para dar àquele abraço o predicado de “maior” entre todos os outros?

O melhor abraço da vida é o abraço dos quase mortos. Somente 
nesse limite entre a ruína e o pó é que se pode oferecer o tempo acumu-
lado. Depois disso, não haverá mais tempo, será um abraço da morte: 
o abraço da eternidade, que os túmulos costumam oferecer. A ruína da 
carne ou da pedra é o ápice da quantidade de tempo, que voltará ao zero, 
de uma vez ou aos poucos, de acordo com a metodologia da medição. 

Tanto tempo! – Afinal, pode-se indagar sobre quando se diz isso 
pela última vez? A dúvida é tão fundadora que dificilmente se expli-
cita, mas obviamente vai ganhando força pelo acúmulo de desgastes, e 
assim vai atribuindo aura aos que, supostamente, estão mais próximos 
da morte. Sem a possibilidade do fim definitivo, seria bem mais di-
fícil operar essa sucessão de estados da matéria: do resto bruto ao resto 
narrado (vestígio), do vestígio narrado ao vestígio contemplado (aura). 
Mas, nada fora da linha, porque tudo vem e volta em louvor e glória de 
Cronos. “De acordo com Cronos, [...] só o presente preenche o tempo, 

226  BARROSO, Gustavo. Cinza do tempo..., p. 121.
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o passado e o futuro são duas dimensões relativas ao presente do tempo. 
O passado e o futuro como forças desencadeadas se vingam em um só e 
mesmo abismo que ameaça o presente e tudo o que existe”.227

Cronos comanda. Do começo ao fim. Não que todos os contos de 
Cinza do tempo tenham sempre como desfecho um abraço cronológico, 
mas é possível identificá-lo em boa parte do livro. Afinal, o título não é 
aleatório: supõe-se que o tempo é um produtor pelo avesso, exatamente 
porque transforma tudo em pó. Nem sempre de maneira explícita, é claro. 
A matéria mutante pode se expressar até mesmo na concretude das rela-
ções sociais, como se vê, por exemplo, no conto “A Negrinha do Morro”.

Nesse caso, a narrativa começa logo em primeira pessoa: “Eu 
vinha da missa naquele domingo de sol e alegria rueira. À minha frente 
caminhava um casal elegante com uma filhinha de seus dez a doze anos. 
Eu a via e analisava os três pelas costas”. A seguir, os detalhes, dando 
conta da boa vida que a família levava — sapatos, roupas, gestos, tudo 
indicava a presença duma “burguesia abastada e com certa distinção”. 
No meio do caminho, à esquina de uma rua que dava na favela, a pre-
sença de mais uma personagem na história: “[...] deparei com uma 
quarta ou quinta figura, se eu me contar como participante do grupo”. 

“Era uma mulatinha quase negra, de seus nove ou dez anos, des-
calça e esfarrapada. As pernas cobertas por uma crosta cinzenta de po-
eira das ruas. Saiota curta, esfiapada. Blusinha desabotoada, remendada, 
cerzida”. A menina começou a acompanhar a família. “Passei a observá-
-la” — explica o narrador. Ela não olhava para o pai ou a mãe. Seu foco 
era a menina branca: “Subia dos sapatos impolutos aos cabelos lisos e 
bem penteados. Descia da gola de rendas do vestido aos bordados da 
fímbria. Parava nos pregueados, detinha-se no cinto róseo, adejava sobre 
as mangas fofas, como um beija-flor sobre um canteiro de flores sem se 
fartar nunca de prelibar o mel. E ia e vinha, e subia e descia, e se imobi-
lizava e voava”. Em suma: não era inveja e sim “admiração e desejo”; 
“... desejava ardentemente no fundo do coração possuir aquilo tudo”. A 
família entra pelo portão do jardim e some em busca do palacete onde 

227  DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 16.
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morava. A “negrinha” ficou parada, olhando. De repente, o vizinho do 
narrador aparece, pegou-lhe pelo braço e saiu a filosofar:

— Vinhas desde o ponto de parada do bonde observando o casal, 
a menina e, logo após, a negrinha, que já lá se foi subindo a ne-
grinha rumo ao seu pobre barracão de tábuas e latas velhas. Eu 
vinha mais atrás, observando por minha vez todos e sentindo 
como que o eflúvio de piedade humana que se irradiava do teu 
pensamento. Ao mesmo tempo, lembrava-me do remoto epi-
sódio da minha vida. Era eu um garoto de dez anos na minha 
longínqua cidade natal perdida entre as verdes montanhas de 
Minas, à margem de um rio barrento e triste. Minha mãe era 
viúva e paupérrima. Vivia curvada sobre a máquina de costura 
para sustentar três filhos. O mais velho, que morreu mocinho 
num desastre ferroviário, era empregado já no comércio e ga-
nhava muito pouco. O outro estava por favor num colégio dos 
arredores e eu esperava crescer para começar a trabalhar...
Tínhamos chegado à minha casa. A do meu amigo ficava um 
pouco adiante. Paramos e ele acabou lentamente sua história.
— Nesse tempo, eu andava maltrapilho e descalço como qual-
quer moleque de rua. Certa vez, depois da retreta matutina da 
filarmônica local, me pus a acompanhar um casal rico que le-
vava pela mão um menino da minha idade, vestido de casimira, 
com sapatos de polimento, gravata de seda e chapéu de palhinha. 
Eu, admirando tal qual essa negrinha a roupa do rapazinho bem 
tratado, dele não me desfitava um instante dos olhos. Devia fazer 
a quem nos observasse, como tu vinhas observando a cena de 
hoje, profunda comiseração. Pois bem, este mundo terrível deu 
as suas terríveis voltas, aquela gente rica um dia sentiu os golpes 
do infortúnio, a mãe do tal garoto morreu de um câncer, o pai 
deu para jogar e beber, e perdeu tudo quanto tinha. O menino 
bem tratado fez-se homem no meio da pobreza e hoje é um mí-
sero empregado subalterno da estrada de ferro. Eu, no entanto, 
trabalhei, esforcei-me, subi, sou médico, tenho invejável situ-
ação e fortuna, que me permite dar o maior conforto à velhice de 
minha mãe e ajudar em tudo meu irmão mais velho. Quem é 
hoje digno de pena é aquele garoto que tanto admirei e, natural-
mente, tanto invejei há quase meio século. Sabemos nós o que o 
destino, com suas contradições e caprichos, reserva a essa me-
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nina bem vestida e mimada, e a essa mísera negrinha do morro... 
Quem sabe se esta não será felicíssima e aquela um dia tão des-
graçada que até as pedras se comovam?...
Interrompi o amigo:
— Queres dizer que não devemos desperdiçar a nossa piedade 
diante somente de aparências?
— Isso mesmo, concluiu ele, despedindo-se com um aperto de 
mão. Isso mesmo. Só o futuro nessas coisas tem a palavra. O 
futuro que é o grande mistério, o grande e perigoso mágico da 
vida. Adeus!

“Eu fiquei pensando na lição recebida” — assim Gustavo Barroso 
termina o conto. Além do ideal de uma sociedade igualitária, sem as di-
ferenças expostas na narrativa, o princípio norteador pode descambar 
para aquilo que, em determinado vocabulário de análise do social, seria 
chamado de “conformismo”. Uma crítica explícita ao julgamento pelas 
aparências... Por outro lado, uma blindagem contra a piedade? Mesmo 
didático, o conto, exatamente por ser literatura, não fecha os limites da 
“lição recebida”. De qualquer modo, o tempo aí constituído supõe a 
ilegibilidade do presente — “só o futuro tem a palavra”. Em funciona-
mento, mais uma vez, a cronologia: mesmo ilegível é o presente o posto 
de observação, de onde o tempo é materializado em blocos. Nesse caso, 
a cronologia pressupõe periodização: uma vida não é o que se vê no ins-
tante, mas aquilo que se revela na duração. Passado, presente e futuro 
tornam-se inextrincavelmente engatados. De volta, a mesma lógica de 
percepção da pátina do tempo. 

Mas, onde se localiza o fim? E o começo? A prescrição é per-
feita e precisa, porém completamente inconfessável, pelo menos para o 
autor: os dois extremos se localizam no começo e no fim, não da expe-
riência vivida, mas no início e na conclusão da narrativa. A história do 
rapaz que era pobre e ficou rico: começa quando ele era pobre e termina 
quando ele é rico, dizendo que o futuro é um mistério. Assim se fecham 
os limites dos blocos de tempo que se encaixam e produzem o que qual-
quer história exemplar deve produzir: o próprio exemplo. A periodi-
zação, portanto, não é apenas uma maneira de agrupar acontecimentos, 
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mas ela mesma é o acontecimento primordial: junta e separa conjuntos 
que só se juntam ou se separam nessa operação de corta e cola. 

A definição do que é poeira e da sua imagem como parte do tempo 
só é possível nesse tipo de trâmite narrativo, cuja existência se dispõe 
de modo cronológico. Sem o contar, o pó não é começo, nem o meio, 
e muito menos o fim. Matéria, memória e narrativa se fazem existir na 
medida em que se interpenetram nos indícios do tempo, cujos vestígios 
são mais ou menos passíveis de sentido. Nesse caso, ou melhor, no caso 
da escrita de Gustavo Barroso, tempo tripartido, portanto triunido das 
mais variadas maneiras, a partir das tradições e das transformações que 
a circunstância convoca e evoca.

Cinza do tempo. Ao intitular o livro dotando-o de certo sentido, 
o autor se faz partícipe de uma longa tradição, ou como bem mostra 
Michel Serres, de uma velha batalha contra a corrosão das estátuas, que 
se vê na física de Lucrécio. Luta lenta e inevitável que, além de tudo, 
perde força no beijo, não de traidores, mas de devotos sinceros e dedi-
cados. “Logo a história tem dois componentes: a usura irrevogável e o 
trabalho humano que tende a compensar a erosão”.228 Isso, obviamente, 
numa escala de longa duração, ou quase sem historicidade, na medida 
em que o problema da finitude tem-se colocado de variadas maneiras, a 
depender de circunstâncias mais específicas, da ruína de pedra à ruína 
da carne.

A cronologia, vale salientar, não é sinônimo de uma formatação 
fechada simplesmente posta e reposta. Trata-se de um dispositivo com-
plexo e dinâmico, e, nas mãos de um romântico, o turbilhão instável do 
mundo não para de (re)agir. No final das contas, nada é imóvel. Vulcões 
e ruínas provam que o tempo nunca descansa em paz e jamais para de 
passar. Daí é que surgem as “figurações românticas da instabilidade e 
do desequilíbrio, chão movediço do pânico que funda o sublime”. 229

228 SERRES, Michel. O nascimento da física no texto de Lucrécio: correntes e turbulências. São 
Paulo: Unesp, 2003, p. 198.

229 HARDMAN, Francisco Foot. Brutalidade antiga: sobre história e ruína em Euclides. Estudos 
Avançados, São Paulo, n. 10, v. 26, 1996, p. 297.
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“Humilhação da matéria” — conclui Didi-Huberman. Mas há 
algo ainda mais grave, porque a poeira é, também, uma “matéria de 
humilhação”.230 A poeira humilha a matéria ainda não decomposta, avi-
sando que a decomposição é inevitável. A poeira é o último estado da 
ruína — uma ruína ainda mais arruinada. Resto que pode ser exemplar, 
a poeira ensinou os românticos a respeitar o passado, dotando-o de den-
sidade temporal, presença sentida e sensível. Uma presença que, em 
certo sentido, chega a ser até sobrenatural. 

Se o natural é aquilo que se manifesta, o sobrenatural pode ser 
aquilo que não chega a se manifestar. Assim, o natural é aquilo que 
acontece, o sobrenatural o que quase chega a acontecer, como bem 
mostra Eduardo Viveiros de Castro:

O sobrenatural não é o imaginário, não é o que acontece em outro 
mundo; o sobrenatural é aquilo que quase-acontece em nosso 
mundo, ou melhor, ao nosso mundo, transformando-o em um 
quase-outro mundo. Quase-acontecer é um modo específico de 
acontecer: nem qualidade nem quantidade, mas quasidade. Não 
se trata de uma categoria psicológica, mas ontológica: a intensi-
dade ou virtualidade puras. O que exatamente acontece, quando 
algo quase acontece? O quase-acontecer: a repetição do que não 
terá acontecido?
Por outra: todo quase-acontecer teria sempre a forma de um 
quase-morrer? “Quase morri...” — essas são as histórias que 
vale a pena contar. O quase permite a narrativa do quase. Nesse 
sentido, o quase-acontecer seria ao mesmo tempo um quase-
-parar de acontecer — a morte, o fim da história.
Em suma, creio que há uma vasta província a mapear aqui — a 
economia da quasidade nas ontologias indígenas. Talvez haja 
uma relação complexa disso com o mecanismo de conjuração-
-antecipação de que falam Deleuze e Guattari nos Mil platôs.231

230 DIDI-HUBERMAN, G. Génie du non-lieu. Air, poussière, empreinte, hantise. Paris, Minuit, 
2001, p. 66.  Apud DIAS, Aline. Cubo de poeira, BA. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NA-
CIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 18., 2009, Salvador. Anais... Salvador: 
ANPAP/EDUFBA, 2009, p. 84-99. 

231 SZTUTMAN, Renato (Org.). Eduardo Viveiros de Castro. Rio de Janeiro, 2008, p. 239.
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A sobrenaturalidade da poeira está nesse quase constitutivo das 
ruínas: já foi algo inteiro, remete a uma completude perdida. Se Viveiros 
de Castro se refere a algo que ia acontecendo, aqui é possível imaginar 
a poeira como algo que existe exatamente porque não acontece mais. O 
acontecer dos destroços transformados em vestígios está no fato de ser 
um quase acontecimento. Aí a falta preenche mais do que a presença. 
A presença mutilada da matéria faz a imaginação cultuar o desenho do 
que já foi a partir do que ainda é.

Se não fosse esse quase, os arruinamentos das coisas seriam 
apenas fim. Evidência desse fim, a ruína faz um fim eterno: relíquia, 
que uma vez colocada num relicário o faz testemunha. Aí não importa 
se o osso do santo ainda é inteiro, ou se já é poeira, porque o próprio 
relicário o absorve e, absorvendo-o, se torna parte da antiga ossatura. 
E como o próprio relicário, mais cedo ou mais tarde, será pó, não há 
problema: os restos mortais do relicário viram relíquia. Assim, o con-
tinente vai virando conteúdo, num processo sem fim, ou melhor, numa 
morte sem fim porque sempre renovada, dependendo apenas da boa 
vontade dos vivos.

***

Era uma tarde calmosa; muitas pessoas seguindo a minha mesma 
direção, desciam pela rua da Misericórdia para o lado da praia. 
Uma dama honesta, coberta com um xale branco da mesma cor do 
vestido, caminhava diante de mim, conduzindo pela mão um me-
nino, cujo andar lento e distraído, a obrigava a voltar-se frequen-
temente. Cada vez que voltava o rosto, achava uma nova graça no 
movimento e gravidade no olhar, ou no formoso das feições.
Antes de ouvi-la falar, já eu tinha conhecido que era filha da 
América, pela pequenez do pé, e particularmente pela cor dos 
olhos e do cabelo, negros como o jacarandá lustrado. Quem não 
teria experimentado curiosidade de saber quem era aquela mu-
lher? Em cada uma de suas pisadas deixava para mim o germe 
de um sentimento. Caminhava eu atrás dela como quem se 
apressa a chegar ao fundo de uma galeria, onde descobre uma 
musa de Canova, ou um retrato de mulher de Ticiano. Na praia, 



170

dizia eu comigo mesmo, vou colocar-me por detrás dela, para 
que o vento lhe toque antes de chegar a mim: é impossível que o 
ar que a acalenta não traga uma inspiração, e esta noite escre-
verei algumas coplas “à bela desconhecida”. Vão projeto! A 
moça de olhos negros e xale branco, tomando o pequeno pela 
mão, dobrou à direita, e começou a subir lentamente a ladeira 
que por aquele lado da Misericórdia, conduz ao morro do Cas-
telo. A folha transparente do plátano, não se dobra com mais 
graça, que o corpo da americana, nem tem mais solene regulari-
dade os movimentos de uma pêndula, no silêncio da noite, que 
seus passos afanosos, ao vencer a inclinação da ladeira. Achava-
-se já em meio dela, quando comecei a envergonhar-me de se-
guir a uma senhora tão modesta, e de interessar-me por uma 
pessoa que não podia pertencer-me: tudo nela anunciava uma 
dessas mulheres que fazem legitimamente a ventura do homem 
a quem cativaram com os encantos da virtude. Dentro em pouco, 
alguma porta se fechará para sempre entre mim e ela. Ao fazer 
estas reflexões, apressei o passo, e passei aceleradamente ao seu 
lado sem ao menos olhar para ela.

No morro do Castelo há um gigante de quatro braços, que se le-
vanta tão cedo quanto o comércio, alongando a vista pela imensi-
dade da baía, anuncia a aparição das embarcações, em uma lin-
guagem que se ouve pelos olhos. Ao pé deste gigante, estive 
descansando por muito tempo, recreando a vista, com o espetáculo 
grátis que oferecem as generosas elevações do Rio de Janeiro, co-
roas d’esmeralda da imperatriz do Trópico. A última frase do gi-
gante anunciava um navio do meu país, e uma multidão de recor-
dações vieram inquietar-me, e estender um véu d’esquecimento 
sobre as belezas da paisagem, e as impressões da desconhecida.

O melhor modo de afugentar uma ideia desagradável, é pôr-se a 
caminhar, e caminhar depressa; porque tanto se foge das ideias 
aflitivas, como dos maus pensamentos. Qualquer pessoa me to-
maria por um evadido da Misericórdia, ao ver-me correr repen-
tinamente, como mordido por uma cobra...

Tinha lido na noite antecedente, em um novíssimo livro, que os 
padres jesuítas, tiveram naquele morro, um aparelho mecânico 
para evitar o trabalho da ascensão; cujo aparelho figurava na 
mente a semelhança dos que há em Inglaterra, nas minas de 
carvão de pedra, para subir e descer. 
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Aqueles padres fizeram grandes milagres, pois acharam até a pedra 
filosofal, e quadraram em utilidade sua, todos os círculos rebeldes da 
esfera do mundo. Em mim fizeram um grandíssimo naquela tarde: 
quem esperaria ver-me convertido em arqueólogo, e investigador de 
antiguidades? de tudo quanto outrora existiu, restam vestígios, dizia 
eu, e comecei a introduzir-me por todos os cantos, a examinar as 
fendas do morro; e a inclinar-me sobre a cisterna, expondo-me a ser 
chamado à ordem pela sentinela do hospital militar. 
Ao lado da porta de uma igreja que conserva as armas da Com-
panhia de Jesus, e uma data antiquíssima, há um paredão arrui-
nado, que oferece uma entrada, por onde também me introduzi. 
Achei-me, não debaixo das abóbadas, porém entre as paredes de 
um templo de pedra bem lavrada: no meio de um edifício des-
truído, não pelo tempo que passou sobre ele, mas pelo tempo 
que deixou de passar por ele: estava enfim dentro de uma igreja 
por acabar, cujos operários deixaram de polir os mármores, à 
voz imperiosa do marquês de Pombal. Contemplava os muros 
revestidos de granito, e as cornijas e capitéis de mármores cor de 
rosa e brancos, com veios azuis, sobre os quais colocou a natu-
reza os seus festões de cactos, de plantas trepadeiras, e dessas 
lindas flores do ar da cor da inocência envergonhada.
Sobre uma laje quadrada de granito azul mal polido, destinada 
talvez para pedestal de alguma Santa, vi sentada uma formosa 
mulher, cuja porção descoberta parecia pertencer a uma estátua 
fundida de metal coríntio — de ouro e bronze —, no molde de 
algum artista grego. Os anjos protetores daquelas ruínas sem en-
tulhos, tinham colocado sobre ela um manto branco, à seme-
lhança do que põe a manhã com suas neblinas, sobre os cabeços 
dos montes. Visão do outro mundo! Filha do céu! Realização de 
um sonho! exclamei examinando a largos passos para o precioso 
objeto, quando reconheço com surpresa a desconhecida de ca-
belos e olhos negros como o jacarandá. Não era a primeira tarde 
de verão que aquela moça se sentava naquele lugar, nem eram 
novas para ela aquelas ruínas. Na maneira inteligente e pausada 
com que passava os olhos de uns a outros lugares, conhecia que 
tomava contas aos dias passados depois de sua última visita, das 
mudanças causadas nas folhas de acanto, e nos perfis dos capi-
téis. Parecia comprazer-se ao ver já em flor o botão que dias 
antes apenas a anunciava, e ao ver murchar a transitória trepa-
deira, ontem tão verde e louçã.
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E como não vaguear os olhos, por onde aqueles tão negros e 
melancólicos vagueavam? Em distância respeitosa, sem dela ser 
visto, e sem ao menos respirar, para não afugentar o sonho em 
que parecia absorta, segui eu também com a vista as fiadas dos 
arcos da abóbada por concluir, e as plantas parasitas crescidas 
sobre eles. E ao contemplar aqueles objetos, sentia nascer em 
mim, um sentimento de respeito, uma espécie de religiosa tran-
quilidade, — e minhas ideias um momento antes tão triviais e 
incertas se concentraram em uma única: — o poder do tempo. 
— Tudo nasce, cresce, e morre, debaixo das asas do tempo; — 
do tempo de uma manhã como as flores; do tempo de alguns 
anos como o homem; do tempo de alguns séculos, como as na-
ções e seus monumentos. Com o porvir, as cidades americanas 
escarnecerão das grandezas europeias com a grandeza de seus 
palácios, e de seus templos. Por enquanto, o tempo tem já feito 
na América, a obra mais ímpia que pôde fazer, sobre a virgin-
dade jucunda de seu solo — semeou-o de ruínas. Porém elas não 
são como as ruínas da grandeza asiática, que são ruína para 
sempre; ruínas amaldiçoadas que o tempo encarniçado cada vez 
aniquila mais; ruínas, contra as quais se revela a mesma natu-
reza, cobrindo-as com suas areias, ou açoitando-as com o mar. 
— ao, as ruínas americanas, são uma transformação: são a larva 
de um pensamento incompleto, que se levantará de sua morte de 
poucos anos, sobre as asas da graça e da perfeição. O tempo 
ajuda na América à natureza. O tempo coloca nela as suas ru-
ínas, para que haja sítios graves e melancólicos, que descansem 
o espírito, no cúmulo de impressões agradáveis que nos distraem 
debaixo do Trópico. As ruínas nos levam com a memória para 
outras, e como todas as coisas se ligam, associadas à ideia do 
passado, a recordação dos nossos maiores, e dos acontecimentos 
da pátria de então. A pátria e a família vêm a ser por um mo-
mento Deuses na ruína, convertida em altar por nosso coração.
Respeitemos pois as ruínas. Respeitemos o velho, a debilidade 
da mulher, a cabana do pobre, e tudo quanto se apoia em bases 
frágeis. E que coisa mais desamparada, que os entulhos de uma 
ruína? Tudo conspira contra ela: a ave que constrói seu ninho, a 
planta que desune as pedras ao arraigar-se, e a mão insensata que 
risca e destrói.
Não conspire também o homem contra elas: faça de sua conser-
vação uma parte do culto à pátria, porque segundo a expressão de 
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um contemporâneo, “respeitar as ruínas, é obra de piedade...”
Não sei ao certo quais seriam os pensamentos da moça de ca-
belos negros, mas é impossível que não fossem sérios e respei-
táveis, visto que nasciam de uma fronte de formas tão puras, 
elevada sobre objetos tão melancólicos. Creio que naquele mo-
mento a sua imaginação pensava como a minha, e que não fiz 
senão aplicar o ouvido à linguagem muda, de sua atitude e de 
seus olhos.

Com algumas adaptações, é claro, o autor do texto poderia ser 
Gustavo Barroso. Poderia ser porque a narrativa parece se nutrir do 
imaginário com o qual ele pôs a sua escrita para andar. Publicado em 
1845 no jornal Ostensor Brasileiro, o texto trazia a assinatura de “Gz”. 
Não é o caso de perguntar se Gustavo Barroso o leu. O que me in-
teressa ao fazer essa longa citação é desautorizar a fronteira blindada 
com a qual o perfil autoral costuma se vender, não porque busco as 
delimitações de outras autoridades, mas apenas para evidenciar que há 
uma textura ambulante, convocada e evocada pela escrita reverente aos 
vestígios. Não é difícil concluir que Gustavo Barroso deveria lamentar 
(e muito), a derrubada (ou o abandono) das ruínas dos Jesuítas, mas o 
que aqui quero destacar não é um lamento específico ou o sentimento 
de quem vê o tempo dramático das ruínas, e sim a existência de uma 
sensibilidade diante de certos materiais, criadora e criatura do regime 
discursivo a partir do qual a saudade e outras vivências do tempo se 
tornam possíveis.

Daí ser necessário, também, reproduzir a imagem que acompanha 
o texto. A imagem não apenas tenta passar para a linguagem pictórica 
aquilo que já foi dito, porque ela também faz parte de codificações que 
se foram estruturando no domínio das artes plásticas. Para “traduzir” a 
escrita, a imagem segue parâmetros e possibilidades dadas a ver por ar-
tistas que, desde o século XVIII, estão procurando visualizar o passado 
em construções antigas e, mais do que isso, visualizar a passagem do 
tempo por meio de construções antigas em ruínas. É por isso que, logo 
a seguir, coloco um desenho de Piranese.



174



175

A PALAVRA

Nomeações

Os famas para conservar suas lembranças tratam de embal-
samá-las da seguinte forma: após fixada a lembrança com ca-
belos e sinais, embrulham-na da cabeça aos pés num lençol 
preto e a colocam contra a parede da sala, com um cartãozinho 
que diz: “excursão a Quilmes”, ou “Frank Sinatra”.
Os cronópios, em compensação, esses seres desordenados e 
frouxos, deixam as lembranças soltas pela casa, entre gritos ale-
gres, e andam no meio delas e quando passa alguma correndo, 
acariciam-na com suavidade e lhe dizem: “Não vá se machucar”, 
e também “Cuidado com os degraus”. É por isso que as casas 
dos famas são arrumadas e silenciosas, enquanto nas dos cronó-
pios há uma grande agitação e portas que batem. Os vizinhos 
sempre se queixam dos cronópios, enquanto os famas mexem a 
cabeça compreensivamente e vão ver se os cartõezinhos estão 
todos no lugar.
              Julio Cortázar 232

232 CORTÁZAR, Julio. Histórias de cronópios e de famas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005, p. 102.
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O prazer da placa

“Dezembro de 1978”, anota Philippe Lejeune, “ao lado de um 
autorretrato de Hogarth, há um outro retrato também pintado por ele 
que representa um de seus amigos”. Mas, a questão é que logo veio 
uma pergunta. O segundo quadro era mesmo a figura de um amigo 
de Hogarth ou mais um autorretrato? Era parecido com a lembrança 
que ele tinha de um outro autorretrato dele, visto provavelmente em 
Londres. A partir da comparação, Lejeune ficou convencido de que esse 
segundo retrato era um autorretrato de Hogarth: “Só vi que estava er-
rado ao consultar a etiqueta, mas fiquei tão surpreso que me perguntei 
se não haveria um erro nela!” 

“Tudo é uma questão de etiqueta”, ironiza Lejeune. Por outro 
lado, ele conclui, com um ar mais de vencido do que de convencido: 
“Se aquela tela não é um autorretrato, preciso mudar meu olhar”.233 No 
desenvolvimento da reflexão, ele se pergunta sobre a necessidade que 
alguns pintores tiveram quando identificaram o “autorretrato” na própria 
tela e a razão pela qual esse costume desapareceu. “Em pouco tempo, in-
felizmente, os pintores se distanciaram da clareza dos primeiros tempos, 
deixaram de pôr os nomes nos retratos. Por descrição? Para purificar a 
pintura de toda e qualquer escrita?”.234 Não como conclusão, mas como 
provocação, ele sugere que a necessidade de legenda relaciona-se com 
a memória, advertindo que essa necessidade relaciona-se com o esque-
cimento a respeito do que é figurado. Ao se tornar esquecido, o rosto 
torna-se desconhecido e carente de identificação.

Como era de se esperar, a referência mais incisiva sobre a escrita 
em museus não veio da museologia, e sim da literatura. Trata-se do 
artigo “Combating redundancy: writing texts for exhibitions”, publi-
cado em 1994 por Margareta Ekarv. Envolvida com a edição de livros 
para adultos de pouca “literacia”, ela propôs um estilo específico para 

233 LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2008, p. 238.

234 LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico..., p. 242.
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a escrita em exposições: frases curtas e diretas.235 Na verdade, nada de 
muito excepcional, sobretudo quando essas prescrições são postas em 
comparação com os manuais de propaganda e marketing ou com os li-
vros didáticos. Por outro lado, Ekarv pode ser vista hoje como partícipe 
dos variados movimentos que, desde o final do séc. XIX, procuraram 
fazer aproximações entre o museu e o visitante. De modo mais parti-
cular, é possível circunscrevê-la em uma preocupação que, nas últimas 
décadas, transformou o termo “comunicação” em âncora conceitual 
para definir o caráter educativo e democrático do espaço museoló-
gico. Além do famoso caso do “Victoria and Albert Museum”, com seu 
“Interpretation Editor”, entre muitos outros, é bastante sintomático o 
título do primeiro congresso internacional organizado em Portugal pelo 
GAM (Grupo para a Acessibilidade em Museus): “Saber escrever para 
todos? A acessibilidade da comunicação escrita em museus”.236 

De uma maneira geral, o que está em pauta é o empreendimento 
educativo com base na eficiência da comunicação. A partir de pes-
quisas quantitativas, conclui-se que visitantes não leem textos longos. 
Conclusão facilmente adquirida a partir de uma observação informal, 
não somente em torno de placas de museus, mas ao redor das placas em 
espaços públicos. 

Ora, não é difícil constatar a diminuição de tamanho dos textos 
publicitários no decorrer do século XX. O problema é que a peda-
gogia não ficou imune às investidas dos valores da sociedade de con-
sumo e, nesse sentido, não é possível desvincular o investimento na 
“comunicação” da própria noção de tempo constituída nas relações 
de mercado. No campo da história, ou melhor, na área dos usos da 
memória, isso também pode ser notado na atual moda de biografias 
que são expelidas dos computadores de jornalistas. Tudo isso, enfim, 
indica que vivemos novas maneiras de usar o passado, por meios que 
associam velocidade e prazer. 

235 EKARV, M. “Combating redundancy: writing texts for exhibitions”. In: The educational role of 
the museum. Oxon: Routredge, 1999 [1994], p. 201-205.

236 MINEIRO, Clara. Mas as peças não falam por si?! A importância do texto nos museus. Lisboa: 
Revista Museologia.pt., n. 1, maio 2007, p.71.
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A relação dos escritores com as exposições, afirma Alberto 
Manguel, tem sido longa e fértil: “é difícil encontrar algum deles que 
não tenha, em algum momento, escrito sobre o que viu numa visita a 
um museu”.237 Como exemplo, ele cita trechos de Petrônio em Satyricon 
e um escrito de Rilke para sua esposa em 1907. Dezenove séculos se-
param esses dois autores, mostrando que, se, por um lado, a inferência de 
Manguel é frutífera, por outro, é um risco para os parâmetros da história 
social. Afinal, em um período tão longo, não se pode ignorar que mu-
daram as noções de museu, escrita, literatura, autor e leitor. A proposta de 
Manguel, mesmo com a sofisticação que lhe é peculiar, com a erudição e 
a sensibilidade dos seus escritos, coloca em cena a possibilidade de ana-
cronismos. Obviamente, isso daria uma longa discussão, que não é o meu 
objetivo. Aqui, a citação da inferência de Manguel tem apenas o intuito 
de ressaltar o seguinte: mais comum e mais radical do que a presença de 
museus na literatura é a participação dos artefatos, dentro ou fora de ex-
posições. E esse recurso não é despropositado, porque, nas tramas entre 
seres humanos, é impossível dispensar, por completo, as mediações dos 
objetos. Os objetos tornam-se significativos na literatura porque são in-
separáveis das construções culturais, porque juntam e dividem seres hu-
manos, porque habitam no âmago das relações sociais. São constituintes 
e construtores de acordos e conflitos historicamente engendrados. Mas, 
tal necessidade do narrar não é homogênea no decorrer do tempo. 

Barthes, nessa direção, adverte que não se deve generalizar o 
sentido da cultura material nas operações literárias, pois é possível loca-
lizar como os objetos passaram a ter um peso mais decisivo nas tramas 
da ficção a partir dos romances de Balzac: “[...] teria podido Grandet ser 
avarento (literariamente falando) sem os seus tocos de velas, seus pe-
daços de açúcar e seu crucifixo de ouro?”.238 Em certa medida, Michel 
Serres pensa a mesma coisa. Em um livro de entrevistas, recentemente 
traduzido para o português, ele avalia que Balzac, ao contrário de Júlio 

237 MANGUEL, Alberto. No bosque do espelho: ensaios sobre as palavras e o mundo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 157.

238 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 109
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Verne, descrevia tapetes, quadros e tabaqueiras como se fosse um cole-
cionador, com a gula de um “antiquário”.239

Não é meu intuito aprofundar esse debate sobre a presença dos 
objetos na literatura. Apenas desejo apresentar algumas situações nar-
rativas nas quais a ficção se pergunta a respeito das condições do ato de 
nomear os artefatos. É claro que as condições de possibilidade para a 
existência dessa relação não podem ser interpretadas como algo natural 
ou eterno. Afinal, há várias maneiras de compor pontes e abismos entre 
a materialidade das coisas e a materialidade da escrita. De qualquer 
modo, o fundamental é pensar que, nessas tensões, constituíram-se po-
deres verbais diante das coisas, relações de dependência entre o mu-
tismo dos utensílios e o falatório das letras. No decorrer do tempo, não 
foram poucos os convênios e as quebras de contrato, não foram curtos 
os jogos de concórdias e querelas.

A terapia da etiqueta

Tudo indicava que a vida ficaria maior, porque todos teriam 
mais tempo com a falta de sono. A doença da insônia foi bem vinda, 
e Buendía chegou a dizer: “se a gente não voltar a dormir, melhor”. 
Melhor porque a vida, sem o intervalo da noite e sem o cansaço do dia, 
seria mais longa. É por isso que a “peste da insônia” foi bem vinda em 
uma das passagens de Cem anos de solidão.240 

Como em vários outros trechos do livro, García Márquez enfren-
tava a questão do tempo e da memória. A ausência do sono, que trouxe ge-
neralizada alegria, “porque havia então tanto o que fazer em Macondo”, 
começou a trazer problemas: “trabalharam tanto que logo não tiveram 
mais o que fazer”. As madrugadas insones “com os braços cruzados” 
vieram acompanhadas de algo muito mais grave: o esquecimento. 

239 SERRES, Michel. Júlio Verne: a ciência e o homem contemporâneo. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2007, p. 167.

240 MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. Rio de Janeiro: Record, 1995. p. 47.    
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Foi Aureliano quem concebeu a fórmula que havia de defendê-
-los, durante vários meses, das evasões da memória. Descobriu-a 
por acaso. Insone experimentado, por ter sido um dos primeiros, 
tinha aprendido com perfeição a arte da ourivesaria. Um dia, es-
tava procurando a pequena bigorna que utilizava para laminar os 
metais, e não se lembrou do seu nome. Seu pai lhe disse: ‘tás’. 
Aureliano escreveu o nome num papel que pregou com cola na 
base da bigorninha: tas. Assim, ficou certo de não esquecê-lo no 
futuro. Não lhe ocorreu que fosse aquela a primeira manifestação 
do esquecimento, porque o objeto tinha um nome difícil de lem-
brar. Mas poucos dias depois, descobriu que tinha dificuldade de 
se lembrar de quase todas as coisas do laboratório. Então, 
marcou-as com o nome respectivo, de modo que bastava ler a 
inscrição para identificá-las. Quando seu pai lhe comunicou o 
pavor por ter-se esquecido até dos fatos mais impressionantes da 
sua infância, Aureliano lhe explicou o seu método, e José Arcádio 
Buendía o pôs em prática para toda a casa e mais tarde o impôs a 
todo o povoado. Com um pincel cheio de tinta, marcou cada 
coisa com o seu nome: mesa, cadeira, relógio, porta, parede, 
cama, panela. Foi ao curral e marcou os animais e as plantas: 
vaca, cabrito, porco, galinha, aipim, taioba, bananeira.241  

Está aí uma questão fundamental: a letra como instrumento de 
memória. Não é sem propósito imaginar que as plaquetas de identifi-
cação de peças expostas em museus guardam certa semelhança com a 
solução encontrada por Buendía. Em museus ou no povoado de García 
Márquez, a escrita procura suprir a carência de memória. Mais do que 
isso porque, diante das coisas, as palavras não são apenas informativas. 
A nomeação dá sentido (e existência) ao que é nomeado. Em uma so-
ciedade com memória coletiva comum, compartilhada, não haveria ne-
cessidade de peças identificadas, ou melhor, não existiria a necessidade 
de identificar o que já era conhecido.   

A narrativa continua e mostra que o remédio das plaquetas não 
foi suficiente. Quando tudo parecia estar resolvido diante da peste do 
esquecimento, veio outro problema. A doença aumentou, e ninguém 

241  MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão, p. 50.
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recordava mais a utilidade das coisas. A solução foi complementar os 
textos. As inscrições, além de identificar, começaram a explicar. Na 
vaca, por exemplo, ficou pendurado o seguinte letreiro: “esta vaca, tem-
-se que ordenhá-la todas as manhãs para que produza o leite e o leite 
é preciso ferver para misturá-lo com o café e fazer café com leite”. A 
situação, pouco antes da chegada de uma substância milagrosa, ficou 
tão crítica que Buendía passou a imaginar a construção da máquina 
da memória, uma espécie de dicionário giratório, para exibir noções 
gerais: “A geringonça se fundamentava na possibilidade de repassar, 
todas as manhãs, e do princípio ao fim, a totalidade dos conhecimentos 
adquiridos na vida”.242

No calor da ficção, o escritor testa o poder das palavras para ma-
nipular as coisas. Assim, o autor faz uma reflexão sobre sua autoria, 
realiza-se ao perseguir o seu próprio poder de nomear. Promovendo o 
encontro do escritor com a escrita, reconhece a fragilidade das inscri-
ções. Ora, é nesse caleidoscópio de poder e fraqueza, de abundância 
e necessidade, que vai se compondo a trama de (de)pendências entre 
a palavra e o objeto. Nessa via, o início do livro é emblemático: “O 
mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para men-
cioná-las se precisava apontar com o dedo.”243 

Está em jogo, então, a imposição da palavra diante dos objetos, a 
proposição da escrita para posicionar restos e vestígios em espaços de 
lembrança. Nesse sentido, será possível argumentar que, nos chamados 
“processos de musealização”, a palavra cerca o objeto, atribuindo-lhe 
uma existência específica, para atender a certas demandas. Assim, é 
preciso levar em consideração a variedade de relações com o passado 
por meio de objetos, inclusive com graus variados de dependência 
diante da escrita, da oralidade ou de outros objetos.

Cem anos de solidão preocupa-se, portanto, com uma determi-
nada maneira de nomear, que fez e faz da escrita um “lugar fundamental” 
no Ocidente. Como ressalta Foucault, o chamado “Renascimento”, que 

242  MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão, p. 51.
243  MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão, p. 07.
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testemunha o desenvolvimento da imprensa, alimenta certos valores 
atribuídos ao texto: “Doravante, a linguagem tem por natureza primeira 
ser escrita”. A voz será algo transitório e precário. Afinal, Deus deixara 
para os homens as suas palavras por meio da escrita: “[...] a Lei foi 
confiada a Tábuas, não à memória dos homens; e a verdadeira Palavra, 
é num livro que a devemos encontrar.”244

Apropriar-se é fragmentar e, para separar, é preciso nomear. Com 
a explicitação desse processo, Barthes analisa a “vontade de inventário” 
constituída na tessitura da Enciclopédia. De certa maneira, Barthes cor-
robora com as investidas de Foucault no sentido de perceber a centra-
lidade da escrita para os modernos. Também citando a Bíblia, Barthes 
adverte que, no planto mítico, a posse do existente não tem início no 
Gênesis. O começo da apropriação mundana estaria no Dilúvio, “quando 
o homem foi obrigado a nomear cada espécie de animal e alojá-la, isto 
é, separá-la de suas espécies vizinhas”.245

O estudo de Barthes não é propriamente sobre a escrita da 
Enciclopédia, e sim sobre as pranchas. O seu comentário sobre o uso 
da vinheta pode ser perfeitamente adequado para se perceber a função 
da placa museológica. Esse tipo de escrita, admite Barthes, “transmite 
sossego, segurança”. Por outro lado, as figuras da Enciclopédia podem 
confundir, coisa que os objetos expostos em museus também costumam 
fazer: “[...] logo que se abandona a vinheta para passar às pranchas ou 
figuras mais analíticas, a ordem tranquila do mundo fica abalada em 
proveito de certa violência”. O que se conclui, então, é que o mundo 
nomeado nunca permanece seguro: “o próprio espírito analítico, arma 
da razão triunfante, não pode fazer mais que reproduzir o mundo ex-
plicado por um mundo a explicar”. Além disso, há um “processo de 
circularidade infinita que é o do dicionário onde a palavra não pode ser 
definida senão por outras palavras”.246 

244  FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 53
245  BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 114.
246  BARTHES, Roland. O grau zero da escrita..., p. 129.



183

Em nome da placa

Fui apresentado aos animais da casa: um velho cachorro despe-
lado, Pipoo, ótimo para a guarda, conforme garantia Amália, 
embora inspirasse pouquíssima confiança, velho, cego de um 
olho e abobalhado como parecia, e três gatos. Dois eram intratá-
veis e tinhosos, o terceiro era uma espécie de angorá preto, de 
pelo basto e macio, que sabia pedir comida com graça, arra-
nhando minhas calças e acenando com um ronronar sedutor. 
Gosto de todos os animais, [...], mas na simpatia instintiva nin-
guém manda. Preferi o terceiro gato e foram para ele os me-
lhores bocados. Perguntei a Amália como se chamavam os gatos 
e ela respondeu que os gatos não se chamam, pois não são cris-
tãos como os cães. Perguntei se podia chamar o gato preto de 
Matù e ela respondeu que sim [...].

                 Umberto Eco247

A sereia tem outro pé

No terceiro conto do livro Cada homem é uma raça, do moçam-
bicano Mia Couto, a personagem central é Rosalinda, a “nenhuma”. 
Na juventude, ela era daquelas mulheres que “explicam o amor”. Mas, 
depois do casamento, ficou feia, desconjuntada, triste. Apanhava do 
marido, que, além de beber muito e ter outras, chegou a lhe dizer: “Teu 
nome, Rosalinda, são duas mentiras. Nem rosa, nem linda”. Quando se 
tornou viúva, percebeu, nas visitas ao cemitério, que finalmente reali-
zava o verdadeiro casamento com Jacinto. Sentia que ele era somente 
seu, exclusivo. E assim passou a viver, “em subterrâneo namoro”.

247  ECO, Umberto. A misteriosa chama da rainha Loana. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 92-93.
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Pode-se dizer que Rosalinda encontrou, ao seu modo, um jeito de 
“usar o passado”. Como era de se esperar, ela não sustentou por muito 
tempo a leveza de sua memória. Veio a surpresa, exatamente quando ia, 
mais uma vez, acomodar flores no túmulo do esposo. Apareceu, de re-
pente, uma moça “bela e ligeirenta”: “— Essa deve ser Dorinha, a outra 
última dele”. A solução que Rosalinda encontrou para provocar novas 
utilizações no espaço do patrimônio tumular foi a seguinte: 

Rosalinda se decidiu, pronta e toda. Dirigiu-se ao serviço fune-
rário e solicitou que mudassem o lugar do caixão, trocassem o 
‘aqui jaz’.
— A senhora pretende transladar os restos mortais?
E, logo, o funcionário lhe mostrou os longos papéis que a supe-
ravam. A viúva insistiu: era só uma mudançazita, uns metritos. 
O empregado explicou, havia as competências, os deferimentos. 
A viúva desistiu. Mas apenas se fingiu vencida. Pois ela se en-
chera de um novo pensamento. Voltou à noitinha, trazendo Sa-
lomão, o sobrinho. Às vistas da intenção, o miúdo se assustou:
— Mas, tia, é para fazer o quê? Desenterrar o titio Jacinto?
Não, sossegou ela. Era só para trocarem as inscrições dos vizi-
nhos túmulos. [...]
Jacinto, translapidado, devia de se admirar daquelas andanças. 
Agora, só eu sei qual é sua verdadeira tabuleta, malandro. Rosa-
linda sacudiu as mortais poeiras, se administrou o devido perdão. 
Que esse gesto de aldrabar a intrusa lhe fosse minimizado por 
Deus. A outra paraviúva, que dedicasse seus ranhos ao vizinho, 
o de morte anexa. Porque aqueles olhos de Jacinto, aqueles 
olhos que a terra se abstinha de comer, só a ela, Rosa e Linda, 
estavam destinados.248 

Rosalinda voltou a se reconciliar com uma memória sustentável. 
A tática de Rosalinda se fez no aperto do cotidiano, em nome do pre-
sente vivido. Ela manipulou a capacidade de ver da “ligeirenta”, que 
invadia o seu museu particular de fantasias. Rosalinda fez a sua “as-

248  COUTO, Mia. Cada homem é uma raça. Lisboa: Editorial Caminho. 1990, p. 53.
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sepsia” na calada da noite, porque os mecanismos mais profundos de 
manipulação do passado não costumam se expor à luz do dia, nem aos 
deferimentos da burocracia. 

Entre o patrimônio pessoal de Rosalinda e o patrimônio coletivo, 
tal como há em praças públicas na atualidade, é possível encontrar uma 
íntima relação: a necessidade das placas, ou melhor, a potência de defi-
nição que uma placa pode ter.  Evidentemente, a relação entre palavra e 
objeto é muito vasta nesse campo patrimonial, mas não consigo deixar 
de citar aqui mais um escrito de Mia Couto, no romance O outro pé da 
sereia, que trata de um modo específico de “emplacar”:

A mulher se espantou: o adivinho mudara de aparência dos pés à 
cabeça. As tranças deram lugar a um cabelo curto e penteado de 
risca, a túnica fora substituída por uma blusa desportiva. De-
baixo do braço trazia uma tabuleta e foi assim, surpreendido e 
meio torcido, que saudou a visitante:
— Acabo de chegar de Vila Longe! Fui lá buscar esta tabuleta que 
mandei fazer para colocar aqui, na entrada do estabelecimento.
Colocou a tábua no chão de modo a que o letreiro se tornasse 
legível. Estava escrito: “Lázaro Vivo, notável das comunidades 
locais, curandeiro, e elemento de contacto para ONGS”.249

Por diversas razões, vinculadas sempre a certos posicionamentos 
políticos e procedimentos interpretativos, o destino atual do patrimônio 
é ser cada vez mais emplacado. Diante da astúcia de Rosalinda, ressalto 
a indagação do historiador Manoel Luiz Salgado ao abordar questões 
sobre a transição da Religião do Pai (escrita) para a Religião do Filho 
(imagem): “Como então compatibilizar escrito e imagem como possi-
bilidades iguais de acesso a uma verdade, antes concebidas apenas pelo 
caminho do escrito, lugar da verdade?”.250

Em uma perspectiva histórica, a escrita não é simplesmente fruto 
de um amadurecimento de técnicas ou o avanço de habilidades propi-

249 COUTO, Mia. O outro pé da sereia. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 21. 
250 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Vendo o Passado: representação e escrita da história. São 

Paulo: Anais do Museu Paulista, v. 15, n. 2, p. 13-14. jul./dez. 2007.
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ciadas pelo desenvolvimento de certas competências. O que faz a es-
crita existir depende de demandas específicas, conforme exigências e 
expectativas que negociam com certas configurações de legitimidade 
e poder. A (des)confiança diante da palavra escrita, como bem mostra 
Foucault, não é homogênea em todos os tempos:

[...] perguntava-se como reconhecer que um signo designasse 
realmente aquilo que ele significava; a partir do século XVII, 
perguntar-se-á como um signo pode estar ligado àquilo que ele 
significa. Questão à qual a idade clássica responderá pela aná-
lise da representação; e à qual o pensamento moderno respon-
derá pela análise do sentido e da significação. Mas, por isso 
mesmo, a linguagem não será nada mais que um caso parti-
cular da representação (para os clássicos) ou da significação 
(para nós). A profunda interdependência da linguagem e do 
mundo se acha desfeita. O primado da escrita está suspenso. 
Desaparece então essa camada uniforme onde se entrecru-
zavam indefinidamente o visto e o lido, o visível e o enunci-
ável. As coisas e as palavras vão separar-se. O olho será desti-
nado a ver e somente a ver; o ouvido somente a ouvir. O 
discurso terá realmente por tarefa dizer o que é, mas não será 
nada mais que o que ele diz.251

Outro caso que pode ser citado, no âmbito da literatura, está em 
Bonequinha de luxo, de Truman Capote. Não gira em torno propriamente 
do nome de um artefato. A questão é o sentido de deixar um animal no ano-
nimato, ou melhor, a necessidade do nome para a posse da coisa nomeada.

Continuava a abraçar o gato. “Pobre trapalhão”, continuou, co-
çando a cabeça dele, “pobre trapalhão sem nome. É um tantinho 
inconveniente, isso de não ter nome. Mas não tenho o direito de 
dar um nome: ele vai ter que esperar até pertencer a alguém. Nós 
nos encontramos perto do rio, só isso, ninguém aqui é de nin-
guém: ele é independente, eu também”.252

251 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 59.
252 CAPOTE, Truman. Bonequinha de luxo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 38.
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O modo pelo qual o gato aparece no decorrer dos aconteci-
mentos vai deixando indícios sobre a ilusão de Holly a respeito dessa 
mútua independência. No final, em uma circunstância de despedida, 
vem tudo de uma vez: não adiantou deixar o gato desprovido de nome, 
a convivência havia costurado relações mais profundas. Não interessa 
aqui a falta de sucesso da estratégia articulada pela personagem, que, 
antes de tudo, não queria nenhum tipo de dependência. O que importa 
é perceber o poder que se atribui às palavras na definição do animal. 
Sugere-se, no caminhar dos fatos, que a palavra pode, mas nem tanto. 
Diante da potência dos afetos, o poder do nome pode ser ludibriado. 

Obviamente, não é minha intenção fazer um inventário de es-
critos sobre o nome ou a sua falta. Quero apenas pôr em evidência que 
essa preocupação da ficção contemporânea pode ajudar a uma sistema-
tização de dúvidas que, no meu entender, deveria ser parte constitutiva 
do ato de escrever para (nas) exposições museológicas. Por outro lado, 
não posso deixar de ressaltar que a própria escrita, ou melhor, sua re-
lação com as coisas a que ela se refere tem-se tornado uma espécie de 
obsessão da literatura no século XX, não somente nos próprios textos 
em que os escritores se dedicam ao pensamento sobre o que é escrever, 
mas também no decorrer das tramas. A ficção, em suas entranhas, tem 
assumido não raramente o papel de pensar sua própria possibilidade de 
existir: sua (in)utilidade, sua relação com o “real”, seu sentido educa-
tivo e sua conexão com outras áreas. É nesse ponto que vejo brechas 
através das quais a ficção pode contribuir para retirar das plaquetas mu-
seológicas o sentido de pura “informação”. 

“Pintura a óleo, séc. XIX, autor desconhecido”. Uma identifi-
cação? Não somente, mas, também, uma maneira de propor leituras por 
meio de palavras. Trata-se de uma forma de classificar e, ao compor o 
cenário expositivo, assume tom educativo. O que se escreve não vem 
simplesmente da coisa que a escrita pretende descrever. A escrita não 
está inscrita no objeto. É preciso entender a escolha que dá às placas as 
razões do emplacamento. 
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A vitrine

“Numa noite”, escreve Edmar Morel, “entrou na redação um se-
nhor de porte prussiano, alto, e que olhava seus semelhantes de cima 
para baixo”: “— Quem é? — É o Dr. Gustavo Barroso. Vou te apre-
sentar. — Não, pelo amor de Deus...”. Para o jovem jornalista, recém-
-chegado do Ceará, recém-admitido na redação do Jornal do Brasil, 
“aquilo só podia ser uma visão”: “Como era possível ver o Dr. Gustavo 
Barroso em carne e osso? [...] Na minha mocidade havia lido um dos 
seus livros, Terra de sol, e o povo dizia que ele era o maior escritor da 
língua portuguesa”. A narrativa do encontro faz parte de um livro de 
memórias e se refere aos tempos em que, aos olhos do jornalista, ainda 
vigorava o perfil positivo do conterrâneo Gustavo Barroso. A passagem 
dos anos faria cair por terra a imagem ilusória do grande escritor. No 
lugar do gosto, ficaria o asco. Mas, a recusa de conhecê-lo, quando 
ainda havia admiração, não se vinculava aos pudores da reverência, 
como ele mesmo fez questão de frisar: “Seu pai [...] entregou-me uma 
carta recomendando-me ao filho, juntamente com dois queijos e duas 
latas de doce de caju. Tive fome, comi as gulodices e, assim, não foi 
possível entregar a missiva”. Em seguida, fica explicada a mudança de 
visão: “Numa conferência que realizou, defendendo o integralismo do 
qual era um dos expoentes máximos, trazia tantas medalhas que o jeito 
foi colocar algumas nas mangas”.253 

Em tom diferente, mas com a mesma sonoridade de crítica, 
uma crônica veio à luz no Correio da Manhã do dia 19 de abril de 
1923, pouco tempo depois da criação do Museu Histórico Nacional. 
Escondido sob a proteção do pseudônimo, alguém conta que, andando 
pela Rua Gonçalves Dias, foi “agarrado pelo pulso valente do dr. 
Gustavo Barroso” e levado à vitrine da Casa Soares Maia. Induzido a 
vê-la com mais vagar, o cronista observa, em exibição, uma casaca de 
cor verde bordada a ouro, “como a dos diplomatas”. Gustavo Barroso 
explica: “[...] está em exposição. Tive um trabalho enorme para conse-

253  MOREL, Edmar. Histórias de um Repórter. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 35.   
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guir da casa esse favor. É o meu uniforme para a Academia de Letras”. 
A peça estava identificada com uma etiqueta fixada pelo alfaiate: “Dr. 
Gustavo Barroso”. Logo abaixo, as medidas.

— Que me diz da beleza do uniforme?
— Está, realmente bonito; mas ainda melhor ficará quando for 
adaptado ao manequim definitivo.
O dr. Gustavo Barroso sorriu, sem se mostrar zangado; e, depois, 
levou-me para a Colombo, pagando-me um chá com torradas.
— Eu queria fazer-lhe um pedido, disse-me [...]. Desejaria que 
você falasse no jornal da minha casaca. Muitas pessoas a têm 
visto, isso é verdade, mas uma notinha da imprensa parece-me 
necessária para completar o efeito...
— Esteja tranquilo, que será atendido. Diga-me porém uma 
coisa: por que preferiu o Soares Maia? [...] Antes da eleição da 
Academia, cabalou muito em favor de Otto Prazeres, seu 
adversário.
— Você tem razão [...]. Além do mais, sendo eu um homem 
elegante, condecorado por todas as Repúblicas, desde a [de] 
Honduras até a da Tchecoslováquia, deveria encomendar a ca-
saca verde a um dos alfaiates da moda, o London Taylors ou 
Nagib David, mas se o fizesse seria prejudicado...
— Eles têm, realmente, uns preços de tirar couro e cabelo.
— Não é isso. O preço seria o menos. É que ambos são al-
faiates que funcionam em sobrado; e eu perderia, nesse caso, 
a vitrine.254

O tom de comicidade diante da farda é um indício dos conflitos 
que faziam a vida dos letrados. Ter ou não ter distintivos — a polari-
dade tanto incomodava como acomodava, somando ou subtraindo va-
lores em torno de pessoas e instituições. “Que são as fitinhas da Legião 
de Honra e as comendas do Gustavo Barroso?” — perguntava Monteiro 

254 HELIODORO, Bárbaro. Para ler no bonde. Correio da Manhã. 19/04/1923. Biblioteca do Mu-
seu Histórico Nacional. Apud MAGALHÃES, Aline Montenegro.  Troféus da guerra perdida: um 
estudo histórico sobre a escrita de si de Gustavo Barroso. 2009. Tese (Doutorado em História) 
- Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.
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Lobato numa entrevista sobre um convite para entrar na ABL. “Latas”, 
explicava, “pois a láurea acadêmica é também uma lata com que os 
homens se enfeitam para ficarem diferentes dos outros”.255 Assim como 
Gustavo Barroso, Monteiro Lobato havia concorrido a uma vaga na 
ABL mais de uma vez. A diferença é que, de tanto insistir, Barroso 
entra. Sem a paciência e sem a ânsia do concorrente, Lobato desiste, e 
abandona a disputa. 

É que, para Gustavo Barroso, o fardo do passado parecia ser 
compensado pela farda da história. Passado dele e da nação, história 
dele e do Brasil. O gosto de Gustavo Barroso pelos uniformes era tanto 
que ele chegou a publicar um livro sobre a indumentária do exército, 
com abundância de ilustrações coloridas (aquarelas confeccionadas 
sob sua orientação detalhada e exigente). Seu maior sonho, acalentado 
desde a infância, ele não se cansava de lembrar: pertencer ao exército. 
A sedução que as armas exerciam sobre ele era tão avassaladora que irá 
nutrir a sua paixão pelo integralismo e sua ênfase ao tema militar no es-
paço expositivo do Museu Histórico Nacional — pelo menos é isso que 
ele dá a ler nas suas memórias, dando a si uma coerência no decorrer 
do tempo, não apenas no sentido biográfico, cujo cerne se localiza na 
evolução pela experiência acumulada a partir de certas tendências, mas 
também com uma recorrência à temporalidade da hagiografia, em seu 
encadeamento de fatos subordinados ao que já é dado na origem e, 
portanto, independe dos aprendizados constitutivos da noção moderna 
de história. De qualquer modo, o gosto por medalhas, fardas, guerras, 
armas, militares. Preferências que, sem sombra de dúvida, combinam 
com o integralismo. Mas o que aqui quero destacar não é essa faceta. 
Isso, porém, não significa desconsiderá-la. Muito pelo contrário: já a 
tenho como elemento de base. 

Se o “lugar” deve ser estudado em interação com “procedi-
mentos” e “escritas”, como indica Certeau, nunca se deve esquecer que 

255 LOBATO, Monteiro. Prefácios e entrevistas. In: Obras completas de Monteiro Lobato. São 
Paulo: Brasiliense, 1961, p. 201. v. 13. Apud Magalhães, Aline Montenegro.  Troféus da guer-
ra perdida..., p.75.
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o passado, com ou sem poeira, com ou sem cheiro, pode-se vincular à 
dinâmica dos espaços institucionais. Mas, se esta é uma via fértil, trata-
-se, também, de algo a ser encaminhado com alguns cuidados. Entre 
eles, talvez o mais exigente seja o olhar atento ao nariz do historiador, 
ou de qualquer outro operador do passado, farejando, sentido e inven-
tando suas máquinas de escrever. Daí podem emergir relações de poder 
tão fortes quanto escorregadias e avessas ao discurso explicativo. Mas, 
se vale a pena tentar, certamente, a tentativa acredita que cabe ao co-
nhecimento histórico o questionamento a respeito das divisões estabe-
lecidas a partir de instituições e outras pressões. Só assim se pode per-
guntar pela sorte de quem avalia o avaliador.  

O morto e a sua beleza

Em certa medida, o passado é manipulável, ou sustentável, 
porque morreu, e vai morrendo ainda mais, na medida em que a his-
tória se faz presente. Aliás, é exatamente isso que Michel de Certeau256 
apresenta sobre a escrita da história: é uma maneira de dar túmulo ao 
passado e, dessa maneira, abrir espaço aos vivos. A abertura, como 
mostra Rosalinda, é tensa e não se separa das demandas do presente. 
Como disse Lucien Febvre, é em função da vida que a história “inter-
roga a morte”.257

Imagino, assim, que os usos do passado guardam íntima relação 
com os modos de encarar a morte. Quando se faz a distinção entre 
passado e presente (uma das bases da ideia de progresso), é preciso 
definir a fronteira dos ausentes, inclusive para aberturas e fecha-
mentos diante do futuro. O caráter explicativo da história é, também, 
uma estratégia pacificadora, para colocar o caos de fragmentos no seu 
devido lugar. Lugar que, a partir da história científica, sempre deve 
explicações, que está sempre em débito e, por isso mesmo, abre as 

256  CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.  
257  FEBVRE, Lucien. Combates pela história. Lisboa: Presença, 1989, p. 257.
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mais variadas portas para as muitas maneiras de desenvolver reflexão 
crítica. Por outro lado, a potência reflexiva não elimina, apesar de sua 
tendência conflitiva, a acomodação de sentidos e mesmo a produção 
de esquecimento.

Sobre isso, não consigo evitar a sedução de citar Mário de 
Andrade, exatamente quando ele descreve a cena central do conto “Peru 
de Natal”. O pai estava ausente na ceia, ausência velada, incomodando, 
com sua figura cinza, “acolchoado no medíocre”. Era desprezível em 
vida e, depois de morto, continuava estragando o final do ano. Estava 
ali, finado e como assunto proibido, uma questão sem solução e silen-
ciosamente estridente.

Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Ima-
ginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta, e, está claro, eu 
tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm 
meios visguentos, muito hipócritas de vencer: nem bem gabei o 
peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente 
destruidora.
— Só falta seu pai...
Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, 
tanto que interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a 
odiar papai. E nem sei que inspiração genial, de repente me 
tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece 
decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu 
pai. Fingi, triste:
— É mesmo... Mas papai que queria tanto bem a gente, que 
morreu de tanto trabalhar pra nós, papai lá no céu há de estar 
contente... (hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru) con-
tente de ver nós todos reunidos em família.
E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A 
imagem dele foi diminuindo, diminuindo e virou uma estre-
linha brilhante do céu. Agora todos comiam o peru com sensu-
alidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara 
tanto por nós, fora um santo que “vocês, meus filhos, nunca 
poderão pagar o que devem a seu pai”, um santo. Papai virara 
santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estre-
linha do céu. Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de 
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contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, 
completamente vitorioso.258 

De qualquer modo, isso é outra questão: a relação das imagens 
com a oralidade, que, assim como a escrita, cumpre papéis no sentido 
de organizar o passado em sintonia com necessidades do presente. Os 
ausentes, enfim, dão trabalho. E os historiadores não podem desprezar 
esse trabalho que os ausentes necessariamente provocam.

Além de pensar a respeito da fé no passado, é preciso, então, 
investigar como a crença se sustenta, como constrói rituais, provas e ar-
gumentos confiáveis. Na sua capacidade de ordenar vestígios, a história 
seria um ato de fé. Fé na potência desconcertante da crítica ou no poder 
construtivo do exemplo.

É com isso que Mia Couto faz sua ficção: as crenças constitutivas 
do tempo, impregnadas na maneira de juntar e separar acontecimentos, 
como mostra a epígrafe do conto Rosalinda, a nenhuma:

É preciso que compreendam: nós não temos competência para 
arrumarmos os mortos no lugar do eterno.
Os nossos defuntos desconhecem a sua condição definitiva: de-
sobedientes, invadem-nos o quotidiano, imiscuem-se no terri-
tório onde a vida deveria ditar sua exclusiva lei.
A mais séria consequência dessa promiscuidade é que a própria 
morte, assim desrespeitada pelos seus inquilinos, perde o fas-
cínio da ausência total. A morte deixa de ser a mais incurável e 
absoluta diferença entre os seres.259 

Mia Couto sabia que as dominações eram variadas, e o seu foco 
aproxima-se sobretudo das dominações e das resistências sobre o ato 
de memorar. Sua literatura está vinculada à atual “cultura da memória”, 
que institucionaliza defesas do passado, mas o seu enfoque também 
se alimenta de críticas aos poderes que procuram dominar os mundos 

258  ANDRADE, Mário de. Contos novos. São Paulo: Martins, 1978, p. 101. 
259  COUTO, Mia. Cada homem é uma raça. Lisboa: Caminho, 1990, p. 47. 
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africanos por meio de estratégias gerenciadoras de heranças e maneiras 
de lidar com o tempo. Os emplacamentos, ele sabe muito bem, não são 
inocentes. Estão fincados em um ponto central: no lugar da crença. Não 
qualquer crença, mas exatamente aquela que dá sentidos ao tempo.

Por outras vias, o romance As intermitências da morte também 
enfoca os efeitos do nexo entre a lápide e o túmulo. Com a eliminação 
da morte, a procura de muitos passou a ser o direito de morrer, que foi 
conquistado quando se descobriu que, para além da fronteira, qualquer 
um poderia voltar a ser mortal, como nos velhos tempos. Mas, começou 
outro problema, a incomodar a “maphia” das agências funerárias:

Era simples. Disseram-lhe as famílias, quase sempre em meias 
palavras, dando só a entender, que uma coisa tinha sido o tempo 
da clandestinidade, quando dos entes queridos eram levados a 
ocultas, pela calada da noite, e os vizinhos não tinham precisão 
nenhuma de saber se permaneciam no seu leito de dor, ou se se 
tinham evaporado. Era fácil mentir, dizer compungidamente, 
Coitadinho, lá está quando a vizinha perguntasse no patamar da 
escada, E então como vai o avozinho. Agora tudo seria diferente, 
haveria uma certidão de óbito, haveria chapas com nomes e ape-
lidos nos cemitérios, em poucas horas a invejosa e maledicente 
vizinhança saberia que o avozinho tinha morrido da única ma-
neira que se podia morrer, e que isso significava, simplesmente, 
que a própria cruel e ingrata família o havia despachado para a 
fronteira. Dá-nos muita vergonha, confessaram.260 

 
Do túmulo de Jacinto ao gato sem nome passando pelas placas de 

Aureliano Buendía, estão em cena enredos a respeito das possibilidades 
de (re)nomear. São testadas a fraqueza e a força das identificações, em 
situações que não se reduzem a uma regra geral. 

Tudo indica que há uma dependência da escrita para se chegar a 
certos contornos do objeto. Não se defende, com isso, uma centralidade 
inevitável e teleológica da escrita, até porque imagens e objetos pos-
suem linguagens que são peculiares, com potências específicas. Entre 

260 SARAMAGO, José. As intermitências da morte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 71. 
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palavra e imagem, foram constituídas muitas articulações e conflitos 
em uma complexa rede de dependências. Nesse sentido, a pequena 
placa de identificação em um museu (ou qualquer outro lugar de me-
mória) é uma maneira de delimitar campos de significação, que, além 
de direcionar leituras, indica a astúcia da letra diante do artefato.

Fala-se, atualmente, em discurso museológico, textos feitos não 
com palavras e sim com objetos, luzes, músicas, ambientações, ceno-
grafias. Mas tudo sempre vem de mãos dadas com as identificações 
emplacadas. Nomes e mais nomes, a começar pelo nome do museu e 
da exposição. Por diversas razões, vinculadas sempre a certos posicio-
namentos políticos e procedimentos interpretativos, o destino atual do 
patrimônio é ser cada vez mais emplacado. 

Por outro lado, o desejo de informação que justifica e exige a 
presença de placas revela a própria ausência da memória. Assim como 
ocorrera com a doença da falta de sono em Cem anos de Solidão, a 
proliferação de placas em museus é sinal da ruptura entre o sujeito que 
quer saber e o objeto que já não é conhecido como antes. Não é à toa: 
mais lugares de memória podem significar mais esquecimento, como 
bem ressaltou Pierre Nora.261

O museu pressupõe que seu acervo está separado das memórias 
socialmente compartilhadas, por isso precisa de legendas, inventários, 
catálogos. Aliás, a relação entre aquilo que chamamos genericamente de 
“nosso patrimônio” e as placas de identificação sempre denuncia que o 
patrimônio já não é nosso e talvez nunca tenha sido. Não escapou à Mário 
Quintana essa contradição da vontade mnemônica, como se vê em um 
texto-poema chamado “placas”: “Ah, meu pobre Coronel Emerenciano, 
quem sois vós? Quem sois vós, Dona Maurília, Renando Ivo? Altamirando 
Barbosa da Silva? Quem sois vós, com todos esses inúteis cartões de visita 
deixados teimosamente em cada esquina. Que vergonha, velhinhos... Essa 
coisa de a gente virar rua é uma forma pública de anonimato”.262

261 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São 
Paulo, n. 10, p. 7-28, 1993.

262 QUINTANA, Mário. Caderno H. São Paulo: Globo, 2006, p. 96.
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A resistência da escrita

Para mostrar que não se submetia à ditadura das palavras o se-
nhor Juarroz todos os dias dava um nome diferente aos objetos.

          Gonçalo Tavares 263

Uma doença respiratória

Muito citado, quando se questionam os “excessos de memória” 
do mundo contemporâneo, é “Funes, o memorioso”. Mas, aqui, gostaria 
de ressaltar outro aspecto trabalhado na escrita de Borges, quer dizer, o 
caráter de síntese que há na palavra. Na mente do memorioso, aloja-se 
uma imensa capacidade para a observação do detalhe. O pormenor torna-
se tão percebido que a árvore de hoje não é a mesma de ontem. Nessa 
lógica, admite-se que, em cada situação, a árvore é única, pois apresenta-
se aos olhos de maneira inédita. As aparências de várias árvores, exigem 
vários nomes. Há, portanto, uma incapacidade para a síntese. 

Ora, a rigor, não há duas árvores completamente iguais, como 
1=1 ou A=A, mas sim propriedades que definem o “ser árvore”, em um 
procedimento que permite a comunicação entre os humanos. É por isso 
que o adjetivo é sempre restritivo diante do substantivo. Sem síntese, 
Funes morre de uma doença respiratória.264 O mundo tornara-se muito 
grande, não era mais possível respirar. Sem abstrações conceituais 
(necessariamente genéricas) que residem em qualquer substantivo, o 
mundo ficou sem substância compreensível. Isso não tem nada a ver 

263 TAVARES, Gonçalo. O senhor Juarroz. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007, p. 21.  
264 BORGES, Jorge Luís. Funes, o memorioso. In: Obras completas. São Paulo: Globo, 1998, p. 546. 
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com falta de eficiência na comunicação, mas com a denúncia sobre as 
astúcias constitutivas da palavra, em sua ânsia permanente para nomear 
o inominável, generalizando o particular e particularizando o geral. Em 
certa medida, a ficção de Gonçalo Tavares repõe esse mesmo problema, 
mas com um desfecho peculiar:

Para mostrar que não se submetia à ditadura das palavras o se-
nhor Juarroz todos os dias dava um nome diferente aos objetos.
Metade do seu dia de trabalho passava-o assim a atribuir nomes 
às coisas.
Por vezes, ficava tão cansado com essa tarefa inaugural, que pas-
sava a segunda parte do dia de trabalho a descansar.
Quando adormecia os novos nomes das coisas misturavam-se, 
nos sonhos com os antigos nomes, e por vezes o senhor Juarroz 
acordava tão embaralhado que deixava cair a primeira coisa que 
tentava segurar, e essa coisa, da qual por momentos não sabia o 
nome, partia-se.265 

Aqui, o fim não é a morte do Sr. Juarroz, como ocorre com o 
memorioso, e sim o fim dos objetos, que se partem porque não su-
portam tantos nomes. No final das contas, ressalta-se o desejo dos es-
critores contemporâneos no sentido de escrever sobre os mistérios das 
palavras, juntamente com a determinação de desvendar articulações de 
poder. Assim, critica-se o autoritarismo da linguagem a partir da quanti-
dade de palavras. Os escritores percebem que, tanto o aumento quanto a 
diminuição de vocábulos pode expressar a vontade de poder do sujeito 
diante do objeto. 

O caso do livro 1984, de George Orwell, é emblemático. O 
“Dicionário da Novilíngua”, constantemente atualizado sob as ordens 
do Grande Irmão, pretendia reduzir, gradativamente, o número de pala-
vras em uso corrente. O intuito era claro: tornar o mundo completamente 
objetivo. Diminuir a complexidade do real com a diminuição da língua. 
Syme era um dos filólogos que trabalhavam na “destruição das palavras”. 

265 TAVARES, Gonçalo. O senhor Juarroz. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007, p. 21.
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Foi ele quem explicou para Winston como a palavra “mau” seria abo-
lida. Em seu lugar ficaria o oposto de bom: “imbom”. Do mesmo modo, 
“muito bom” seria apenas “plusbom”, melhor seria “dupliplusbom”. Em 
operações semelhantes, a língua ia diminuindo e ficando mais precisa: 
“todos os conceitos necessários serão expressos exatamente por uma pa-
lavra, de sentido rigidamente definido.” Cada “significado subsidiário” 
seria automaticamente esquecido. Nesse mundo onde se pretendia con-
trole total, acreditava-se que o futuro dependia do novo dicionário: “A 
Revolução se completará quando a língua for perfeita”.266

Em 1984, o leitor fica sabendo que, em 2050, a “Novilíngua” será 
o único idioma conhecido. Teríamos, então, o oposto da literatura, em 
seu desejo sempre ardente de recriar o mundo na recriação do trânsito 
de palavras que faz os leitores percorrerem outros trajetos pelo mundo 
concreto, alargando as possibilidades do existente. 

Francis Ponge costumava dizer que sua poesia vinha do mutismo 
dos objetos. É como se eles necessitassem da palavra, assim como ele 
mesmo necessitava desse mutismo ambulante, essa falta de fala que o 
seduzia. O mutismo das coisas provocava uma emoção que empurrava 
a sua própria escrita: “[...] tenho o sentimento de instâncias mudas da 
parte das coisas, solicitando que finalmente nos ocupemos delas, que 
as digamos [...]”.267 Para Francis Ponge, o objeto é um abismo e uma 
ponte. Diante desse perigo de queda no vazio, dessa ameaça de descon-
trole, a palavra vem para organizar, domesticar. 

As placas museológicas são (re)produzidas a partir desse mutismo. 
O grande desafio está em assumi-lo. Não para lhe dar a palavra final, 
mas no intuito de admitir que a escrita não é uma inscrição ditada pelos 
próprios objetos e sim uma maneira de circunscrever. Se assim se faz, a 
amarra entre a palavra e a coisa deixa se ser solução para se tornar questão. 
É por isso que a história dos objetos pressupõe uma história das palavras.

A palavra dignifica o objeto — assim Gustavo Barroso pensava. 
É isso que dá para notar nas legendas que autorizava para o museu, 

266  ORWELL, George. 1984. São Paulo: Editora Nacional, 1991, p. 53.
267  PONGE, Francis. Métodos. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 85.
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e, ainda mais, nas narrativas de viagem. Viajante, ele se faz autor de 
descrições que descambam para um romantismo que lembra José de 
Alencar e Victor Hugo. As pedras falam aos seus ouvidos, ou seja, pro-
nunciam um dialeto que ele sabe decifrar. Trata-se de uma linguagem 
em camadas de tempo, mais ou menos veladas, mas passíveis de mani-
festar algum resto de passado, ou melhor, algum acúmulo de tempo que 
dá ao presente uma sensação nostálgica e nobre.

Nas legendas que ele afixava nos objetos em exposição, também 
era possível ouvir as vozes dos finados. Nesse caso, a sua verve de 
narrador compulsivo diante da materialidade das coisas vinha de ma-
neira mais tangencial, sobretudo nos seus “contos históricos” em torno 
da Guerra do Paraguai. No meio da trama, e dela fazendo parte, ele 
costumava informar que certo objeto que compunha o cenário descrito 
estava sob a guarda do Museu Histórico Nacional, pronto para ser devi-
damente apreciado.

 Mas ainda há outro lado da sua escrita inquieta em face dos ar-
tefatos: a própria escrita da legenda, que não poderia seguir, de modo 
algum, o ritmo dos “contos históricos”. Aí, na letra que se põe diante do 
objeto, dando-lhe nome e importância, o que vale é ser breve, resumido 
ao máximo. A plaqueta deveria ser mais informativa e menos narrativa, 
mais descritiva e menos explicativa. Assim, ele parecia pressupor que 
o visitante já tivesse algum acúmulo de narrativas e explicações. Nesse 
raciocínio, caberia ao museu fornecer informações e descrições. A sua 
legitimidade como diretor passava pela autoimposição do dever autoral. 
Se não era ele quem sempre escrevia as plaquetas postas na exposição, 
ele nunca permitia uma escrita sem o seu aval. Era ponto de honra dizer 
que, no seu museu, jamais seria possível encontrar erros em um texto 
dado à leitura dos visitantes.

A palavra do autor e a autoridade da palavra

“Ao entrar na Sala D. João VI, no Museu Histórico Nacional, o 
visitante depara dois oratórios de madeira, em estilo barroco, prateados 
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e coloridos, com imagens esculpidas em pedra, de cor ligeiramente am-
arelada” — assim se inicia “Oratórios coloniais”, texto publicado por 
Gustavo Barroso no volume II dos Anais do Museu Histórico Nacional, 
cuja edição saiu em 1941. “Um dos oratórios”, ele explica, “é bastante 
grande e contém todas as cenas da vida de Cristo em suas várias di-
visões, representadas por grupos de estatuetas, desde a Natividade até a 
Paixão”. O outro, de tamanho menor, “mostra o Presépio e o Calvário”. 
Detalhe: “Ambos se abrem pela parte de trás e permitem a retirada 
das imagens. Nos dois presépios há o peixe simbólico do Cristianismo 
primitivo oculto em pequeno desvão”.

Mas a questão tratada não foi propriamente a existência dessas 
duas peças, mas a etiqueta que as identificava: “Oratório, estilo barroco, 
com imagens de pedra-sabão. Trabalho de santeiros de Minas no século 
XVIII”. É que um visitante havia riscado a lápis a palavra pedra-sabão. 
Não era apenas um ato de vandalismo. Se tivesse sido, o diretor não 
perderia tempo para escrever sobre a questão. Tratava-se uma afronta 
a uma escrita autolegitimada como saber superior, porque, ao ser fla-
grado pelo guarda, o visitante foi levado à presença dum funcionário 
pelo guarda da sala, declarou-se entendido em arte do período colonial 
e, para completar, afirmou que as etiquetas estavam erradas: “Aquele 
material em que o artista esculpira as figuras não era pedra-sabão, mas 
pedra-jaspe. Demais, o trabalho era português e não mineiro”. Para 
Gustavo Barroso, algo inaceitável. Daí a fúria e o artigo: “Nec sutor 
ultra crepidam! Todo sapateiro tem a tola mania de passar além do sa-
pato. As etiquetas, feitas por mim, estão certíssimas”. 

“As corrigendas do censor improvisado, que não trepidou em 
estragar com seu lápis o material do Museu Histórico, são erros de 
palmatória” — conclui o diretor, avisando que seu museu não faz 
legendas à toa: “Quando a Diretoria do Museu classifica um objeto 
fá-lo com estudo e cuidado tais que está sempre armada para esmagar 
os críticos de última hora”. A arma, nesse caso, é a palavra. A estra-
tégia da luta segue o modelo da retórica que nutria os querelantes do 
mundo letrado: citar outros autores. Parte da legitimidade vinha da 
referência. Nunca apenas uma, mas sempre uma série: um autor atrás 
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do outro, como se cada um confirmasse o precedente e criasse uma 
sequência inatingível. 

O eminente Charles Barbot, no seu livro técnico “Traité des 
Pierres Précieuses” diz: “jaspe é um quartzo simples, opaco, 
muito duro, formado de partes muito compactas, podendo ser 
bem polido, indestrutível a qualquer ácido por sua constituição 
especial. Pouco se encontra o jaspe branco e assim mesmo um 
tanto leitoso; acham-se mais facilmente os belos jaspes total-
mente vermelhos, amarelos, azuis, violetas, pardos, negros, 
sendo esta a variedade mais rara. O jaspe mais trivial é o verde. 
Há o verde semeado de nódoas rubras e denominado sanguíneo, 
cujo valor aumenta em proporção de qualidade e delicadeza do 
mosqueado vermelho”.
O referido autor acrescenta a isto a tabela do peso específico do 
jaspe e assegura que essa pedra só é encontrada na Índia, no 
Egito, na Boêmia, na Saxônia, em Baden, na Sibéria, na Ingla-
terra e na França. Enumera-lhe as variedades: jaspe-heliotrópio, 
jaspe-serpentina, jaspe-florido, jaspe-terebentinado, jaspe-por-
celana, jaspe-listado e jaspe-etiópico. Não faz a menor refe-
rência à existência de jaspe em qualquer parte do Brasil.
Rui de Lima e Silva, autoridade em mineralogia, e o professor 
Valdemiro Potsch, no seu livro “Elementos de Mineralogia e 
Geologia”, escrevem: “O jaspe é a calcedônia impura, comple-
tamente opaca, em geral colorida. Há jaspes vermelhos, sanguí-
neos, contendo sesquióxido de ferro, amarelos, com várias colo-
rações em camadas em camadas ou jaspe listado, negro ou pedra 
da Lídia ou lidita empregada pelos joalheiros como pedra de 
toque. As madeiras petrificadas ou jaspes-xilóides são verda-
deiros jaspes, pois resultam da substituição da celulose do ve-
getal pela sílica das águas de circulação, conservando muitas 
vezes integralmente a primitiva estrutura do tronco. No Brasil, 
são conhecidos os provenientes do Rio Grande do Sul”.
Como se vê, o jaspe é só encontrado no Rio Grande do Sul, na 
zona fronteiriça — Livramento, Uruguaiana, Quaraim, e D. Pe-
drito, acrescentam os referidos autores, muito longe de Minas e 
dos seus santeiros. Assim mesmo, segundo deixa entender o 
texto citado, jaspes-xilóides, nunca os brancos amarelados, 
como a cor da pedra das imagens dos oratórios do Museu, os 
quais são raríssimos.
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Desta sorte, a pedra-jaspe do crítico só mesmo saída da sua ca-
beça. Os técnicos apontados indicam à pág. 54 de sua obra as 
seguintes variedades de pedra-sabão, esteatite ou talco com-
pacto granular: cinzenta, verde e amarelada. De fato, as ima-
gens incriminadas são de pedra-sabão amarelada.  Os decora-
dores das velhas igrejas mineiras trabalhavam mais a cinzenta 
azulada e a verde.

Até aqui, letra contra letra. E seria interessante saber em que sen-
tido tal maneira de conduzir a escrita produziria — ou não — o enfado 
que hoje produz, mesmo naqueles que estão interessados no assunto, 
como é o meu caso e certamente será o caso de boa parte dos leitores 
atuais. A questão assim posta não é um despropósito, na medida em 
que não há dúvida sobre o conhecimento que Gustavo Barroso tinha a 
respeito da necessidade de certos artifícios para atrair o leitor e fazê-lo 
continuar na leitura. Isso me faz imaginar que o texto tinha destinatários 
mais específicos: os visitantes que, de alguma forma, queriam saber 
mais do que o diretor do museu. 

Adiante, a arma continuará sendo o texto, mas não de origem 
bibliográfica e sim oficial: “Para esmagar de vez o riscador de etiquetas 
do Museu, pedi à Diretoria do Museu Nacional de História Natural, pela 
sua Divisão de Geologia e Mineralogia, o exame do material dos dois 
oratórios”. O parecer saiu pelas mãos do “competente naturalista” R. O. 
Freitas: “A escultura de arte religiosa, pertencente ao Museu Histórico 
Nacional, trazida a exame na Divisão de Geologia e Mineralogia, é tal-
hada sobre o esteatito vulgarmente conhecido por pedra-sabão, rocha 
cujo mineral essencial é o talco (42 Mg 4 (Si 3) (5H 20)”. Resolvida a 
primeira parte, vem a segunda, quer dizer, a procedência das imagens, 
que segundo o visitante não tinham sido feitas por santeiros de Minas 
Gerais e sim de Portugal. A seguir, mais um rosário de informações, 
tudo a partir de um pormenor: a existência nos dois oratórios de ima-
gens de São José de botas. Daí é que ele vai dar o golpe final da luta:

Foi na sacristia do imenso mosteiro de Alcoçaba que pela pri-
meira vez vi S. José de botas em Portugal.
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Em Minas Gerais, S. José aparece quase sempre calçando botas 
as quais ali se tornaram peças indispensáveis à sua indumentária 
tradicional. Pode-se afirmar que essa tradição é unicamente 
local, porque o Santo Patriarca da Igreja não é nunca represen-
tado de botas nas outras regiões do Brasil. Minas conserva desde 
os tempos coloniais essa especialidade.
Creio que Pedro Calmon aventou uma explicação para isso fun-
dada no apelido dos Emboabas, que uma interpretação errônea 
diz significar pintos calçudos. Sendo estes comerciantes e cita-
dinos, usavam calças, enquanto os bandeirantes, seus adversá-
rios, andavam de botas. Assim, o Santo, como padroeiro nati-
vista dos últimos, calçava as botas para se diferenciar dos 
ádvenas de pantalonas.
A verdade, porém, é que os bandeirantes não andavam de botas 
pelos ínvios sertões e sim de alpercatas. Nem nos séculos XVII 
e XVIII estavam em moda pantalonas e sim calções pelos joe-
lhos. Além disso, a alcunha emboaba ou, melhor, mboi-aua 
tem significado absolutamente diverso, é o homem-cobra, o 
homem-serpente. Portanto, aquela explicação desfaz-se a um 
sopro da lógica.
O S. José de botas da sacristia do mosteiro de Alcoçaba des-
pertou a minha atenção e pôs-me de sobreaviso. Encontrei mais 
dois santos semelhantes, obras do século XVIII, no Museu Ma-
chado de Castro, em Coimbra, sob os números 5 e 40 do respec-
tivo catálogo, provenientes do antigo convento de Santa Teresa.
Ainda em Coimbra, na sacristia da Capela da Universidade, vi 
mais dois São Josés de botas, em grupos representativos da Sa-
grada Família.
Em Guimarães, no Museu Alberto Sampaio, existe uma Fuga 
para o Egito, do escultor local Ambrósio Coelho, que a executou 
em 1732, com S. José de botas. Outro S. José, também de botas, 
se vê na Igreja de São Francisco de Assis, em Évora.
Afinal, em Nurembérgia, na Baviera, na Marienkirche, deparei 
com outro S. José na fuga para o Egito, calçando botas.
A explicação racional dessa representação diante de tais docu-
mentos entra pelos olhos. As botas indicam a fuga, a viagem.
Naturalmente, os velhos santeiros de Minas Gerais copiaram 
suas imagens dos modelos portugueses, em que as botas de 
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viagem do santo apareciam, e a tradição se perpetuou. Nada 
mais simples e mais claro.
Para que, pois, procurar explicações fantasiosas para o que vem 
de tão remotos tempos e não obedece a nenhuma fantasia, signi-
ficando tão somente o episódio evangélico da fuga para o Egito?
Os documentos iconográficos de Alcobaça, Coimbra, Guima-
rães e Nurembérgia elucidam definitivamente o mistério de S. 
José de Botas, conforme aparece nas imagens veneradas pelos 
antigos bandeirantes.
 O estudo e a classificação dos dois oratórios coloniais do Museu 
Histórico estão conscienciosamente e trabalhosamente realizados 
de maneira a desafiar qualquer crítico apressado de obra feita.

De certa maneira, o visitante acabou fazendo no museu o que 
Rosalinda fez no cemitério: a manipulação das placas. Em jogo, o poder 
da palavra diante dos artefatos, ou melhor, o poder de quem pode ou 
não manipular as placas, a legitimidade de quem autoriza ou não a sa-
cralidade da identificação. Assim como um administrador de cemitério, 
Gustavo Barroso zelava pela identidade de seus mortos. Nesse caso, o 
cadáver não identificado não era bem-vindo. O espaço da vala comum 
não havia sido projetado, porque o que realmente interessava era fazer 
do cemitério um panteão. Os anônimos, esses corpos sem etiqueta, só 
entravam quando tinham morrido em guerra: capacetes, canhões, rifles, 
revólveres, fardas, espadas... Era a regra, que, obviamente, admitia ex-
ceções, sobretudo quando o espírito do antiquário romântico — viajante 
e acima de tudo caminhante — tomava conta dos critérios de avaliação 
científica que o diretor dizia fazer. 

O visitante, ao contrário de Rosalinda, queria chamar atenção. 
Queria incomodar o diretor naquilo que lhe era mais caro: o poder da 
palavra. Por outro lado, a citação de Mia Couto aqui evoca a semel-
hança entre placas funerárias e placas museológicas, em vários sen-
tidos. Não apenas porque lidam com a ausência insuperável do passado, 
identificando-a e homenageando-a, mas também porque são criações de 
uma disciplina minuciosamente detalhada em compêndios explicativos 
e normativos. É que ao lado de manuais como Introdução à técnica 
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de Museus, há pouco citada, existem obras que, do mesmo modo, ori-
entam como fazer as legendas dos finados, tal como se vê, por exemplo, 
em um livro português do século XIX: “os epitáfios não devem conter 
outro elogio mais do que o enunciado das virtudes domésticas do fa-
lecido, como por exemplo = bom pai = mãe virtuosa = filho respeitoso 
=; ou das recordações merecidas nos empregos civis e militares”.268

268 VAZ, Francisco d´Assis de Sousa. Memória sobre a inconveniência dos enterros nas igrejas 
e utilidade da construção de cemitérios. Porto: Imprensa de Gandra & Filhos, 1835. Apud 
CATROGA, Fernando. O céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos em 
Portugal. Coimbra: Minerva, 1999, p. 108.





O TRÂNSITO

O passado e a passagem

Quando as grandes moças “boas para qualquer coisa” se 
equipam, cada manhã de um grande espanador, ou mesmo de 
um aspirador elétrico, elas talvez não ignorem que contribuem 
tanto quanto os sábios mais positivos para o afastamento dos 
fantasmas maléficos que a limpeza e a lógica execram. Um dia, 
é verdade, a poeira, uma vez que persiste, começará provavel-
mente a ganhas das empregadas, invadindo imensos escom-
bros de construções abandonadas e dos depósitos desertos: e 
nessa época longínqua, não subsistirá mais nada que salvasse 
dos terrores noturnos, cuja falta nos transformou em tão 
grandes contadores. 

          Georges Bataille 269

269 BATAILLE, Georges. Poussière. In: ______. Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, 1970, p. 1971, 
v. I. Apud  ANTELO, Raul. Limiares do singular-plural. In: OTTE, Georg (Org.). Limiares e passa-
gens em Walter Benjamin.  Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 130. 
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O tempo e os seus regimes
 
A marca do tempo pode ser mais eloquente na pedra, mas, ob-

viamente, é passível de ser encontrada numa infinidade de artefatos, 
fazendo parte dos dispositivos que acionam os usos do passado. Sobre 
isso não há dúvida. Mas, uma afirmação tão geral e tão linear carece 
de historicidade. Na identificação da carência é que começam a apa-
recer as diferenças. As variadas atitudes diante da poeira (ao vento ou 
acumulada) evidenciam acordos e conflitos constitutivos do trabalho 
do historiador. A valorização da “assinatura do tempo” pode ser per-
cebida tanto na sensibilidade dos antiquários quanto no passado que 
os românticos procuravam. Se tais maneiras de articular sentido para 
o passado tiveram picos de força nos séculos XVIII e XIX, isso não 
significa dizer que, no século XX, se tratam de algo ultrapassado. Pelo 
contrário, porque, na história da cultura, não é fácil estabelecer esses 
limites cronológicos.

Se o que está em jogo aí é “sentir a presença do passado”, poder-
-se-ia concluir,  na perspectiva de François Hartog, que se trata do “an-
tigo regime de historicidade”. O “novo regime” seria aquele no qual 
o futuro tem um papel mais decisivo. Enquanto o antigo relaciona-se 
com a história exemplar, o novo vincula-se ao tempo do progresso. No 
primeiro caso, um tempo sagrado a ser imitado. No segundo, o ritmo 
do novo em busca de um futuro que é necessariamente a superação do 
presente. E, para caracterizar o atual regime de historicidade, Hartog o 
chama de presentismo. Em suma, o que ele sugere não é o conceito abs-
trato, mas um instrumento capaz de problematizar o modo pelo qual se 
faz a contagem do tempo nas relações entre passado, presente e futuro. 
“Simple outil, le régime d’historicité ne prétend pas dire l’histoire du 
monde passé, et moins encore de celui à venir”.270 

270 “Formulée à partir de notre contemporain, l’hypothèse du régime d’historicité devrait permettre le 
déploiement d’un questionnement historien sur nos rapports au temps. Historien, en ce sens qu’il 
joue sur plusieurs temps, en instaurant un va-et-vient entre le présent et le passé ou, mieux, des 
passés, éventuellement très éloignés, tant dans le temps que dans l’espace”. HARTOG, François. 
Régimes d’Historicité: presentisme et expériences du temps. Paris: Éditions du Seuil, 2003, p. 26-27.
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Um regime não exclui o outro, mas a operacionalidade do termo 
está em identificar qual é o tempo que se constitui como o principal. Por 
exemplo: se, no romantismo, há o predomínio do “antigo regime”, isso 
não exclui a presença do “novo” (ânsia pelo futuro e seu desprezo pelo 
passado). A proposta, enfim, é complexa, preparada para evitar o uso 
meramente classificatório.

Entretanto, se o seu fundamento for posto ao lado da noção de 
“operação historiográfica”, podem surgir indagações em torno de al-
guns aspectos da sua validade no que diz respeito ao campo interpre-
tativo. Para Michel de Certeau, o fundamento da história moderna (a 
partir do século XVIII) é a divisão cada vez mais clara entre passado e 
presente, gerando a emergência de um “outro” como objeto desconhe-
cido a ser domesticado pela escrita.271 A afirmação do “outro” o pres-
supõe estranho ao presente e, de alguma maneira, gerador do futuro. 
Quanto maior for a demarcação do passado, maior será a delimitação do 
presente e do futuro. O passado é o “outro” do presente, confirmando-
-o pela diferença. Nas três dimensões temporais, a valorização de um 
tempo necessariamente se faz no aumento de cotação dos outros dois. 

História antiquária, científica, romântica, historicista: tudo isso 
faz parte da escrita da história moderna em sua busca pela distribuição 
do tempo em dimensões diferentes, que se comunicam, e se comunicam 
exatamente porque são distintas. A escrita da história, tomada nesse sen-
tido mais amplo, é exatamente o protocolo que, em determinados lugares 
de poder institucional, sustenta-se por maneiras de fazer o tempo ser dis-
tribuído entre o antes, o agora e o depois. Numa escrita hagiográfica, por 
exemplo, a gramática é outra: não se trata apenas de identificar o peso 
decisivo do passado, apartando-o do presente e dando-lhe o modelo. 

Para Hartog, a escrita hagiográfica dá peso decisivo ao passado. 
Para Certeau, a questão se põe em outros termos, porque a própria or-

271 “A história moderna ocidental começa efetivamente com a diferenciação entre o presente e 
o passado. Desta maneira se distingue também da tradição (religiosa) da qual, entretanto, 
não conseguirá jamais separar-se totalmente, mantendo com esta arqueologia uma relação 
de dívida e de rejeição”. CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1982, p. 14.
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ganização da vida dos santos não pertence à operação historiográfica 
moderna, sendo regida por um tempo que não se fundamenta na busca 
constante pelas separações entre passado, presente e futuro. Será o 
progresso definido pela valorização do futuro? Sim, diria Hartog, afir-
mando que é nesse registro que se dá o “novo regime de historicidade”.  
Mas, como definir o futuro sem sua relação com o passado e o presente? 
Para Certeau, o que se valoriza na “história moderna” não é propria-
mente o passado ou o futuro, mas a “temporalidade moderna”, o tempo 
tripartido e interdependente. Qualquer dimensão do tempo tripartido só 
se aprofunda pelo aprofundamento dos tempos vizinhos. O modo pelo 
qual isso se dá é que vai compor algumas diferenças entre o romântico e 
o científico, mas ambos são absolutamente idênticos na medida em que 
funcionam em uma temporalidade moderna. Diferente é o que antes 
havia: a hagiografia, por exemplo. 

De acordo com Hartog, a hagiografia aproxima-se do “antigo re-
gime de historicidade”, porque aí a orientação vem do passado. Ele 
chega a admitir a possibilidade de ter havido uma temporalidade cristã, 
mas não tira disso nenhum desdobramento mais sistemático. À luz do 
ângulo proposto por Certeau, a hagiografia não funciona numa tem-
poralidade moderna, portanto não lida com o tempo tripartido. Se a 
imitação, numa leitura moderna, é repetição, na gramática da hagio-
grafia, a imitação pode ser a própria vivência de certas dimensões da 
eternidade, que nada tem a ver com as noções de evolução, acumulação 
ou progresso. 

A noção de história exemplar da hagiografia diferencia-se radi-
calmente da história exemplar da nação. Enquanto a primeira reside em 
um tempo secular tributário da eternidade, a segunda adota um tempo 
cujo exemplo é um modelo devedor do progresso (que, assim como 
a eternidade, é infinito, mas não pode ser expresso em termos line-
ares, visto que é presença total, sempre). Aliás, a vertente não oficial 
da hagiografia, obviamente combatida pela Igreja, não chegava nem a 
ser propriamente exemplar. Em outros termos: tratava-se mais de um 
exemplo do poder de Deus e menos um exemplo a ser reproduzido 
pelos homens. Não intentava propriamente gerar imitações, nem tinha o 
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sentido pedagógico que passaria a ter no catolicismo do século XIX.272 
Nessa perspectiva, não era exemplar e regia-se em outra dimensão, cujo 
cerne distanciava-se da “História mestra da vida”.

Michel de Certeau observa que o relato hagiográfico não dava 
detalhes espaciais e temporais, exatamente porque não se compunha 
nas exigências do padrão biográfico. Como diria Paul Ricoeur, está aí 
como suposto algo que, longe de ser anti-histórico, pauta-se em uma di-
mensão que penetra na história, tornando-a parte desse algo, cuja com-
plexidade foi completamente negada pela história profana. Trata-se da 
“eternidade”, problema discutido e rediscutido pelas cristandades das 
mais variadas, mas tido pelos “modernos” como “dogma” a ser colo-
cado de lado ou refutado.273 

Na hagiografia, não há o “outro”, criador e criação dos proto-
colos escriturários de domesticação dos mortos. No tempo tripartido da 
modernidade, identificá-los é o primeiro passo. O segundo é dar-lhes 
nome. Cada passo, tanto o primeiro quanto o segundo, só se tornam 
possíveis na escrita. O ausente não identificado corresponde ao túmulo 
sem lápide. Nunca houve uma preocupação tão forte de separação entre 
os mortos e os vivos, gerando rituais que, em termos psicanalíticos, po-
deria ser traduzido como “trabalho de luto”. O “outro”, possível pela lo-
calização institucionalizada do sujeito diante do objeto, é antes de tudo 
um “morto”. Daí o título do texto em que Certeau explora a “beleza do 
morto”, tratando de um “outro” chamado de “cultura popular”.274 Uma 
leitura mais atenta pode localizar vários sentidos para o “outro”, como 
a bruxa diante da Igreja Católica, a mulher diante do homem, o negro 
diante do branco. O “outro” essencial do historiador é, entretanto, o 
passado. É sobre e sob essa ausência que a “operação historiográfica” 
mostra resultados.

A digressão sobre as (in)compatibilidades entre Hartog e Certeau, 
que já se torna longa, não se prende a um aprofundamento teórico, mas 

272  CERTEAU, Michel de. A escrita da história..., p. 270.
273  RICOEUR, Paul. História e verdade. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1968, p. 43.
274  CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. Campinas: Papirus, 1995, p. 55-86.
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apenas ao intuito de demarcar, de modo mais claro, a opção pelo se-
gundo autor. A sensibilidade aqui examinada, tendo como fio condutor 
os escritos de Gustavo Barroso, pela sua persistência mais ou menos 
mutante e sua abrangência escorregadia, não é vista (ou farejada) em 
termos de avaliações sobre preponderâncias do passado, presente ou 
futuro, e sim na qualidade de componente da história moderna, em suas 
várias vertentes.

Mais tempo, pelo menos

Em Capítulos de História Colonial, Capistrano de Abreu conclui 
que três séculos não foram suficientes para unir as cinco regiões do 
Brasil. A inferência, bem ao estilo do autor, parece irônica e, ao mesmo 
tempo, melancólica.275 Leitor de Capistrano, Gustavo Barroso não dis-
corda dessa leitura que enxerga um país marcado por diferenças regio-
nais. Seu primeiro livro Terra de Sol (1912) é um dos vários indícios 
dessa concepção que trabalha com as peculiaridades do país. A grande 
diferença em relação ao historiador conterrâneo está no papel decisivo 
que Gustavo Barroso atribui ao combate contra do domínio dos holan-
deses e sobretudo à Guerra do Paraguai. Os dois conflitos seriam provas 
de um nacionalismo crescente e, portanto, capaz de transformar os 
fragmentos dispersos nas partes de um todo. Um todo chamado Brasil, 
filho de Portugal, mas com parentes indígenas e africanos. Daí a nação, 
que se impôs, ainda sem uma consciência plena, diante da Holanda, e 
enfrentou, já plenamente consciente, as provocações do Paraguai. O 
desafio do presente, ou seja, na década de 1930, seria outro: impedir o 
domínio econômico dos judeus, que, no seu entender, formavam uma 
organização internacional de capitalistas com o intuito inconfessável de 
destruir as tradições nacionais em nome do lucro.276    

275 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial. Brasília: Conselho Editorial do Senado 
Federal, 1998, p. 221. 

276 Em 1935, Gustavo Barroso assim se posiciona: “A questão judaica não é, como pensa muita 
gente e como muitos judeus se esforçam por espalhar, uma questão religiosa ou racial. É uma 
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Conservador, Gustavo Barroso era anticapitalista na medida 
em que defendia um estado superior a qualquer tipo de autonomia das 
relações econômicas que tivessem algum vínculo com o “livre mer-
cado”. Nacionalista, ele combatia os judeus e defendia índios e ne-
gros, como grupos portadores de culturas que dariam à colonização 
portuguesa a possibilidade de nascimento de algo que, em vez de ser 
apenas uma colônia de Portugal, seria um país novo, exatamente pelo 
desenvolvimento da diversidade própria e, portanto, autônoma. É por 
isso que ele defende, por exemplo, que a capoeira deveria ser uma 
atividade a ser ensinada em todas as escolas. Assim, seria reparado o 
mal que o poder policial fizera ao reprimi-la, tornando-a uma prática 
quase criminosa e, portanto, quase extinta no conjunto dos “costumes 
brasileiros”. Aprendida nas escolas, a capoeira seria, então, o “nosso 
judô, o judô brasileiro”. 

Defesas em torno do passado? Sim, mas em certa medida. A rigor, 
posições diante do tempo, oscilantes entre dois polos que — na falta de 
termos mais apropriados — podem ser chamados de conservadorismo 
e modernismo. Seu apelo militante ia da conservação do “judô brasi-
leiro” (coisa hoje tida como “progressista”) à mudança da língua, em 
confronto direto e prolongado contra os “conservadores” que apoiavam 
a “ortografia tradicional”. Sobre isso, ele chegou a lançar um livro, A 
ortografia oficial, argumentando que a renovação vinda pelo “acordo 
de 1931”, entre Brasil e Portugal, foi feito em nome da “simplicidade” 
aconselhável ao caráter dinâmico e vivo da linguagem escrita (por 
exemplo: o uso do “f” no lugar do “ph”).277 A mesma “simplicidade”, 
ele a defendeu na feitura de um novo dicionário, que não poderia ter a 
erudição sem fim dos dicionários portugueses de outrora. Gerou-se, a 
respeito disso, um debate público em jornais, inclusive com a partici-

questão política. Ninguém combate o judeu porque ele seja da raça semita nem porque siga 
a religião de Moisés. Mas sim porque ele age politicamente dentro das nações, no sentido de 
um plano pré-concebido e levado adiante através dos tempos”. BARROSO, Gustavo. “O que o 
integralista deve saber”, 1935, p. 119. Apud MAIO, Marcos Chor. Nem Rothschild nem Trotsky: 
o pensamento anti-semita de Gustavo Barroso. Rio de Janeiro, 1991, p. 92.  

277 BARROSO, Gustavo. A ortografia oficial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1931, p. 25.
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pação de Manuel Bandeira, que tomou o partido de Gustavo Barroso 
nessa ideia de um novo dicionário (embora tenha discordado de outros 
pontos, ligados à gestão da equipe que estudava sobre a questão no âm-
bito da Academia Brasileira de Letras).278

O que quero dizer, em suma, é que seu apego ao passado por-
tuguês, além de incluir índios e negros, não eliminava seu apego ao 
presente (contra judeus ou a favor da nova ortografia) e ao futuro, que 
incluía tudo isso como projeto e projeção. Para o futuro, por exemplo, 
uma história mais narrativa e menos explicativa, portanto menos amar-
rada à citação exaustiva de documentos, que acabavam tirando o prazer 
da leitura e comprometiam o bom andamento do “culto da saudade”. Na 
escrita, o estilo. Só o estilo faria a pesquisa virar um texto de história. A 
defesa de uma nova história não se separava da posição favorável à eco-
nomia ortográfica. Não é o caso, pelo menos aqui, de aprofundar uma 
reflexão sobre essa “novidade”, fundamentada na (re?)aproximação da 
história com a literatura (em suma, o que Gustavo Barroso queria era 
uma escrita fluente, para não enfadar o leitor e ser mais fiel ao pas-
sado, por meio de um procedimento não raro de se encontrar em autores 
como Viriato Correia ou Monteiro Lobato, por exemplo). Interessa-me 
destacar a crítica a algo “antiquado”: a própria escrita. O Brasil havia 
mudado, o português brasileiro também. Daí o seu empenho no debate 
sobre a urgência de dicionários que dessem conta das atualizações pelas 
quais a dinâmica da língua vinha passando. 

O cultor da saudade contra a “velha língua portuguesa” – isso, 
a princípio, seria contraditório, mas não o é. Trata-se de parte de um 
mesmo processo: a história moderna, em sua ânsia por selecionar o 
que fica e o que passa, o que é, o que era e o que deve ser. Ainda mais: 
o que poderia ter sido, o que já (ou ainda) é, o que jamais poderia ser, 
nem hoje, nem ontem. E assim por diante, num jogo interminável de 
combinações entre os compartimentos do apartamento temporal onde 
se cultiva a história moderna. Não somente por um imperativo lógico 

278 BANDEIRA, Manuel. Crônicas inéditas I: 1929-1931. Organização, posfácio e notas: Júlio Cas-
tañon Guimarães. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 125.
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é que a saudade só pode existir quando há mudança, ou quando se 
sente o ausente. 

O presente, quando se modifica, afasta-se do passado, tornando-o 
o “outro”, do qual vem a necessidade de um novo registro da memória, 
operada agora no tempo tripartido e passível de intervenções subjetivas, 
cujas existências dependem da delimitação de “objetos” específicos. 
Ao propor tal interpretação, Certeau entende a escrita em sua prática. 
Sua perspectiva não está propriamente no aperfeiçoamento do trabalho 
conceitual, e sim numa ruptura com o conceito abstrato de história, 
tratando-a na qualidade de “operação”. A rigor, convém lembrar, ele 
trabalha a partir da diferenciação crescente entre passado e presente. O 
futuro fica subentendido, como projeto do presente para, cada vez mais 
se afastar do passado; ou como um presente que vai virando passado 
exatamente na ânsia de fazer o fermento da distância. Aí se encontra a 
temporalidade moderna, que Koselleck chamaria de “temporalização da 
história”,279 e que Ian Watt poderia ter chamado de “temporalização do 
romance”.280 As escritas do romance romântico e da história no século 
XIX confluem numa mesma percepção: a mudança. Se tudo muda, fica 
provado que absolutamente nada do mundo está fora do tempo.   

Daí a ênfase que Victor Hugo dá ao “enegrecido” das letras es-
culpidas, cujo desaparecimento o fez indignado e inspirado (palavras 
que, para ele, não poderiam ser desatadas): “Assim, além da frágil lem-
brança que lhe consagra o autor deste livro, hoje já nada mais existe da 
palavra misteriosa gravada na sóbria torre de Nossa Senhora de Paris, 
nada do fim desconhecido que ela tão melancolicamente resumia”. 
Seu romance, então, fundava-se na ausência, sentida e homenageada. 
Ausência que foi, é e será uma presença mutante. Ao contrário do que 
se costuma avaliar a respeito dos românticos, o que está em pauta não 
é somente o passado, mas a densidade do tempo: a corrosão tanto no 
passado quanto no presente, tanto no presente quanto no futuro. Além 

279 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 
Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006, p. 293. 

280 WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010.



216

de ser algo tratado no plano da “lógica”, o que se percebe aí é a im-
possibilidade de valorizar o passado sem a concomitante valorização 
das duas outras dimensões do tempo moderno. Daí a conclusão a que o 
escritor chega ao final do texto: “O homem que escreveu aquela palavra 
naquela parede desapareceu, há muitos séculos, do meio das gerações, 
a palavra, por sua vez, já desapareceu da igreja, e a própria igreja talvez 
que bem cedo desapareça também da terra”. Ao ser assinado e, ainda 
mais, em uma data delimitada, fevereiro de 1831, para marcar a sensi-
bilidade de um presente que notou a falta que o passado pode fazer, o 
texto se põe no tempo (e, mais que isso, se impõe na escrita da história). 
Não qualquer história, mas aquela que pretende ir mais longe do que a 
história de reis e reinados. É por isso que o texto encerra de modo sinté-
tico e misterioso: “Foi sobre essa palavra, que este livro foi escrito”.281

281  HUGO, Victor. Nossa Senhora de Paris. Porto: Lello & Irmão, 1920, p. VI. 
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Quase anacronia

O conceito de “anacronismo” é anti-histórico porque ele oculta 
as condições mesmas de toda historicidade. Há história à medida 
que os homens não se “assemelham” ao seu tempo, com a linha 
de temporalidade que os coloca em seus lugares impondo-lhes 
fazer do seu tempo este ou aquele “emprego”. Mas essa ruptura 
mesma só é possível pela possibilidade de conectar essa linha de 
temporalidade com outras, pela multiplicidade de linhas de tem-
poralidade presente em “um” tempo. [...] Não existe anacro-
nismo. Mas existem modos de conexão que podemos chamar 
positivamente de anacronias [...]. 

          Jacques Rancière282

Persistência da poeira

“O sentimento altruísta não está somente no coração dos que se 
batem no campo de batalha pela defesa da pátria” — escreveu Januário 
Lamartine em 1897, no livro Um ponto importante da História do Ceará: 
tratado em despretensiosa palestra. A luta, argumenta o autor, também 
se faz pelo “silêncio dos gabinetes”, quando se dá à pátria uma escrita 
sobre a sua vida passada. Ciente disso e, mais do que isso, consciente 
da necessidade de uma tarefa homérica (que ele se impôs a si mesmo 
e que a ele parecia ser algo vindo de uma força exterior e imperiosa), 
Januário se sente bem com o dever cumprido e com o reconhecimento 
de muitos. Mas o fato é que a incompreensão de poucos não deixou de 
incomodá-lo: “Mereci de alguns de meus patrícios o qualificativo de 

282 RANCIÈRE, Jacques. O conceito de anacronismo e a verdade do historiador. In: SAMOLON, 
Marlon (Org.). História, verdade e tempo. Chapecó: Argos, 2011, p. 47. 
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maníaco”. “Realmente, confesso”, ele continua a escrever, “muita vez 
estive quase ao lado destes, quase a pensar que estava maníaco”.283 Daí 
em diante, ou melhor, nas duas páginas seguintes, o tema dominante é 
a maldade daqueles que o chamaram de louco. É claro que falar mais 
sobre os inimigos do que dos amigos faz parte dos recursos retóricos 
que estavam em voga, mas não é isso que quero destacar e sim como 
essas duas páginas incluem a poeira na trama:

Muita vez fui ao espelho consultar o rosto e o fato; era um 
horror; o fato sujo de poeira e cupim, parecia-me, realmente, 
com um idiota. O pó fino coado durante quase dois séculos caía 
sutil sobre a minha cabeça, rosto e camisa; o cupim alastrava-se 
sobre mim, e quanto mais batia, sacudia, limpava velhos alfar-
rábios, mais pardacenta se me tornava a camisa, que, vestida 
pela manhã, às 10 horas estava medonha; o rosto parecia com 
de um desses gaiatos de teatro que fazem rir. Felizmente, o 
nosso clima frio não me dilatava os poros; não suava. Horrori-
zado pela consulta feita ao espelho, pegava da escova, do pente, 
limpava o cabelo, passava o lenço no rosto, sacudia e recome-
çava na tarefa a que me impus — ler alfarrábios, ficando depois 
em pior estado.
Mas, como evitar? Se queria saber e conhecer o que dormia 
imerso no pó dos arquivos há quase dois séculos, prestes a desa-
parecer pela ação destruidora do tempo e do cupim?
Não havia jeito senão sujeitar-me a suportar a poeira, a áca desa-
gradável do cupim, acender o cigarro amarelo para neutralizar o 
incômodo que este trazia-me ao nariz, limpar o pince-nez, 
aplicar este ou a lente, ler, colecionar velhos documentos, com-
pará-los à história, à tradição escrita, oral, ligá-lo aos nomes dos 
índios nobres de Viçosa aos nomes dos rios e serras-raízes da 
Ibiapaba e escrever; e, mais que tudo isto, suportar, ainda, o vo-
zear dos transeuntes que passavam e me viam com a mesa alas-
trada de velhos alfarrábios e diversos livros de história abertos 
sobre esta: “Está doido, maníaco por história de caboclo”.
Esta história, este vozear tomou corpo; políticos invejosos e mal 

283 NOGUEIRA, Luiz Januário Lamartine. Um ponto importante da História do Ceará: tratado em 
despretensiosa palestra. Fortaleza: Typografia Universal [1897], p. 19.
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intencionados, aliás meus correligionários, entenderam tirar 
disto proveito; espalharam para a capital do Estado em carta, 
para, destarte, aniquilar o pequeno prestígio político que adquiri, 
mediante tantos sacrifícios e dedicação; recurso torpe de que 
lançavam mão ingratos; e, se tudo quanto desejavam não fi-
zeram, conseguiram, todavia, alguma coisa: implantar no espí-
rito de muitos — a suspeita, que, segundo disse o Padre Vieira, 
“é fácil de entrar, mas difícil de sair”.
Tive nojo do meio empregado por meus amigos, de minha terra, 
felizmente, em pequeno número, e senti-me de ver que alguns 
amigos de longe, por alguns dos quais tantas vezes afrontei as 
intempéries, tantas vezes enfrentei o bacamarte do capanga 
eleitoral na sustentação dos seus direitos, deixaram-se imbuir 
por estas histórias e arrefeceram as relações epistolares, que as-
siduamente comigo entretinham! Não me arrependo, porém, de 
ter procedido, porque o fiz na profunda convicção de que de-
sempenhava um dever cívico e adquiria amigos que estariam a 
meu lado em todas as vicissitudes da vida. Dei o que tinha. 
Recebo o que querem dar-me. Não sou, pois, idiota, nem ma-
níaco, graças a Deus...
Apenas, leio alfarrábios, escrevo um pedaço de história para a 
história do Ceará, nosso querido Estado, apesar de ser um 
homem doente.284

O procedimento, agora, não será em escala que permite a visibi-
lidade do detalhe. Para isso, uma citação a mais:

Verão ou inverno, é sempre gelado; os dedos se entorpecem ao 
decifrá-lo ao mesmo tempo em que se tingem de poeira fria no 
contato com seu papel pergaminho ou chiffon. É pouco legível a 
olhos mal exercitados ainda que às vezes venha revestido de 
uma escrita minuciosa e regular. Encontra-se sobre a mesa de 
leitura, geralmente em pilha, amarrado ou cintado, em suma, em 
forma de feixe, os cantos carcomidos pelo tempo ou pelos roe-
dores; precioso (infinitamente) e danificado, manipula-se com 
toda delicadeza por medo de que um anódino princípio de dete-

284 NOGUEIRA, Luiz Januário Lamartine. Um ponto importante da História do Ceará: tratado em 
despretensiosa palestra. Fortaleza: Typografia Universal [1987], p. 20-21.
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rioração se torne definitivo. Ao primeiro olhar, é possível saber 
se já foi ou não consultado, uma única vez que seja, desde sua 
conservação. Uma pilha intacta é fácil de reconhecer. Não por 
seu aspecto (pode ter-se mantido ao abrigo por longo tempo 
entre porões e inundações, guerras ou debates, geadas e incên-
dios), mas por esse modo específico de estar uniformemente re-
coberta por uma poeira não volátil que se recusa a dissipar-se ao 
primeiro sopro, fria escama cinzenta depositada pelo tempo. 
Sem outro vestígio a não ser aquele muito pálido da faixa de      
tecido que a circunda e a retém em seu meio, vergando-a 
imperceptivelmente.285

As diferenças entre os trechos citados são enormes, a começar 
pela data. O primeiro é do final do século XIX e o segundo do final do 
século seguinte. Quase cem anos separam Januário Lamartine, em sua 
vontade de glorificar a terra onde nasceu, e Arlette Farge, preocupada 
com os usos que um historiador pode fazer do passado na medida em 
que usa um arquivo. Se, por um lado, é inócuo e desnecessário listar a 
distância entre as duas escritas, por outro pode ser imaginável uma apro-
ximação: a inserção da poeira. 

A persistência desse pó associado ao documento: sinal de anti-
guidade — assim se conclui, sem se perceber, necessariamente, como 
os códigos que permitem a identificação do antigo são complexos e 
foram-se estabelecendo numa tensão intermitente, sobretudo depois da 
metodologia científica em seu afã para transformar a sensibilidade anti-
quária no “outro” da ciência, quer dizer, naquilo que, não sendo ciência, 
deve ser excluído pelos cientistas. Se Januário Lamartine parece imune 
à higiene historiográfica, até porque ele pratica uma ciência romântica, 
Arlette Farge não só parece ser também imune, sendo, ao seu modo, 
herdeira tanto do romantismo quanto da sensibilidade antiquária (nas 
suas mãos o arquivo volta a ter cheiro, e o historiador a ter faro, fazendo 
disso um componente que, antes de ser meramente negado, deve ser 
incorporado na própria reflexão sobre a prática da pesquisa).

285  FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. São Paulo: Edusp, 2009, p. 9.
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Numa abordagem que não destoa das considerações de Arlete 
Farge, Michel de Certeau havia escrito que o procedimento do histo-
riador consiste em “abordar os resquícios coletados nos arquivos ou 
documentos”. Assim, o pesquisador “reconstrói um mundo que nunca 
chegará a conhecer”. 

[...] à força de fichar um vocabulário desarticulado; à força de 
ser um erudito-improvisador nas regiões silenciosas de Ar-
quivos Municipais ou Departamentais; à força de habitar nas 
salas de consulta das Bibliotecas, grotas em que se ‘conserva’ 
e veicula os cadáveres de outrora; à força de ler, sem nunca 
ser capaz de entendê-las, palavras que se referem a experiên-
cias, doutrinas ou situações estranhas — eu assistia ao afasta-
mento progressivo do mundo, cujos vestígios eram inventa-
riados por mim. Ele me escapava ou, de preferência, eu 
começava a aperceber-me de que ele me escapava. Desse mo-
mento, escalonado incessantemente no tempo, é que data o 
nascimento do historiador; essa ausência é que constitui o 
discurso histórico.

Em tom de depoimento, Certeau expõe sua teoria sobre a operação 
historiográfica, localizando-a como parte dos procedimentos da ciência 
que separa sujeito do objeto e passado do presente. Interessa-me, aqui, 
destacar como esse parágrafo se inicia: “À força de examinar essas fo-
lhas de papel enegrecidas por uma poeira multicentenária...”.286 À força 
disso e de tudo aquilo (já citado), vem, pouco a pouco, a circunstância 
que “data o nascimento do historiador”. Em uma perspectiva de his-
tória do corpo do historiador diante do seu “corpo documental”, como 
elemento significativo para a escrita da história, cairia bem começar 
por esse texto-confissão em que Certeau se põe como objeto historio-
gráfico. Também indispensável seria Walter Benjamin, sobretudo no 
momento em que ele faz o seu autorretrato como pesquisador que vive 
o presente como presença do tempo, algo cujo cerne não está nem no 

286 CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre ciência e ficção. Belo Horizonte: Autêntica, 
2011, p. 164.
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inatual e muito menos no atual, mas exatamente no limite espectral das 
temporalidades, essa fronteira cambiante de luz e pó:

A redação desse texto que trata das passagens parisienses foi 
iniciada ao ar livre, sob um céu azul sem nuvens, arcado como 
uma abóboda sobre a folhagem e que, no entanto, foi coberto 
com o pó dos séculos por milhões de folhas, nas quais rumo-
rejam a brisa fresca do labor, a respiração ofegante do estudioso, 
o ímpeto do zelo juvenil e o leve e lento sopro da curiosidade. 
Pois o céu de verão pintado nas arcadas, que se debruça sobre a 
sala de leitura da Biblioteca Nacional de Paris, estendeu sobre 
ela seu manto opaco e sonhador.287

A prova e a provação

Voltemos à citação que abre o tópico anterior: Januário se diz 
doente. E, pelo seu dizer, a doença ganha sentido de sofrimento que po-
deria ter impedido a pesquisa, mas não impediu. Ele se valoriza, valori-
zando o que conseguiu fazer: estudar documentos antigos, provocando 
na poeira a migração dos papéis para a pele. Um sacrifício, certamente. 
Mas não é feita nenhuma associação mais direta entre a sua falta de 
saúde e a doença que o pó poderia carregar. Seu texto não associa a 
poeira com as necessidades da higiene e sim com a prova e a provação: 
prova da autenticidade e provação para ele, que foi obrigado a se desco-
brir de pó. O sabor da prova é compensado pelo dissabor da provação. 
E, o mais interessante, a alteração na ordem dos fatores não modifica 
o produto: o dissabor da prova é compensado pelo sabor da provação. 
Não será essa a equação que está nas considerações de Gervinus?

Apaziguar contradições parece ser a sina do historiador, e pode 
ocorrer que ele esteja facilmente sujeito à censura da contra-
dição consigo mesmo; durante três séculos, encontraram-se con-
tradições em Maquiavel, no qual a harmonia e a consequência 

287  BENJAMIN, Walter. Passagens..., p. 500.
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são insuperáveis! O historiador precisa pesquisar arquivos em-
poeirados e deve ser juiz da vida, das ciências, da política.288

Enquanto alguns historiadores se queixavam a respeito do incô-
modo causado pelas coberturas de poeira, outros mencionavam, além 
ou aquém da queixa, o prazer requintado de pôr as mãos e os olhos 
sobre papéis antigos. Como destaca Anthony Grafton, “as coleções de 
fontes primárias e pastas de arquivos tinham sobre Ranke o efeito de 
uma folha de alface sobre um coelho”.289

288 GERVINUS, Georg Gottfried. Fundamentos de teoria da história. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 86.
289 GRAFTON, Anthony. As origens trágicas da erudição: pequeno tratado sobre a nota de roda-

pé. Campinas: Papirus, 1998, p. 42.



224

A (im)posição da escrita

Castelo de Heidelberg. Ruínas, cujos destroços ressaltam contra 
o céu, aparecem às vezes duplamente belas em dias claros, 
quando o olhar encontra em suas janelas ou à cabeceira as nu-
vens que passam. A destruição fortalece, pelo espetáculo pere-
cível que abre no céu, a eternidade desses destroços.

            Walter Benjamin290

Eles, os fantasmas

“Para que servirá tamanho apego às coisas vãs – do futuro ou 
do passado?”, perguntava-se Camilo Pessanha. Para que o apego se o 
mundo não para de se acabar?:  “Eu mal virei as costas e quando olhei 
para trás tudo era ruína. Tudo, tudo: o chão todo em covões, da terra que 
foi com as raízes. / Do castelo não ficou pedra sobre pedra”.291 

Um romântico pessimista, poder-se-ia dizer, se fosse o caso de 
propor alguma classificação. Mas o que quero destacar é o peso seme-
lhante que o poeta dá ao passado e ao futuro: a corrosão geral. Um la-
mento nostálgico, tão melancólico que quase não acredita que a memória 
serve para alguma coisa. Por outro lado, a própria vida injeta rastros na 
matéria. Não para torná-la monumento, mas para lhe dar o testemunho 
calado e anônimo da passagem do tempo: “Porque a gente é bem um 
grumo de sangue, que por toda a parte se vai desfazendo e vai ficando”.292 
Uma pátina de sangue, como se o mundo fosse um grande cemitério, que 
não para de receber corpos aos pedaços. Da militância de Victor Hugo à 

290 BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única. In: Obras escolhidas II. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 47.
291 FRANCHETTI, Paulo. Nostalgia, exílio e melancolia: leituras de Camilo Pessanha. São Paulo: 

Edusp, 2001, p. 18.
292 PESSANHA, Camilo. Cartas. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984, p. 47. Apud 

FRANCHETTI, Paulo. Nostalgia, exílio e melancolia..., 2001, p. 15.
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contemplação de Camilo Pessanha, o tempo tripartido em evidência. A 
diferença entre ambos não está na ênfase em uma das partes, mas no grau 
de interferência do ser humano na degradação da matéria.

A poeira acumulada, venerada, pertence ao mundo do tempo es-
triado: perdas, danos, acúmulos. O tempo liso: aquele da produção em 
série, sem tempo, tanto no sentido metafórico quanto literal. Sua con-
tagem, subordinada à quantidade de produtos, o torna menor: passado, 
presente e futuro são constantemente nomeados, confundidos, alegados, 
numa confusão exterminadora. A situação atual a respeito dos usos do 
passado pode ser exatamente o contrário da superação da temporalidade 
moderna. Não é descabido pensar que se vive hoje uma exacerbação 
da modernidade, com o transbordamento tanto do presente quanto do 
passado e do futuro, como se essas divisões fossem rompidas não por 
perda de força em cada componente, mas pelo excesso relacionado à 
proliferação de tudo e qualquer coisa, ao mesmo tempo, agora (fenô-
meno inerente à sociedade de consumo). Daí, as avaliações sobre o su-
cesso da memória a partir da segunda metade do século XX poderem 
ser tomadas não como um fenômeno inédito ou inesperado, mas uma 
experiência que se vem  gestando e, exacerbando-se, torna-se diferente.

Se Koselleck mencionou a existência de uma “temporalização da 
história”,293 talvez seja coerente imaginar a temporalização do tempo: 
um presente que cada vez mais quer ser diferente do passado e do fu-
turo. Valorizar o presente, no sentido posto pela sociedade de consumo, 
seria apenas aprofundar, ainda mais, a superficialidade do tempo tripar-
tido. Ao contrário do espaço, se alguma parte do tempo trifásico se ver-
ticaliza, necessariamente horizontaliza-se, na medida em que puxa os 
tempos vizinhos. A temporalização do tempo seria equivalente a uma 
perda do tempo perdido: tempo sem ruga, sem estria, porque suas cavi-
dades já devem ser automaticamente preenchidas. A higiene do passado: 
isso pode dar pistas sobre o atual sucesso do patrimônio? Parece que sim. 
Se a modernidade de outrora apressou a agenda, a modernidade atual 

293 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 
Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006, p. 293.
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afundou, ainda mais, o pé no acelerador, transformando partes em par-
tículas. Sem fazer trocadilho, mas já fazendo, a característica do tempo 
atual seria, então, a falta de tempo. Ou melhor, carência de espaços de 
desaceleração. Se o passado deve passar logo, o presente não pode ser 
lento. Se a lentidão afasta-se do presente, o futuro vem mais rápido. 
Cada parte do tempo tripartido vai, assim, ficando sem tempo. A poeira 
do tempo decadente entra em decadência e mais ainda o seu acúmulo.

“A impureza nunca é um fenômeno único, isolado”.294 A matéria 
classificada pelo critério da pureza pressupõe a repelência ao sujo, em 
nome do limpo, ou melhor, a favor de um determinado ordenamento 
do existente e de outras sensibilidades para afastar o que é considerado 
desordem. Sobre os objetos, não mais a “poeira dos séculos”, mas a 
profilaxia do presente — eis uma sensibilidade que foi ganhando força 
na medida em que o passado tornava-se algo a ser estudado não para ser 
somente reverenciado, mas para, a partir da reverência, ser superado, 
ou melhor, imitado no que pode promover o progresso e negado no que 
pode ser visto como atraso. Não se deve, contudo, ter em mente um tra-
jeto linear. O declínio do valor positivo da poeira está cheio de ambigui-
dades, mesmo com a disseminação do horror propagado pelos médicos. 

Em 1984, há um aspecto inquietante a esse respeito. George 
Orwell, como se sabe, tece uma crítica radical ao mundo totalitário que 
tudo procura dominar, inclusive dominar por meio da escrita da his-
tória, que passa a ser manipulada de forma sistemática e minuciosa. 
Para ser dominado, o presente precisava dominar o passado. Só assim, 
o futuro poderia seguir o destino traçado pelo poder. Mas, no decorrer 
da trama, havia um ponto de fuga. Não era na literatura, nos livros de 
história, nem propriamente na memória oral das pessoas. Tudo isso es-
tava debilitado, abafado, confuso, com pouca potência de contestação. 
A saída, ou pelo menos uma pista para a saída, estava exatamente em 
um lugar que fora desprezado pela escrita da história científica: o anti-
quário.  Lá, naquele refúgio dos objetos antigos e dos amantes escon-
didos, “mal se podia andar porque o chão estava tomado por pilhas de 

294  DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. São Paulo: Perspectiva, [1976], p. 50. 
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molduras empoeiradas”. Tudo parecia dizer que o tempo havia passado 
e que, exatamente ali, havia a última sobrevivência do que se passou. 
Contraditoriamente, a passagem do tempo era também uma parada: “Na 
janela havia bandejas com porcas e parafusos, formões sem corte, cani-
vetes de folha partida, relógios enegrecidos que nem fingiam poder fun-
cionar, e uma variedade enorme de bricabraque”.295 Foi nesse recanto 
de ponteiros parados que emergiu uma brecha, uma rachadura no bloco 
que se pretendia coeso. Todos os outros territórios estavam tomados 
pelo poder de fabricar as memórias que deveriam ser dominantes. O 
dono do antiquário nem mais entendia que aquilo era uma loja. Sua 
qualidade de colecionador havia praticamente eliminado o lado comer-
ciante. O quarto no andar de cima foi o lugar que Winston conseguiu 
para encontrar-se com Júlia (a repressão procurava estar em tudo, o 
tempo todo, mas lá ainda não havia chegado). Lá, “ficavam deitados, 
lado a lado, na cama debaixo da janela, nus por causa do calor”. Não 
interessava o asseio: “sujo ou limpo, o quarto era um paraíso”. Havia 
se tornado um espaço que permitia a preservação da humanidade que 
o poder estatal tentava destruir: “O quarto era um mundo, uma redoma 
do passado, onde sobreviviam animais extintos. O antiquário, pensava 
Winston, era um outro animal extinto”.296 

***

A desconfiança de Michel de Certeau em torno das chamadas 
“políticas de patrimônio” não é no sentido de jogá-las no campo da con-
denação. Ele chega a reconhecer que a restauração de certas áreas ur-
banas deixa a cidade com mais profundidade temporal, quer dizer, mais 
polifônica, ao pôr em evidência o caleidoscópio das idades diferentes. 
O que ele não gosta é da domesticação patrimonial, algo difícil de evitar 
nos empreendimentos de restauração. É que a restauração transforma 
os fantasmas urbanos em explicações urbanas, retirando a selvageria 

295  ORWELL, George. 1984. São Paulo: Editora Nacional, 1991, p. 91.
296  ORWELL, George. 1984..., p. 141. 
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do antigo, fazendo sangrar a seiva dos recantos desgastados, porém não 
degradados. Mudos, sem escrita, sem inventários nem classificação. 
“Apenas estão ali, como testemunha de estranhos: estranha antiguidade 
enrugando a cidade que cresce e alisa seu espaço”. Apenas isso, so-
mente isso é quase tudo para que essas entidades de outros tempos não 
sejam expulsas da correria urbana. 

Na “proa aguda de uma casa de esquina”, ou na “elegância de um 
poço na sombra de um pátio remelento”. É em lugares assim que habitam 
os fantasmas da cidade: “eles têm uma função que consiste em abrir uma 
profundidade no presente...”.297 Se, necessariamente, são fragmentos de 
um todo perdido e possuem a pátina do tempo, seriam a mesma mate-
rialidade que tanto fascinava Victor Hugo e Gustavo Barroso? Em certo 
sentido, sim. E, especificamente nesse sentido, está em pauta a emoti-
vidade diante da idade da pedra, dos acúmulos de poeira que registram 
perdas e ganhos. Alencar buscava aí, no mistério dos vestígios, o seu 
romance. Como Gustavo Barroso sintetizou, esses objetos marcados pela 
antiguidade carregavam “assinaturas do tempo”. O termo não poderia ser 
mais preciso para dar conta da sensibilidade antiquária em sua ondulante 
e escorregadia permanência até hoje: a necessidade de alguma identifi-
cação, em fichas de museu, romances, memórias ou em qualquer outro 
dispositivo classificatório da escrita. Objetos materiais nas mãos de um 
erudito do século XVIII não são propriamente fontes históricas, no sen-
tido “científico”, mas necessariamente carecem do verbo: tempo, espaço 
e, se possível os agentes. Objeto bom, em suma, é objeto antigo que, de 
alguma maneira, faz parte de uma narrativa, de preferência escrita. 

Se, desse modo, De Certeau é herdeiro do romantismo, é preciso 
destacar outra dimensão, subjacente a isso, ou melhor, além disso: sua 
percepção sobre essas habitações heteróclitas tem um aspecto antirro-
mântico (e não será exagero falar em antimoderno). Em direção dife-
rente e peculiar, ele se refere ao “romance da cidade”. O termo deve 
ser visto com cuidado, porque se trata de algo que se opõe ao romance 
sobre a cidade. É que os fantasmas são ágrafos: “eles são testemunhas 

297  CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994, p. 192.
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de uma história que, ao contrário daquelas dos museus ou dos livros, já 
não tem mais linguagem”. Não são, portanto, escrita da história e muito 
menos uma operação historiográfica: perderam, ou nunca ganharam, “o 
conteúdo que provê de sentido a estranheza do passado”. Não foram 
domesticados pela palavra e permanecem “entregues à sua existência, 
selvagens, delinquentes”.298 Anônimos e deserdados, esses fantasmas 
são, obviamente, entranhados na matéria que não foi completamente 
corroída ou desmontada. Os vestígios emudecidos estão no espaço, é 
claro, mas não possuem lugar próprio (passariam a tê-lo se fossem res-
taurados e, portanto, nomeados por alguma iniciativa patrimonial). 

Se a poeira se apropria da pedra tornando-a “antiga”, a escrita se 
apropria do “antigo” para torná-lo um passado domesticado. Tudo aquilo 
que é transformado em patrimônio histórico passa necessariamente por 
domesticação. Nos museus, o processo tende a ser mais intenso, sobre-
tudo quando a instituição prima pela elaboração de inventários e legendas. 
Quando mais organizado em sua grafilia, mais museal é o museu, assim 
rezam os breviários da museologia (que, atualmente, se traduzem, também, 
nas chamadas “políticas de patrimônio”). No Brasil, foi Gustavo Barroso 
quem publicou o mais longo desses breviários. Trata-se do Introdução à 
Técnica de Museus, publicado em dois tomos, uma espécie de enciclo-
pédia ricamente ilustrada e com indicações precisas sobre as variadas ati-
vidades pelas quais uma instituição museológica deve se responsabilizar, 
desde a coleta até a exposição, passando por temas como restauração, 
conservação, pesquisa histórica e classificação. Tudo em uma linguagem 
clara, direta e eminentemente direcionada ao trabalho prático. 

O limite da letra

“Raramente os homens me deixam saudades; mas a saudade das 
pedras que têm alma, raramente me deixa”.299 Assim, Gustavo Barroso 

298  CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano..., p. 192. 
299  BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos. São Paulo: Companhia Editora Panorama, [1948], p. 46.
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conclui o capítulo “Alma das pedras”, cujo cerne reside no registro 
de notas sobre Guimarães. Além de ser escrita da história, como em 
Michelet, uma escrita de ficção, como nos romances de Alencar ou 
Hugo. Mas, antes de tudo, crônica de viagem, tributária das práticas 
editoriais que, desde o século XVIII, davam prestígio e legitimidade ao 
campo intelectual. Se no seu texto se cruzam muitas tradições, haveria 
aí algo de peculiar? Parece que sim. Refiro-me ao uso da palavra sau-
dade. Nesse caso, uma saudade que só fazia sentido no tripé: leitura/
artefato/escrita. 

“Nenhuma das pedras de Portugal foi mais violada nos seus 
mistérios e mais tocada pelo meu olhar do que as pedras góticas de 
Guimarães”.300 O uso do verbo violar pode ser tratado como ação bá-
sica da narrativa em que Gustavo Barroso articula compromissos entre 
leitura e escrita de livros, mediados pela fiança que somente a visibili-
dade diante dos artefatos poderia produzir.

“Descia a Avenida da Liberdade e parava à altura do Parque 
Mayer. Era ali, outrora, o Passeio Público, onde Luíza se encontrava 
com o Primo Basílio”. As camadas de tempo dependiam da letra, nesse 
caso mais específico da ficção de Eça de Queiroz, nome que é citado 
em várias ocasiões como o elo encontrado para fazer pontes entre o ver 
e o visto. Lendo-o na casa onde estava hospedado, Gustavo Barroso 
transforma a leitura em matéria-prima para rechear suas crônicas de 
viagem: “quando levantava os olhos das páginas do volume, avistava, 
pela janela aberta do gabinete, o casario claro e alegre da cidade, que 
ele pintou como ninguém”.301 E a escrita, nessa ânsia de conhecer, é 
o princípio e o fim da violação ocular. A escrita moderna, como bem 
destaca Michel de Certeau, dá-se a capacidade de “substituir a obs-
curidade do corpo vivido pelo enunciado de um ‘querer saber’ ou de 
um ‘querer dominar’ o corpo”. Assim, transforma “a tradição recebida 
em texto produzido”, constituindo “página em branco que ela mesma 
possa escrever”.

300  BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 46.
301 BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 180.
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A historiografia tende a provar que o lugar onde ela se produz é 
capaz de compreender o passado: estranho procedimento, que 
apresenta a morte, corte sempre repetido no discurso, e que nega 
a perda, fingindo no presente o privilégio de recapitular o pas-
sado num saber. Trabalho da morte e trabalho contra a morte. 
[...] Este procedimento paradoxal se simboliza e se efetua num 
gesto que tem ao mesmo tempo valor de mito e de rito, a escrita. 
Efetivamente, a escrita substitui as representações tradicionais 
que autorizavam o presente por um trabalho representativo que 
articula num mesmo espaço a ausência e a produção. 302

Quanto mais, melhor. A citação de outros autores dava mais le-
gitimidade ao texto e impulsionava, ainda mais, a produção da “página 
em branco”, carente e solicitante de escrita.

***

O que Victor Hugo escreve sobre seu achado no pé da torre 
diz respeito a um passado sobre o qual nada se sabe, mas está ali. O 
“ser” da inscrição se torna matéria do presente sobre o passado. Mas 
não se tratava de lidar com o fato já revelado ou ainda oculto, como 
seria normal no pensamento de um historiador de então. O roman-
cista procurava o romance, a escrita reencontrava-se com a própria 
escrita, como em um dicionário que se remete a ele mesmo (para usar 
a ideia de Barthes). O mistério incrustrado na pedra seria o tônus da 
pena que percorre o papel, dando ao leitor a impressão nítida de um 
passado real, retirado da matéria, não como se retira o cadáver de 
um túmulo, mas como oração ao morto. Lápide ambulante, capaz de 
figurar na reprodução do milagre tipográfico, que os livreiros colo-
cavam em circulação. 

Em termos usados por Michel de Certeau (1982) para caracte-
rizar a escrita da história, os protocolos regiam-se por uma ausência 
radical, aquela que só a morte traria. Diante do vazio fragmentado, 

302 CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 17.
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cortante, pontiagudo, a escrita que junta pedaços, costura e cicatriza. 
O passado por escrito seria, então, essa lápide que identifica e faz a ho-
menagem necessária e apaziguadora, para que haja mais espaço para os 
que já e ainda estão vivos. É claro que a influência da psicanálise nessa 
conclusão de De Certeau é nítida. Mas, vale ressaltar, a elaboração 
também se inspirou no romantismo de Michelet, em sua recorrente 
referência ao trabalho do historiador como dever piedoso diante dos 
sepultados. Victor Hugo e Alencar estão, nesse sentido, em sintonia 
com Michelet, porém acreditam que o fato deve ser tratado de uma 
maneira específica, ou melhor, em outra medida. Qualquer descuido 
pode estragar a lápide: o romance se transforma em relato, a forma se 
corrompe na fórmula, a excitação cai na explicação, e o sentimento 
vira apenas sentido.

Cada lápide com a sua lapidação mais ou menos específica. As 
legendas e os inventários museológicos podem parecer os mais “obje-
tivos”, já que “apenas identificam”. Tal aparência foi, inclusive, uma 
das pilastras do processo de disciplinamento da museologia. Tanto 
é que, em sua Introdução à Técnica de Museus, Gustavo Barroso 
se detém no assunto, detalhando-o de modo paciente e professoral. 
Em suma, a sua metodologia identifica quatro instâncias, cada uma 
com sua especificidade. Em primeiro lugar (não por ordem de impor-
tância): a etiqueta. Ela deve ser curta e objetiva, “somente com as in-
dicações imprescindíveis”. Para ser ainda mais didático, o autor cita 
um exemplo: “para que pôr num retrato: RETRATO DE FULANO 
DE TAL, QUADRO A ÓLEO DO PINTOR x? Bastará: FULANO DE 
TAL – DE X”. Em segundo lugar, o catálogo descritivo, trazendo a 
descrição topográfica, com gravuras, fotografias e desenhos: “é o tipo 
usual de catálogo que serve de guia dos visitantes”. Parecido com o ca-
tálogo descritivo, há catálogo comentado, que é tomado aqui na quali-
dade de terceira instância. Trata-se, a rigor de um catálogo descritivo 
ampliado: “trará a maior soma possível de indicações sobre cada ob-
jeto, sua significação, fatos e personalidades que possa relembrar”. Por 
fim, o último caso: “quando o objeto der lugar a comentários muitos 
longos, esses trabalhos já não serão próprios a figurar em um Catálogo 
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Comentado e deverão ser publicados [...] nos Anais ou na Revista de 
que dispuser a instituição.”303 

Por outro lado, há outra dimensão que pode ser identificada, não 
no manual, mas nas obras de ficção do autor, mais precisamente na-
quelas que ele costumava chamar de “conto histórico”. Cito um caso: 
o livro A Guerra do Lopez, mais especificamente o conto “As lágrimas 
de Carneiro de Campos”. Chamou-me atenção a citação em epígrafe do 
inventário das peças publicado no CATÁLOGO GERAL DO MUSEU 
HISTÓRICO NACIONAL. Trata-se de um recurso que o autor só usou 
uma vez, até porque seria enfadonho ficar reproduzindo um catálogo 
numa textura literária. Por outro lado, o catálogo, mesmo sem estar ci-
tado logo na abertura de cada conto, é exaustivamente referido em notas 
de rodapé. É como se o autor estivesse chamando visitantes. É como se 
a ficção fizesse parte das legendas, atribuindo às peças uma vitalidade 
que somente o espaço de exposição não conseguiria dar.

Ao chegar à página 31 de A Guerra do Lopez, o leitor se deparava 
com uma reprodução do catálogo, que assim se inicia: “N. 174 – Bandeira 
brasileira que tremulou no vapor Marquez de Olinda, aprisionado pelos 
paraguaios, quando levava para Mato Grosso o presidente Carneiro de 
Campos”. Nesse tom informativo, típico da escrita de inventários, con-
tinua a epígrafe. Na página seguinte, quando se encerra a caracterização da 
peça, inicia-se o conto. Com mais duas páginas, o leitor liga a epígrafe com 
a trama, dotando o objeto de uma qualidade que a própria exposição não 
poderia dar: objeto partícipe de um enredo. Vale a pena citar um trecho:

Um silêncio angustioso pesou sobre aqueles infelizes. Seus olhos 
procuraram uns aos outros, ansiosos, espantados. Era aquela a 
dura realidade. O velho Carneiro de Campos, braços cruzados 
sobre a farda azul, fitava o ministro paraguaio calmamente.
O sol ia morrer. As águas do rio eram cor de ouro. As matarias 
do Chaco refletiam-se tremulamente na correnteza. A voz áspera 
de Barrios ordenou:

303  BARROSO, Gustavo. Introdução à Técnica de Museus..., p. 85. 
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— Arriem essa bandeira de negros!
E o pavilhão imperial começou a baixar pela driça rapidamente. 
Os olhos tristes dos brasileiros seguiam-no sem pestanejar. 
Quando tocou as tábuas do convés, de novo a bruta voz do as-
secla do tirano se fez ouvir:
— Levem isto para servir de tapete a Sua Excelência!304 

Barroso não estava sozinho na empreitada de “popularizar” a his-
tória da pátria por meio de narrativas facilmente palatáveis e, portanto, 
desejosas de chegar a um público mais amplo. E havia leitores, tanto que 
A Guerra do Lopez chegou a ter sete edições e fez o autor escrever outros 
livros sobre o Brasil em estado de guerra. Vale destacar, nesse sentido, que 
autores como Viriato Correia ou Monteiro Lobato estavam produzindo, 
na época, livros que tinham a mesma intenção didática e também tinham 
rapidamente a primeira edição esgotada. Monteiro Lobato chegou, nesse 
sentido, a dizer que, no lugar da “história dos historiadores” que só mostra 
a “sala de visitas”, seria necessário narrar uma “história de chinelo”.305 
A diferença (pelo menos a diferença que aqui interessa ressaltar) é que 
Barroso procurava pôr sua narrativa em interação com o acervo que ele 
mesmo coletou, catalogou e exibiu, articulando um corpo de funcionários 
submetidos a um plano de trabalho cuja regência ele fazia questão de 
assumir, evitando qualquer tipo de dissonância mais forte.

 
Em nome do objeto

O nome, esse ser tão venerado por Victor Hugo (a começar pelo 
seu), tinha um poder nunca antes experimentado com tamanha intensi-
dade: a possibilidade de o sujeito dominar o objeto, responsabilizando-
-se pela investigação que lhe dá sentido e forma, delimitando utilidades 
e potencialidades. Já que as palavras foram separadas das coisas, como 

304 BARROSO, Gustavo. A guerra do Lopes. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1929, p. 35
305 ORIÁ, Ricardo. O Brasil contado às crianças: Viriato Corrêa e a literatura escolar brasileira 

(1943-1961). São Paulo: Annablume, 2011, p. 176.
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conclui Foucault, o sujeito passou a se atribuir maior importância no 
saber, agora visto como construção e não mais como captação. A letra, 
solta para nomear a partir do método de quem a usa, multiplicou-se numa 
velocidade vertiginosa, gerando inclusive o autoquestionamento. Não é 
raro encontrar na literatura a velha imagem platônica da escrita como 
pharmackon: remédio e veneno. As placas dos museus vão ser amadas 
e odiadas, desejadas e indesejáveis, dispensáveis e indispensáveis. As 
anotações de Eça de Queiroz sobre a sua vista a um museu do Egito são, 
nesse sentido, bastante significativas. No final das contas, a falta de uma 
legenda abriu espaço para uma legenda muito maior, a sua própria:

Fixa-me extraordinariamente uma figura: é uma cabeça de gra-
nito negro. Nada mais profundo do que o seu largo olhar cheio 
de serenidade e de tristeza: a boca grossa, fortemente acentuada, 
como repousando de grandes palavras, tem uma expressão pode-
rosa de desdém. Há na testa alta e lisa, uma imobilidade e uma 
placidez estranhas: os olhos, sem pupilas, têm uma fixidez de 
melancolia, de abstração, de contemplação.
Fez-me cismar aquela enorme cabeça negra, sobre o seu pedestal 
envernizado. Foi um Deus? Foi um Faraó? Foi um sábio? Nem o 
catálogo o sabe. Está ali, tendo sido achada no fundo d’um templo 
ou entre os destroços d’um pylone. Algum persa bárbaro, soldado 
de Cambyse, de certo a tinha derrubado e martelado.
Um imenso desdém sereno habita naquela pedra; tem uma quie-
tação tenebrosa e cheia de mistério. Alguma cousa a oprime: ou o 
segredo dos dogmas ou o desprezo dos deuses. O que pensará 
aquela cabeça? Era algum dos Faraós expulsos de Memphis pelos 
Hyksos, que, desterrado e errante, vendo o fim das cousas hu-
manas, se refugiara na aparência da imortalidade? Era algum sa-
cerdote que compreendera a ilusão dos seus vinte mil deuses? 
Seria uma esfinge que possuíra a secreta verdade da vida? Não sei. 
Mas aquela expressão que tinha talvez três mil anos entristeceu-
-me. Junto a uma janela, numa atitude de monstro infeliz, fixa os 
seus olhos sem pupilas sobre o Nilo, que corre na planície, largo, 
resplandecente de sol, de luz e d’água, e bordado de palmeiras que 
se desenham com uma nitidez extraordinária no horizonte azul.306

306  QUEIROZ, Eça de. O Egito: notas de viagem. Porto: Lello & Irmão, 1945, p. 214.
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Um fantasma? Sim e não. Sim, na sua incerteza. Não, na cap-
tura da incerteza no discurso do romancista sobre a falta benéfica de 
legendas explicativas. Pouco tempo depois, em outro museu da Europa, 
José Lins do Rego também ficaria carente de informações: “Fui ver o 
museu bizantino de Atenas e sentir na pedra e na madeira o encontro 
de dois mundos na força da expressão artística. É pena que não haja 
catálogos para o visitante poder comunicar-se melhor com as obras re-
colhidas”. Mas, como era de se esperar, o estilo econômico de José Lins 
não lhe permitiu as divagações sobre uma peça especificamente, tal 
como fez Eça de Queiroz. Sua escrita devora as peças de outra maneira: 
descrevendo-as de maneira mais rápida. Exemplo disso é quando ele 
resolve dissecar “um cristo que se apresenta como um Orfeu cercado de 
monstros”: “A figura bela do deus pagão se transmuda na energia de um 
Cristo que quer encantar as feras. Não é um menino cercado dos sábios, 
mas o músico divino que conduz na sua flauta os sagrados dons da ver-
dade pura”.307 De qualquer modo, ambos os escritores se veem sedu-
zidos pelo fantasma, mas afastam-no com a palavra. Nenhum fantasma 
consegue ficar por muito tempo ao lado da disciplina que escrita impõe.

Leitor de Eça e José Lins, Gustavo Barroso também atraía e afas-
tava fantasmas. Se fosse possível dizer algo mais esquemático sobre 
isso, poder-se-ia fazer o seguinte resumo: para Gustavo Barroso, é acei-
tável o encontro de fantasmas em ruínas, mas nunca em museus (pelo 
menos na luz do dia...). Se no Museu Histórico Nacional quem mandava 
era ele, ele começava a mandar pela eliminação de dúvidas a respeito da 
identificação do acervo. E sobre isso ele não quis deixar dúvidas: tudo 
que estava exposto tinha dele o aval, quer dizer, a palavra final, ou me-
lhor, uma legenda cuja origem era pesquisa sua ou, não sendo sua, tinha 
do seu punho o endosso. Só assim a peça ia às vitrines, pronta para ser 
apreciada, a partir do que foi possível reunir de informações.

307  REGO, José Lins. Gregos e troianos..., p. 77.
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A TRAMA

Do trânsito ao transe

Poderíamos pensar que o que Benjamin descreve não passa de 
simples patologia: a tendência do temperamento melancólico a 
projetar para fora o torpor interior, sob a forma de imutabilidade 
da desdita, experimentada de forma “maciça, quase concreta”. 
Mas seu argumento é mais ousado: ele percebe que as profundas 
transações entre o melancólico e o mundo sempre se dão com 
coisas (e não com pessoas); e que se trata de transações autên-
ticas, reveladoras de um significado. Exatamente porque o ca-
ráter melancólico é perseguido pela morte, são os melancólicos 
que melhor sabem decifrar o mundo. Ou, melhor, é o mundo que 
se rende à minuciosa investigação do melancólico, como não se 
rende a ninguém mais. Quanto mais inertes as coisas, mais pode-
rosa e criativa pode ser a mente que as contemple. Se este tempe-
ramento melancólico é infiel às pessoas, tem boas razões para ser 
fiel às coisas. Fidelidade é acumular coisas — que aparecem, na 
maior parte, sob a forma de fragmentos ou ruínas. [...] Benjamin 
define o Barroco como um mundo de coisas (emblemas, ruínas) 
e ideias especializadas (“No reino do pensamento, as alegorias 
são o que as ruínas são no reino das coisas”).
                Susan Sontag 308

308  SONTAG, Susan. Sob o signo de saturno. Porto Alegre: L&PM, 1986, p. 93.
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O livro do mundo e o mundo do livro

Alencar não fazia hierarquia entre as fontes. Tanto a tradição oral 
quanto a escrita tinham o mesmo peso. Arqueologia, botânica, história, 
nada disso poderia ser descartado. Tudo em nome do romance, que, para 
Alencar, seria a única escrita capaz de juntar os fragmentos e compor a 
verdadeira imagem do passado, exatamente porque a ficção sabia como 
e por que imaginar, com critérios confiáveis e comoventes. Daí a impor-
tância da pedra no seu projeto para uma História do Rio de Janeiro: ora 
fonte que sustenta a existência do fato, ora desafio que induz a criação 
da fábula. Conclusão: “[...] não estranhe se algumas vezes me arrogo 
o título pomposo de historiador; uso desta palavra, como quem diria, 
simples e fiel narrador daquilo que leu e ouviu”.309

“Vou folheando”, explica Alencar, “uma a uma as páginas desse 
álbum de pedra [...]; no qual o tempo, esse sublime arquiteto de ru-
ínas, elevou umas sobre as outras estas diversas gerações de casas, sob 
cujos tetos desapareceram outras tantas gerações de homens”. Álbum 
de pedra, livro de pedra, livro da natureza, essas e outras metáforas 
serão exaustivamente usadas nos séculos XVIII e XIX. Escrever sobre 
a escrita da natureza – assim se poderia dizer em uma lógica formal. 
Mas o problema não se reduz a isso. A questão residia na naturalização 
da natureza, tornando-a a mais natural possível. Ao confirmar a dife-
rença entre natureza e cultura, o romântico percebe o que não é cultura 
por meio da cultura, de preferência a cultura letrada. Daí a imagem de 
um livro para que a natureza se ofereça minimamente legível. Claro que 
não se tem, desse modo, apenas a reprodução do “livro do mundo”, tal 
como se vê na Bíblia, por exemplo. O tempo é outro: a natureza passa 
a ter história. 

O livro de Alencar é de uma pedra que se desgasta pelo tempo 
que arquiteta ruínas e deixa seu rastro de destruição, escondida pela ele-
vação de novas camadas de construções que também serão soterradas. 

309 ALENCAR, José de. O Rio de Janeiro: prólogo. In: FREIXEIRO, Fábio. Alencar: os bastidores e a 
posteridade. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 1981, p. 112.
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Sua perspectiva é moderna: tempo temporalizado, espaço temporali-
zado. O passado deixa marcas em uma atualidade que só consegue vê-lo 
na qualidade de vestígio. Não mais presença do passado, mas presença 
do tempo no qual o passado é separado do presente. Assim, o presente 
tem do passado a possibilidade de ver que o passado passou. O livro da 
natureza é também um livro do tempo. Levando em conta a observação 
de Walter Benjamin, Alencar é romântico, mas também barroco:

Na Melancolia de Albert Dürer, os instrumentos da vida ativa 
estão espalhados pelo chão como objeto de um estéril ruminar. 
Esta gravura antecipa em muito o Barroco. O saber de quem 
medita e a investigação do erudito fundiram-se nela tão intima-
mente como nos homens do período barroco. O renascimento 
investiga o universo, o Barroco as bibliotecas. Tudo o que pensa 
ganha forma de livro. [...] O “Livro da Natureza” e o “Livro do 
Tempo” são objetos dessa meditação barroca. Eles são a sua casa 
e seu teto.310

Também usando imagens que remetem à existência desse livro 
de pedra, Gustavo Barroso prolongará, ao seu modo, a tradição mo-
derna da temporalidade tripartida, constituída no jogo de disputas e 
acordos entre passado presente e futuro. Gustavo Barroso convoca, não 
raramente, a pedra na imagem de livro aberto do tempo (ou mesmo da 
natureza) e, desse modo, vai urdindo a saudade do tempo finado, tão 
finado que deixou no mundo apenas os seus restos mortais. O “culto 
da saudade” é, antes de tudo, um culto aos mortos. Se a condição de 
existência da saudade é a evocação de um ausente, um ausente para 
sempre será a condição de uma saudade urgente e, mais do que isso, 
inadiável. O “culto da saudade”, tal como foi proposto e vivido por 
Gustavo Barroso, incorpora e refaz a melancolia que Dürer configurou.  

310  BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Belo Horizonte: Autêntica, p. 146.
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Para ser mais (ou menos) melancólica, uma ruína precisa de 
dispositivos do discurso literário ou das artes plásticas. Ela carece de 
códigos, articulações de sentido mais ou menos sistematizadas em gra-
máticas visuais ou alfabéticas. O sentimento precisa da matéria-prima 
apropriada e dos instrumentos adequados. Isso, aliás, parece ser um dos 
indícios que a gravura de Albert Dürer pode mostrar. Ou melhor: ima-
gino que foi acolhendo indícios desse imaginário que Gustavo Barroso 
alimentou o seu culto, tanto na escrita quanto no museu.
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Além do luto, aquém da melancolia

Já que a memória depende de forças socialmente engendradas, 
não se deve interpretá-la como um simples resultado de operações ra-
cionais de uma lógica universal e abstrata. O passado, afinal, não é sim-
plesmente aquilo que passou, e sim um saber que se faz nas disputas 
de posições conflitantes e interessadas em criar certas legitimidades no 
presente e a partir do presente. O passado, ao necessitar de imagens 
para ganhar sentido, também carece da pele de quem aciona as legibi-
lidades temporais. 

Sentir, de alguma maneira, o poder do pó significa indagar sobre 
o par mudança/permanência em uma dimensão que passa pelo senti-
mento que Freud, com certa má vontade, classificou de “melancolia”, 
em oposição ao “trabalho de luto”. Enquanto o trabalho de luto é um 
esforço para superar o objeto perdido com a procura de um novo objeto 
de desejo, a melancolia é um estado permanente de carência, uma sau-
dade sem fim ou uma tristeza sem consolo. A melancolia, para Freud, é 
um estado doentio, que se agrava com a aceleração do tempo moderno, 
em sua permanente fabricação de transitoriedades.

Em estado de pátina, de poeira ou de trabalho corrosivo do 
tempo, o pó com o qual Gustavo Barroso se satisfaz é portador desse 
sentimento diante da passagem do tempo. Se o tempo é percebido como 
passageiro e inexorável, o sentimento diante do tempo passa a ser con-
templativo e inquietante.

A rigor nada dura — daí a saudade, não para ser suprida, mas 
para ser cultivada. “O Culto da saudade” – esse seria o lema definidor 
da missão humana sobre a terra. Culto como agricultura: a eternidade 
está no sempre plantar. A melancolia é o adubo.

O “trabalho de luto”, tal como Freud o definiu, combina com o 
trabalho da “escrita da história”.311 Identificar e homenagear os mortos 

311 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Expondo a história: imagens construindo o passado. In: 
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado; RAMOS, Francisco Régis L. (Org.). Futuro do pretérito: es-
crita da história e história do museu. Fortaleza: Edições NUDC/UFC, 2010, p. 34-39.
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têm sido uma tarefa do historiador moderno, não para ficar no passado, 
mas exatamente para sair do passado, abrindo espaço para o presente 
e o futuro. Em oposição, a “melancolia”, que também não deixa de 
ser uma espécie de luto. Enquanto a escrita faz seu trabalho, a poeira 
desfaz, ou pior, estimula e dissimula o esforço da escrita, fazendo-a 
acreditar no seu poder. É que o phármakon (que Platão identificou no 
uso do papel) também está no uso do pó.

O melancólico não sabe bem o que perdeu, mas sente que está 
sempre perdendo. Um fluido parece vazar de tudo, de modo tão intenso 
e tênue que não se expõe à visão. Em princípio, a inércia. Mas a dila-
tação ou a retração da pupila a torna sensível ao fluido mortal, criador 
e criatura do tempo. O que a contemplação vislumbra no silêncio da 
pedra é inversamente proporcional à imobilidade da cena contemplada. 
Nada se mexe: aí é onde mora o turbilhão da matéria. O que agora se 
oferece, imóvel, movimenta-se sem parar no sem fim. O sublime do 
espaço emerge nesse jogo de escalas: se se mostra momentaneamente 
parado, na dimensão da eternidade a história é outra, porque emerge o 
sem fundo do passado e do futuro. Em ruínas, pátinas ou resquícios, 
isso pode ficar mais eloquente, mais acessível aos exercícios literários 
ou pictóricos, mas qualquer materialidade pode despertar as energias 
do melancólico, já que a sua missão está em transformar o sem jeito no 
belo. A missão, em outros termos, está no cultivo de uma equação que 
parece dizer: o fim, se não dá para ir contra ele, é melhor juntar-se a ele 
e torná-lo culto, quer dizer, sublime.

A partir do século XIX, o nacionalismo vai articular esse sen-
timento crônico da perda ao amor que se deve sentir pela pátria. As 
antiguidades nacionais – essas seriam as mais valiosas. Mas nada disso 
vai eliminar o fascínio por outros lugares, que, para diluir tensões mais 
graves, passarão a ser tesouros de toda humanidade, como Grécia, 
Roma ou Egito. O nacionalismo romântico de Gustavo Barroso segue 
esse princípio. Na sua maneira de usar o passado, a base é a melancolia, 
que ele vai chamar de saudade. Daí é que ele edifica seu patriotismo 
militante, ora na delicadeza sobre como restaurar uma peça danificada, 
ora na tribuna da ficção ou da história. Tanto na montagem do MHN, 
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quanto na luta contra o capitalismo. Como autor de um dicionário mais 
brasileiro (depois transformado no atual Aurélio), e na qualidade de 
integralista que, na década de 1930, não se cansava de publicar livros 
sobre aquilo que ele supunha ser o perigo do imperialismo capitalista 
alavancado pelo materialismo judeu. Nada na medida. 

Tudo em demasia: não bastava ser diretor/fundador do MHN, 
precisava ser o autor do catálogo geral e do manual de museologia; não 
se contentava em ser líder integralista, tinha que publicar sobre isso, 
tinha que se entusiasmar pelo treinamento bélico (chegando a ser preso 
por isso); ser da ACL já era uma conquista, contudo o melhor foi ser 
presidente. Não é que a melancolia fosse o fundamento de tudo isso. 
A hipótese aqui aventada segue outro caminho, ao tomar a melancolia 
como sentimento difuso que, reorientado e revalorizado pelo roman-
tismo do século XIX, percorre o uso do passado que ele vai ter como 
base de apoio, para espraiar o domínio no presente e apesar do presente.

Dizer a saudade, somente através do além: algo que, em sua inde-
finição, define-se no ir além. Não para ir ao Além – isso não era aven-
tado. O ideal residia no extrapolar, no conhecimento que, de tanto co-
nhecer, vira culto. Daí o acúmulo, a coleção sem fim: de peças no MHN 
e de livros da sua autoria. Em reação à perda inevitável, a sua saída foi 
fazer do arquivamento uma ação irrecusável. O arquivista/colecionador 
seria, então, um técnico da saudade, o perito do passado, o herói do 
resgate. Não simplesmente um funcionário público do estado moderno, 
mas o gênio, rebelde por natureza e naturalmente insubmisso à buro-
cracia. O perfil de homem das letras imaginado por Gustavo Barroso 
exige o que qualquer letrado poderia exigir, de modo explícito ou não: 
a junção de dois opostos de difícil conciliação. Gustavo Barroso se fez 
autor em uma civilização que faz do autor uma figuração que dá a si 
mesma o direito de ter, de preferência ao mesmo tempo, as reverências 
da sociedade de corte e as excentricidades do individualismo burguês. 
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Quase passado

Vocês alguma vez já se lançaram na imensidão do espaço e do 
tempo ao lerem as obras geológicas de Cuvier? Arrebatados por 
seu gênio, pairaram sobre o abismo sem limites do passado, 
como suspensos pela mão de um mágico? A alma, ao descobrir 
de corte em corte, de camada em camada, sob as pedreiras de 
Montmartre ou nos xistos dos Urais, esses animais cujos restos 
fossilizados pertencem a civilizações antediluvianas, assusta-se 
de entrever bilhões de anos, milhões de povos que a frágil me-
mória humana, que a indestrutível tradição divina esqueceram, e 
cujas cinzas, acumuladas na superfície do nosso globo, formam 
meio metro de terra que nos dão o pão e as flores. Não é Cuvier 
o maior poeta do nosso século? 
                      
         Honoré de Balzac 312

Do vestígio à vertigem

Na Checoslováquia, os castelos encheram-lhe os olhos: 
Graciliano Ramos se encanta com a antiguidade da pedra. Imagina o 
que ali teria acontecido e como poderia ser a vida de quem ali morava. 
Na descrição da cultura material, o indício da estrutura social — eis o 
seu método de observação, ou melhor, de narração. Na residência de 
um “senhor feudal”, ele vê móveis e vitrinas exibindo objetos que, na 
sua descrição, aparecem nitidamente marcados pelo tempo, coisas de 
ferro que “a umidade secular oxidou e decompôs”: “armas, ferraduras, 
pontas de lanças, esporas, um lixo amarelento, indicação de fortaleza 
para nós absurda”. E, romântico, o escritor vai imaginando como era 
a vida ali. “Num armário, pratos de metal reles, pequenos, amassados, 

312  BALZAC, Honoré de. A pele de onagro. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 47.
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fazem-nos pensar nos banquetes em que a nobreza anterior aos talheres 
comia com as mãos, lambendo os dedos, sujando os mantos com a gor-
dura do javali. Nesta sala o homem poderoso recebia poderes subal-
ternos”. Adiante, no terraço, olhando a planície e dois rios, ele reflete: 
“Ali pelas vizinhanças espalhavam-se há mil anos miseráveis cabanas 
de servos que, em horas de aperto, se comprimiam como rebanho no 
pátio exíguo. Mendigando uma proteção horrivelmente cara. Se esca-
passem dali, morreriam na labuta escrava”.313

Do alto, até onde a vista alcança, o olho vê seu limite. O vestígio 
pode ceder à vertigem   — algo se interpõe. O cristalino obriga-se ao 
foco desfocado. O pensamento angula-se sob o influxo da imensidão 
que se azula e desaparece. Não há, nem poderia haver, as “cabanas dos 
servos”, mas a altura de onde se vê permite imaginá-las com mais in-
tensidade. O horizonte, na sua fronteira porosa e indecisa, parece con-
vocar o passado, fazendo-o imaginável pelo olho que, diante de tanto 
espaço, sente falta de tempo. Tudo indica se tratar de uma sensação 
comum, acolhida pelo viajante preocupado com o registro da viagem 
pelo poder de evocação da escrita. Gilberto de Alencar, por exemplo, 
não economizou palavras para transmitir aos leitores a emoção que ele 
sentiu quando observou Ouro Preto do alto de um morro:

Da esplanada do morro da Forca o olhar abrange quase toda a 
cidade, abarca quase todo o denso casario, a estender-se por um 
lado desde o bairro das Cabeças até o de Antonio Dias e por 
outro desde o morro da Queimada até a estação da via férrea, no 
fundo estreito do pequeno vale.
A perspectiva que dali se descortina é uma das mais belas e em-
polgantes de quantas em Vila Rica podem ser admiradas.
Ali, naquele alto, foi que passei a minha última tarde de 
Ouro Preto.
Pela madrugada do dia seguinte deveríamos regressar.
As duas curtas semanas de descanso e de sonho na terra amo-
rável das lendas e da poesia tinham velozmente transcorrido. 

313  RAMOS, Graciliano. Viagem (Checoslováquia – URSS). Rio de Janeiro, 1954, p. 20.
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Iam findar as horas repousantes de encantamento e magia, o ro-
mântico e contemplativo peregrinar pelas velhas ruas desertas e 
acidentadas da cidade maravilhosa que o Brasil abandonou.314

É claro que a distância entre Gilberto de Alencar e Graciliano 
Ramos é grande, mas pode ser pequena se ambos são vistos como pra-
ticantes de um procedimento mais ou menos comum do viajante que 
passava por lugares marcados pelo tempo e descrevia-os a partir de um 
ponto de observação mais elevado. A altura dá outras medidas do es-
paço e assim faz o tempo sair de sua medida presente, numa imaginação 
mais intensa, como se a própria formatação da imagem estivesse sob 
o efeito da vertigem. Gustavo Barroso, visitando a igreja dos Grilos, 
tentou descrever esse quase desequilíbrio do corpo quando a vista se 
direciona para baixo (ou para cima, como é o caso da citação a seguir).

As fachadas das igrejas barrocas do Porto são notáveis pelas altas 
proporções. Quase todas se revestem de azulejos antigos, cujos 
tons de índigo e cobalto, entre os cunhais de pedra morena, lhe 
dão um gosto especial e, pode-se dizer, típico. Algumas, porém, se 
afirmam nesse granito escuro, quase negro, no Norte de Portugal 
e da Galiza, que dá aos edifícios maior tom de velhice do que a 
que em verdade os ilustra.
Entre essas frontarias soberbas e negras, a mais negra e a mais 
soberba é, sem dúvida, a da igreja dos Grilos. Fica na parte baixa 
da cidade e suas torres imensas ultrapassam o terraço da Munici-
palidade, onde se ergue também a velha Sé, na colina a cavaleiro 
das águas do Douro. Desce-se para ela por escadas pretas e 
úmidas. No adro, quando se ergue a vista para o frontispício co-
lossal, em relevo entre as duas altíssimas torres, sente-se como 
uma vertigem das alturas ao contrário. Parece que toda aquela 
massa de pedra vai despejar-se sobre a nossa fragilidade e esmagá-
-la, esborrachá-la, triturá-la...
É diferente a sensação de inferioridade que então se experimenta, 
muito diferente da sentida na mesma posição, em face duma ca-

314 ALENCAR, Gilberto de. Cidade do sonho e da melancolia (impressões de Ouro Preto). Juiz de 
Fora: Tipografia Brasil, 1926, p. 185.
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tedral gótica: Notre Dame, Reims, Chartres ou Amiens. O sen-
tido ascensional das linhas arquiteturais do estilo ogival tempera 
a brutalidade das proporções em altura. Sentimo-nos pequeninos 
e humildes, mas capazes de subir com o auxílio daquela ascensão 
pétrea até o céu. No estilo do Renascimento ou no Barroco, os 
frontões triangulares rebaixados, curvos ou interrompidos, as 
vastas saliências das cornijas e entablamentos, a horizontalidade, 
enfim, que o desmesurado da altura não consegue vencer e a que 
imprime a ilusão visual dum peso excessivo e dum equilíbrio 
periclitante, produzem o sentimento da impotência para subir e, 
portanto, o da espera medrosa do desabamento.
A fachada gótica leve como uma renda ou como uma espuma, 
trouée comme une éponge, sobe para o azul que se côa através dos 
rendilhamentos, como um sonho espiritualizado que quanto mais 
alto mais se vai libertando das contingências da matéria até que nos 
pináculos e nas flechas se torna filigrana a desfazer-se no ar. As fa-
chadas dos estilos humanistas, em que o antropocentrismo substi-
tuiu o teocentrismo essencial, não conseguem essa espiritualização, 
que procuram alcançar com o fausto, a imponência e o luxo. As 
curvas desdobradas, as colunas retorcidas, os coruchéus angulares, 
a proporção majestosa das verticais que o peso das horizontais in-
terrompe, a abundância excessiva da decoração rococó, o pleno-
címbrio clássico, as sinuosidades barrocas, todos os artificialismos 
da técnica, não conseguem aquele impulso natural, espontâneo e 
como que ingênuo que as épocas da Fé imprimiram ao gótico.
Duas vezes, a pressão brutal duma dessas negras, pesadas, imensas 
fachadas barrocas se fez sentir sobre a minha alma: no adro dos 
Grilos, no Porto, e no adro de S. Francisco, em Compostela.315

315  BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 60-62.
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A vida (des)coberta

A proposta é juntar Balzac com Cecília Meireles para, logo em 
seguida, aproximá-los de Nélida Piñon. Longe de ser ou mesmo de pa-
recer o encaixe das peças de um quebra-cabeça (até porque são autores 
bem diferentes), o que proponho é exatamente continuar a seguir o mé-
todo aqui delimitado: uma disposição para fazer de Gustavo Barroso um 
indício mais ou menos significante sobre algo que, sendo muito dele, 
não pertence somente a ele. Cabe, então, perguntar: diante do passado, 
um lugar comum? Não simplesmente um lugar feito e depois usado, 
mas uma localização que se faz comum no uso da linguagem respon-
sável pela codificação de sensibilidades diante do antigo. Linguagem 
que, é claro, identifica o antigo, mas também o qualifica, afirmando 
que aí, na coisa do passado, há forças que convocam o corpo a sentir os 
ausentes, no pó e na pátina que os tempos deixaram.

Ele era poeta, e sua alma deparou-se fortuitamente com um 
imenso campo, onde veria primeiro as ossadas de vinte mundos.
À primeira vista, a loja ofereceu-lhe um quadro confuso, no qual 
todas as obras humanas e divinas misturavam-se. Crocodilos, ser-
pentes, macacos sorriam para vitrais de igreja, pareciam querer 
morder os bustos, correr atrás dos objetos de laca, trepar nos lus-
tres. Um vaso de Sèvres, onde a sra. Jacotot pintara Napoleão, 
achava-se ao lado de uma esfinge dedicada a Sesóstris. O começo 
do mundo e os acontecimentos de ontem casavam-se numa gro-
tesca simplicidade. Um espeto de assar carne estava colocado 
sobre um ostensório, um sabre republicano sobre um arcabuz da 
Idade Média. A sra. Dubarry pintada a pastel por Latour, com uma 
estrela na cabeça, nua e sobre uma nuvem, parecia contemplar com 
concupiscência um cachimbo indígena, buscando adivinhar a utili-
dade das espirais que serpenteavam em direção a ela. Os instru-
mentos de morte, punhais, pistolas curiosas, armas com meca-
nismo secreto, misturavam-se com os instrumentos de vida: 
terrinas de porcelana, pratos da Saxônia, taças diáfanas vindas da 
China, saleiros antigos, frascos de confeitos feudais. Um navio de 
marfim vogava, de velas abertas, sobre o dorso de uma enorme 
tartaruga. Uma máquina pneumática vazava um olho do imperador 
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Augusto, majestosamente impassível. Vários retratos de almotacés 
franceses, burgomestres holandeses, tão insensíveis como foram 
em vida, elevavam-se acima desse caos de antiguidades, lançando 
nele um olhar pálido e frio. Todos os países do mundo pareciam ter 
trazido algum pedaço de suas ciências, uma amostra de suas artes. 
Era uma espécie de monturo filosófico a que nada faltava, nem o 
cachimbo do selvagem, nem a pantufa dourada e verde do serralho, 
nem o sabre do mouro, nem o ídolo dos tártaros. Havia desde a 
bolsa de tabaco do soldado até o cibório do sacerdote e as plumas 
de um trono. Esses monstruosos quadros eram ainda submetidos 
aos acidentes de luz pela extravagância de uma série de reflexos 
devido à confusão dos matizes, à brusca oposição de dias e noites. 
O ouvido acreditava perceber gritos ininterruptos, o espírito, os 
dramas inacabados, e o olhar, fogos mal extintos. Enfim, uma po-
eira obstinada lançava seu tênue véu sobre todos aqueles objetos, 
cujos ângulos multiplicados e as numerosas sinuosidades produ-
ziam os mais pitorescos efeitos.
O desconhecido comparou inicialmente as três salas repletas de 
civilização, cultos, divindades, obras-primas, realezas, devas-
sidão, razão e loucura a um espelho cheio de facetas, cada uma 
representando um mundo. Após essa impressão nebulosa, quis 
escolher seus prazeres; mas, à força de examinar, de pensar, de 
sonhar, foi possuído por uma febre, talvez devida à fome que 
rugia em suas entranhas. A visão de tantas existências nacionais 
ou individuais, atestadas por aqueles testemunhos humanos que 
lhes sobreviviam, acabou por entorpecer os sentidos do jovem; o 
desejo que o levara até a loja realizou-se: ele saiu da vida real, 
subiu aos poucos a um mundo ideal, chegou aos palácios encan-
tados do Êxtase, onde o universo lhe apareceu em fragmentos e 
em traços de fogo, assim como outrora o futuro passou flame-
jante aos olhos de São João, em Patmos.
Uma multidão de figuras coloridas, graciosas e terríveis, obs-
curas e lúcidas, longínquas e próximas, surgiu em grupos, às 
miríades, por gerações. O Egito, misterioso e rígido, ergueu-se 
de suas areias, representado por uma múmia envolta em faixas 
escuras; depois os faraós, que sepultaram povos para construir 
seu túmulo, e Moisés, e os hebreus, e o deserto; ele entreviu todo 
um mundo antigo e solene. Fresca e suave, uma estátua de már-
more apoiada sobre uma coluna helicoidal, radiante de brancura, 
falou-lhe dos mitos voluptuosos da Grécia e da Jônia. [...] 
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Esse oceano de móveis, de invenções, de modas, de obras e ru-
ínas compunha um poema sem fim. Formas, cores, pensamentos, 
tudo revivia ali; mas nada de completo oferecia-se à alma. O 
poeta devia acabar com os croquis do grande pintor que fizera 
esse imenso quadro onde os inúmeros acidentes da vida humana 
eram lançados em profusão, com desdém. Depois de possuir o 
mundo, depois de contemplar países, épocas, reinados, o jovem 
voltou-se para as existências individuais. Personificou-se nova-
mente, apoderou-se dos detalhes e deixou de lado a vida das 
nações, demasiado opressiva para um só homem.
 [...] Diante de alguns quadros dos Teniers, vestia o capote de um 
soldado ou a miséria de um operário; desejava usar o gorro sujo 
e enegrecido dos flamengos, embriagar-se de cerveja, jogar 
cartas com eles, e sorrir a uma corpulenta camponesa de atraente 
gordura. Tiritava de frio ao ver a neve pintada por Mieris, parti-
cipava de um combate num quadro de Salvador Rosa. Acari-
ciava uma machadinha dos Illinois e sentia o escalpelo de um 
cherokee que lhe arrancava a pele do crânio. Maravilhado à 
visão de uma rabeca, imaginava-a nas mãos de uma castelã, sa-
boreando sua melodiosa cantiga e declarando a ela seu amor, à 
noite, junto a uma lareira gótica, na penumbra onde se perdia um 
olhar de consentimento. Agarrava todas as alegrias, colhia todas 
as dores, apoderava-se de todas as formas de existência, espa-
lhando tão generosamente sua vida e seus sentimentos pelos si-
mulacros dessa natureza plástica e vazia que o ruído de seus 
passos repercutia-lhe na alma o som distante de um outro mundo, 
como o rumor de Paris que chega às torres de Notre Dame.
Ao subir a escada que conduzia às salas situadas no primeiro 
andar, o jovem viu escudos votivos, panóplias, tabernáculos es-
culpidos, figuras de madeira penduradas nas paredes, dispostas 
em cada degrau. Perseguido pelas formas mais estranhas, por cria-
ções maravilhosas nos confins da morte e da vida, ele caminhava 
nos encantamentos de um sonho. Por fim, duvidando de sua exis-
tência, viu-se como aqueles objetos curiosos, nem completamente 
morto, nem completamente vivo. Quando entrou nos novos depó-
sitos, o dia começava a declinar; mas a luz parecia inútil para as 
riquezas resplandecentes de ouro e prata que ali se amontoavam. 
Os mais custosos caprichos de perdulários mortos em mansardas, 
depois de terem possuído milhões, estavam nesse bazar das lou-
curas humanas. Uma escrivaninha, adquirida por cem mil francos 
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e revendida por cem vinténs, jazia junto a uma fechadura de se-
gredo, cujo preço teria pago, outrora, o resgate de um rei. Ali o 
gênio humano aparecia em toda a pompa de sua miséria, em toda 
a glória de suas gigantescas insignificâncias. Uma mesa de ébano, 
verdadeiro ídolo de artista, esculpido a partir de Jean Goujon, e 
que custou vários anos de trabalho, fora comprada, talvez, ao 
preço de lenha. Cofres preciosos, móveis feitos por mãos de fada, 
estavam ali desdenhosamente amontoados.
— Você tem milhões aqui — exclamou o jovem ao chegar ao 
final de uma imensa fila de peças douradas esculpidas por ar-
tistas do século passado.
—  Diga bilhões — respondeu o rapaz bochechudo — Mas isso 
ainda não é nada, suba ao terceiro andar e verá!
O desconhecido acompanhou o guia e chegou a uma quarta ga-
leria onde sucessivamente passaram, diante de seus olhos fati-
gados, vários quadros de Poussin, uma sublime estátua de Mi-
chelangelo, algumas encantadoras paisagens de Claude Lorrain, 
um Gerard Dow que se assemelhava a uma página de Sterne, uns 
Rembrandt, uns Murillo, uns Velásquez sombrios e coloridos 
como um poema de Byron; depois, baixos-relevos antigos, taças 
de ágata, maravilhosos ônix! Enfim, eram trabalhos que tiravam 
o gosto do trabalho, obras-primas acumuladas que faziam odiar 
as artes e matar o entusiasmo. Ele deparou-se com uma Virgem 
de Rafael, mas estava cansado de Rafael. Uma figura de Corre-
ggio não obteve sequer seu olhar. Um inestimável vaso de pór-
firo antigo, cujas esculturas seculares representavam as mais li-
cenciosas e grotescas obscenidades romanas, delícias de alguma 
Corina, mal recebeu um sorriso. Ele sufocava sob os destroços 
de cinquenta séculos desparecidos, estava doente de todos 
aqueles pensamentos humanos, assassinado pelo luxo e as artes, 
oprimido por essas formas renascentes que, como monstros en-
gendrados a seus pés por algum gênio maligno, lançavam-no a 
um combate sem fim.
Semelhante em seus caprichos à química moderna, que resume 
a criação por um gás, não compõe a alma terríveis venenos pela 
rápida concentração de seus prazeres, de suas forças ou de suas 
ideias? Não perecem muitos homens fulminados por um ácido 
moral subitamente derramado em seu interior?
— O que contém esta caixa? — ele perguntou ao chegar a um 
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grande gabinete, último amontoado de glória, de esforços hu-
manos, de originalidade de riquezas, entre as quais mostrou com 
o dedo uma grande caixa quadrada, em mogno, suspensa por 
uma corrente de prata segurada por um prego.
— Ah! O patrão é que tem a chave — disse o rapaz com um ar 
de mistério — Se quiser ver esse retrato, me arriscarei a chamar 
o patrão.
— Se arriscará? — disse o visitante — Seu patrão é um príncipe?
 — Não sei — respondeu o rapaz.
Ambos se olharam por um momento, espantados. Tendo inter-
pretado o silêncio do desconhecido como um desejo, o guia 
deixou-o sozinho no gabinete.316

Ali estão as garrafas de cristal dos banquetes dos nossos avós: 
garrafas sem tampas e tampas sem garrafas, pobres destinos 
desencontrados e inocentes. Ali estão belas maçanetas vene-
zianas que deviam servir a portas maravilhosas de salões que 
não existirão mais. Pratos e xícaras, lampiões e jarras perfilam-
-se com serena dignidade nas prateleiras poeirentas. Pequenas 
joias quebradas, com falta de pedras. Trinchantes de lâmina 
enferrujada. Molhos e molhos de talheres com melancólicos 
monogramas entrelaçados. (Amorosos tempos de casamentos 
indissolúveis, de iniciais abraçadas, de lares que pretendiam 
ser a imagem da Eternidade!).
O dono da loja continua tranquilo no seu cadeirão de couro, sem 
dar a menor atenção aos visitantes. Por um lado, é comovente a 
sua confiança nos estranhos que entram e saem. Mas leva-me a 
crer que apenas está seu corpanzil naquela enorme cadeira: que 
seu espírito (isto é, aquilo que não seja propriamente o corpo) 
ronda, vigilante, os infinitos objetos que jazem na sua loja, sob e 
sobre poeira. Pois se alguém se lembra de perguntar: “Qual é o 
preço daquela jarra? Quanto custa aquele prato?”, imediata-
mente aquilo que não é apenas o seu corpo vem à tona da poeira 
e exala números um pouco fantásticos: “Vinte mil cruzeiros... 
Trinta mil...” E tudo continua a ser sonolência e pó.

316  BALZAC, Honoré de. A pele de onagro. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 47.
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Ah! Compoteiras gloriosas, que um dia brilhastes com o topázio 
e o rubi dos doces de carambola e goiaba! Ah! Taças lapidadas 
erguidas entre discursos, bordadas de sussurrante espuma! Ah! 
Vulto de alabastro que fostes como um raio de luar entre remotas 
sedas drapeadas!... tivestes os vossos donos, que vos amaram, 
que vos admiraram, que vos protegeram para que a vossa beleza 
não sofresse nenhum agravo. E agora sois objetos despare-
lhados, que uns acham velhos demais, que outros não acham 
suficientemente velhos, e assim habitais esse mundo de poeira, e 
representais apenas um certo preço: o preço consignado nos ca-
tálogos, e que a memória de um homem sonolento diz em voz 
alta, como se vos batesse com uma vara e vos partisse.317

Ao visitar amigos, observo as peças que são objeto de culto por 
parte do dono. São ela que me dizem em que espécie de casa 
estou. A quem esta morada de fato pertence. O tipo de rubrica 
estética e afetiva que o dono leva nas costas. São peças que na 
sua recôndita banalidade falam da alma alheia. Da sua infância, 
do seu torvelinho, dos seus medos e frustrações.
Fico a imaginar o que seria destes objetos se lhes faltassem seus 
donos, como sobreviveriam à sua morte. Onde iriam parar na 
hora do inventário. Sob proteção de quem eles guardarão o calor 
dos seus antigos senhores?
De visita a estas casas, sou frequentemente tomada pela tristeza. 
Sobretudo quando olho na prateleira aquela alpaca de cobre, por 
exemplo, trazida das montanhas peruanas, graças ao fervor de 
quem a comprou na ânsia de incorporá-la ao seu patrimônio pes-
soal. O que ocorrerá no futuro?
Quantas vezes, depois de despedir-me de um amigo que se foi 
para sempre, sofro sobressaltos. Primeiro temo que chova nos 
dias que se seguem. Não quero encharcada a terra onde repousa 
meu amigo. Em seguida evito retornar à casa onde ele viveu aco-
modado em meio às coisas que compuseram seu universo. Julgo 
intolerável inventariar seus objetos, ver dispersas as peças que, 
longe dele, de volta ao mundo, soltas e sem nome, nada dizem.
O que falará mais dos mortos que seus pertences abandonados? 

317  MEIRELES, Cecília. O que se diz e o que se entende. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p. 61.
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Já não tendo quem os aprecie, quem lhes encaminhe um olhar 
amoroso. Cada peça agora perdendo sua linguagem original. Já 
não podendo defender a presença do finado, que começa a es-
fumar. Ou conclamar que não o esqueçam.
Como é triste um objeto de luto, sem um dono que lhe tire a 
poeira, acalente-o com a palma quente das mãos. Um objeto que 
não enfeita mais a vida e a imaginação de um homem.318

318  PIÑON, Nélida. Até amanhã, outra vez. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 19.
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Ficção de fato

Não é Cuvier o maior poeta do nosso século? [...] nosso imortal 
naturalista reconstruiu mundos com ossos esbranquiçados, re-
construiu, como Cadmo, cidades a partir de dentes, repovoou 
milhares de florestas e os mistérios da zoologia com alguns frag-
mentos de hulha, redescobriu populações de gigantes nos pés de 
um mamute. [...] Após inumeráveis dinastias de criaturas gigan-
tescas, após raças de peixes e clãs de moluscos, chega enfim o 
gênero humano [...]. Animados por seu olhar retrospectivo, esses 
homens fracos, há pouco nascidos, podem transpor o caos, en-
toar um hino sem fim e configurar o passado do universo numa 
espécie de Apocalipse retrógrado. Diante dessa assustadora res-
sureição devida à voz de um único homem, a migalha cujo usu-
fruto nos é concedido nesse infinito sem nome, comum a todas 
as esferas e que chamamos O Tempo, esse minuto de vida nos 
causa dó. Perguntamo-nos, esmagados por tantos universos, em 
ruínas, para que servem nossas glórias, nossos ódios, nossos 
amores, e se vale a pena viver para tornamo-nos um ponto intan-
gível no futuro. Arrancados do presente, estamos mortos até que 
nosso criado entre e anuncie-nos: “A senhora condessa res-
pondeu que espera o senhor!”

         Honoré de Balzac319

A luta pelo passado

A exemplo de Victor Hugo, Alencar tem sua matéria-prima no 
tempo, apropriada e recomposta em proposições que, em cada romance, 
seguem vias mais ou menos específicas, mas sempre atreladas a uma 
preocupação com a legitimidade do passado. Enquanto a sua História 
do Ceará começa nos “verdes mares”, com Martim e seu filho se des-

319  BALZAC, Honoré de. A pele de onagro. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 47.
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pedindo de Iracema, a sua História do Rio de Janeiro começaria em 
um ponto mais delimitado, tanto no tempo, quanto no espaço. O relato 
iniciaria no “momento em que se lançou a primeira pedra da construção 
da cidade”. O projeto previa o uso da imaginação historicamente fun-
damentada e, por isso, o seu Rio de Janeiro, no decorrer do tempo, seria 
mais real: “Talvez me censurem por isto e julguem que desci da verdade 
à poesia; tenho porém a consciência de que a imaginação aí não faz 
mais do que dar um corpo aos objetos que o espírito vê com os olhos 
d’alma, e ligar os diversos fragmentos que se encontram nos livros...”. 
“Demais sou historiador à minha maneira”, conclui Alencar.320 Alencar 
historiador? Ao seu modo, sim.321 Mas o que significa ao seu modo? 
Em princípio, completar o que faltava com a imaginação. Sem imagi-
nação, nada poderia ser escrito. Mas, sem pesquisa, tudo seria falso. A 
verdade da ficção, no final das contas, vinha da imagem pesquisada no 
tempo. Alencar, também ao seu modo, reforçou a ironia de Victor Hugo 
em Os miseráveis: “Os fatos [...] pertencem a essa realidade dramática 
e viva que o historiador às vezes negligencia por falta de tempo ou de 
espaço”.322 Já que a escrita da história não se dava em um campo bem 
cercado, Alencar seguiu a tradição romântica e aproveitou as brechas 
para dizer que seu ofício de escritor englobava, de alguma maneira, o 
trabalho de um historiador. 

 Século XIX: “esse é o século da história no sentido da profissio-
nalização da prática histórica que se dota, por toda parte na Europa, de 
um programa para seu ensino, de regras metodológicas, e que rompe 
com a literatura para voar com asas próprias”. A avaliação é de François 
Dosse.323 Mas, a rigor, trata-se de uma espécie de senso comum que 
se foi estabelecendo no âmbito da historiografia ou da história da his-

320 ALENCAR, José de. O Rio de Janeiro: prólogo. In: FREIXEIRO, Fábio. Alencar: os bastidores e a 
posteridade. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 1981, p. 111.

321 PELOGGIO. Marcelo. José de Alencar: um historiador à sua maneira. Alea, v. 6, n. 1, jan./jun. 
2004, p. 83.

322 HUGO, Victor. Os miseráveis. São Paulo: Cosac Naify, 2002, p. 931.
323 DOSSE, François. “História e historiadores no século XIX”. In: MALERBA, Jurandir (Org.). Lições 

de História: o caminho da ciência no longo século XIX. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas, 2010, p.15. 
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toriografia. Obviamente, uma conclusão tão geral não poderia ser um 
consenso. Entre as ponderações que podem rever a solidez desse edifício 
interpretativo, dou destaque a duas. Primeira: a memória disciplinar da 
história científica, que vai desqualificar tanto o século XVIII iluminista, 
quanto as tradições da sensibilidade antiquária, em nome de uma supe-
rioridade do próprio fechamento disciplinar. Segunda: a formação do 
campo disciplinar da história não se conclui no século XIX. No Brasil do 
século XX, a escrita da história não se divorcia completamente da ficção, 
não dá fim aos procedimentos do romantismo, nem elimina a sensibili-
dade antiquária. Em outros termos: a voz da pedra continua a ter vez em 
zonas de contato entre história e literatura. Se no século anterior Alencar 
foi destaque, no seguinte uma das referências será Gustavo Barroso.

Mesmo nas condições mais amigáveis, a ficção terá, cada vez 
mais, o lugar do “outro” na escrita da história que vai tornando-se 
mais autônoma diante das outras maneiras de dar sentido ao passado. 
História e literatura serão concorrentes, tanto na solvência honrosa de 
dívidas supostamente advindas do passado, quanto  na fidelidade mais 
profunda aos mortos.324

A luta pelo presente

O romance A senhora de Pangim teve quatro edições: uma em 
1932, duas em 1940 e outra em 1956. Cada uma com a sua peculiari-
dade, a ser levada em conta. Preocupado em provar que sua narrativa 
era baseada em fatos reais, o autor indica sempre que tudo veio de docu-

324 “Livre da imposição exterior da prova documentária, a ficção não está internamente amar-
rada pelas obrigações para com o quase passado, que é um outro nome da imposição do 
verossímil? Livre de..., o artista ainda tem de se tornar livre para... Se assim não fosse, como 
explicar as angústias e sofrimentos da criação artística? O quase passado da voz narrativa não 
exerce sobre a criação romanesca uma coerção interna tanto mais imperiosa quanto menos 
se confunde com a coerção externa do fato documentário? E a dura lei da criação, que é a de 
“reproduzir” da forma mais perfeita possível a visão de mundo que anima a voz narrativa, não 
simula, até a indistinção, a dívida da história para com os homens de antigamente, para com 
os mortos? Dívida por dívida, qual, a do historiador ou a do romancista, é a mais impagável?”. 
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. São Paulo: Martins Fontes, p. 327. Volume III.
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mentos confiáveis e que seu caso, apesar de fantástico, vem da história 
e não da imaginação. A senhora de Pangim se passa no século XVIII 
e narra o caso de uma mulher nascida no Rio de Janeiro que se fez 
passar por homem numa milícia colonial em Goa. Depois de aventuras 
e desventuras, volta a vestir roupa de mulher e termina casando com 
um nobre português. A questão é que, em cada uma dessas edições, a 
estratégia para convencer (e comover) o leitor é específica. 

Nesse sentido, vale a pena tecer uma breve comparação entre as 
duas impressões de 1940. Uma saiu em Lisboa, com o selo da Agência 
Geral das Colônias, em sua programação para comemorar o “duplo 
centenário”, da fundação e da restauração de Portugal. A outra veio 
pela Editora Getúlio Costa, do Rio de Janeiro, com algumas diferenças, 
entre elas o acréscimo de um texto na própria capa: “No momento em 
que o mundo inteiro se envolve numa luta feroz e os mais graves pe-
rigos ameaçam nossa pátria, quando as mulheres são forçadas a trocar 
as atividades pacíficas do lar pelo desempenho de muitas obrigações de 
guerra, este livro vem lembrar o vulto histórico duma BRASILEIRA 
que se tornou notável pela bravura nos campos de batalha e bem alto 
elevou em terras entranhas e remotas o nome de seu PAÍS NATAL”.325 

Não sei qual teria sido a edição que Gilberto Freyre leu, ou 
melhor, sob qual ótica ele configurou a sua geopolítica (Brasil ou 
Portugal?). Talvez uma leitura “lusotropicalista” – termo que então ele 
elaborava para definir características comuns entre terras de coloni-
zação lusitana. De uma maneira ou de outra, ele se sentiu motivado 
a comentar a obra em seu diário de viagem: “Entre esses militares 
brasileiros desgarrados na Índia houve uma brasileira que simulava 
ser homem; mas, sendo mulher, acabou revelando o sexo e casando-se 
com oficial português. Sobre o assunto já escreveu sugestivas páginas 
o historiador Gustavo Barroso”.326

O elogio vai, então, por uma via específica: a qualidade da nar-
rativa que se faz ficção a partir da pesquisa histórica. Imaginar — eis a 

325  BARROSO, Gustavo. A senhora de Pangim. Rio de Janeiro: Editora Getúlio Costa, 1940.
326  FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina..., p. 348.



259

questão. Tudo que pudesse acionar imagens seria bem-vindo. Aí é que a 
poeira pode contribuir. Tanto em Gustavo Barroso quanto em Gilberto 
Freyre, esse pó do tempo teria a função de animar imagens sobre o pas-
sado, na medida em que a pele do narrador se tornasse aberta ao influxo 
do ambiente.

Rondando a vontade (ou a responsabilidade) de promover planos 
e ações de restauração, um sentimento de apego a essa camada de tempo 
que vai tomando conta de tudo. Gustavo Barroso e Gilberto Freyre po-
deriam ser casos exemplares de um “tipo ideal” do corpo aberto a esse 
“não sei o quê” do tempo. Isso, obviamente, levando em conta um re-
corte cronológico entre as décadas de 1930 e 1950. Dos interessados em 
“patrimônio”, Rodrigo Melo Franco seria o oposto, quer dizer, um caso 
que poderia ser caracterizado por um “tipo ideal” do corpo fechado. Sua 
escrita opõe-se frontalmente ao cultivo literário adubado pela poeira 
ou por qualquer outra interferência que os anos podem trazer. Rodrigo 
Melo Franco, em sua linha oficial, criador e criatura do Sphan. Em po-
sição ambígua, ficaria Mário de Andrade. A sua (ir)reverência ao tom da 
pátina parece corresponder à sua modernidade baseada na tradição, mas 
não na tradição de Gustavo Barroso, tida como conservadora. Rodrigo 
Melo Franco faz relatórios sobre o estado do bem. A ligação com a lite-
ratura é zero ou quase isso. A poeira, além de dispensável, deve ser dis-
persada. Mário de Andrade extrapola e imagina: o que teria sido aquela 
capela antiga em funcionamento?... Daí a abertura dos poros, mas não 
muito, porque a sua escrita poderia querer tudo, menos se parecer com 
Gilberto Freyre, e muito menos com Gustavo Barroso.
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Memória, também de papel

Pedras não piso, apenas;
— mas as próprias mãos que aqui as colocaram
O suor das frontes e as antigas palavras.

Ruínas não vejo, apenas;
— mas os mortos que aqui foram guardados,
Com suas coragens e seus medos da vida e da morte.

Viver não vivo, apenas:
— mas de amor envolvo esta brisa e esta poeira,
Eu também futura poeira noutra brisa.

Pois não sou esta, apenas:
— mas a de cada instante humano,
Em todos os tempos que passaram. E até quando?

            Cecília Meireles327

A palavra mágica

Quanto mais, melhor. A citação de outros autores dava mais le-
gitimidade ao texto e impulsionava, ainda mais, a produção da “página 
em branco”, carente e solicitante de escrita. Exemplar nesse sentido é a 
busca de um nome cujo significado parecia perdido:

 
“Pelos ossos de São Cucufate, que com tão finas artes o Santo 

327 MEIRELES, Cecília. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 1.367. Apud LIS-
BOA DE MELLO, Ana Maria. A arte de viajar na poesia de Cecília Meireles. Porto Alegre. 
Organon: Revista do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Sul, v. 17, n. 34, 2003, p.184.
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Arcebispo Guelmires furtou de Braga para os levar a Compos-
tela, vos juro que não pensava de amores!” dizia o travesso 
pajem Tructesindo a seu tio, o Conde de Trava, num dos capí-
tulos do “O Bobo” de Alexandre Herculano. Pela primeira vez li 
essa frase, quando tinha doze anos de idade, não no seu autor 
original, mas numa citação de Salvador de Mendonça, no eru-
dito prefácio que escreveu para a tradução portuguesa do “No-
venta e três” de Victor Hugo, ao comparar os processos histó-
rico-literários deste com os do escritor luso. Está-se a ver que, 
naquela idade, não me feriu o espírito essa comparação, nem as 
outras louçanias ou qualidades do escrito. O que se me gravou 
no cérebro foi o nome esquisito e mais ou menos ridículo: Cucu-
fate. Fiz-me homem. Li toda a obra de Alexandre Herculano. 
Encontrei no “O Bobo” as palavras de Tructesindo, que me ha-
viam chamado a atenção. E mais isto: “A melhor fortaleza da 
Galiza, o Castro Honesto, que o mui poderoso e venerado senhor 
Diogo Gelmires, primeiro Arcebispo de Compostela, reformara 
de novo, com todo esmero de quem sabia ser aquele castro como 
a chave da extensa Honra e Senhorio compostelano, era, por 
trinta léguas em roda, o único, talvez, que ousaria disputar pri-
mazias com o de Guimarães”.
Muitas vezes indaguei a mim mesmo quem seriam esses perso-
nagens associados nas páginas de Alexandre Herculano. Teriam 
tido ou não existência real? Através de minhas leituras, nunca 
encontrei a menor referência a seu respeito. Indaguei daqui e 
dali, de leigos e religiosos, de eruditos e pesquisadores, no Brasil 
e em Portugal, quem fora São Cucufate. E a resposta foi inevita-
velmente a mesma: — Nunca ouvi falar num santo com esse 
nome! Acabei pensando que o romancista inventara aquilo. Mas, 
no fundo, recusava-me sempre a admitir que o escrupuloso Her-
culano, tão sabedor e seguro do que dizia, não tivesse base para 
aquela curiosa jura do pajem. Andei em Portugal por Guimarães 
e Braga. Visitei o castelo em que se passaram as cenas do “O 
Bobo”, percorri os museus das duas cidades, li guias e catálogos, 
entrei nas velhas igrejas e nos empoeirados mosteiros. Con-
versei com estudiosos. Não achei o menor vestígio do Arcebispo 
Gelmires e de São Cucufate.
Mas, no começo do outono de 1940, quando caíam lentamente as 
primeiras folhas, visitei devagarinho, estudando cada pedra, a mo-
numental catedral de Santiago de Compostela. Diante da porta 
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gradeada da capela das relíquias, um guia explicava a alguns pe-
regrinos espanhóis o que continham urnas, cofres e relicários ar-
rumados num altar de mármore do século XVI, em que se esbatia 
um raio de sol através do vitral colorido. E, de repente:
— La tercera urna, a la izquierda, cubierta pelo terciopelo rojo 
contiene los huesos de San Cucufatis…
Aproximei-me do grupo e indaguei do guia:
— Como se llama el santo?
— Cucufatis, señor.
— Está usted seguro que aquellos son los huesos de San 
Cucufatis?
— Si, señor, absolutamente seguro. Y por que me pregunta usted 
eso? Llama-se usted Cucufatis?
— No — respondi — gracias a Dios! Es que la historia de San 
Cucufatis me interessa.
E afastei-me.328

Frequentemente, Alexandre Herculano será uma referência. Mais 
citado do que ele, só Eça de Queiroz. Gilberto Freyre seguiria um ca-
minho semelhante. Eça, irrecusável, exercia uma atração fatal. E o pró-
prio Gilberto Freyre reconheceria isso:

Para o brasileiro há qualquer coisa de mágico no nome de Eça de 
Queiroz. Confesso que sou dos que não consegue fugir a essa 
magia. Ainda sou dos que hesitam entre o Eça de Queiroz d’Os 
Maias e o Machado de Assis de Contos fluminenses, embora 
saiba que a moda hoje entre gente fina seja exaltar o brasileiro e 
diminuir o “pobre homem de Póvoa de Varzim”. Em Lisboa 
estou sempre a imaginar o Eça à porta da Havanesa, o Eça a 
descer o Chiado, o Eça a contemplar o Tejo do alto de algum 
sobrado, mais parecido com o Ramalhete.

Quando, na Emissora Nacional, meu amigo Pedro de Moura e Sá 
apresentou-me a Antônio Eça de Queiroz, filho do autor d’Os 
Maias, apertei-lhe a mão comovido. Tive a impressão de tocar em 

328  BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 193-194.
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alguma coisa de mais pessoalmente queirosiano que um livro. Im-
pressão um tanto fantástica, certo, como é, que um grande homem 
de letras está, quase sempre, mais intensa e pessoalmente nos li-
vros que escreveu quase sozinho do que nos filhos que produziu 
de colaboração com a mulher. Com a família da mulher. Com os 
próprios tios, avós e antepassados, não só seus como da mulher.

Ao chegar a Leiria, me informa alguém que Eça aqui viveu uns 
tempos como administrador e aqui escreveu grande parte de sua 
colaboração para o Mistério da estrada de Sintra. Confesso que 
ao som do nome mágico diminui meu interesse por velhos cas-
telos, antigas igrejas e até quintas — minhas amadas quintas 
portuguesas — que pudesse admirar em Leiria.  E guardo toda a 
atenção de que sejam capazes meus olhos já quase de velho, mas 
ainda de estudante, para procurar surpreender, neste recanto de 
Portugal, e com o alvoroço de um adolescente que tivesse aca-
bado de ler O crime de padre Amaro.

Leiria, laboratório do Eça, é uma Leiria a ser acrescentada às 
outras: à Leiria-fortaleza, tão ligada aos começos de Portugal 
como reino e que ainda hoje se mostra no alguma coisa de “burgo 
acastelado” que a cidade conserva; à Leiria-política, onde se reu-
niram cortes em tempos remotos; à Leiria-trágica, das lutas do 
Rei com o Infante; à Leiria-episcopal ou sede de bispado; à 
Leiria-comuna de judeus e, por isso mesmo, burgo precocemente 
industrial na paisagem portuguesa. Tanto que aqui madrugaram 
indústrias tipicamente judaicas como a do fabrico de papel e a 
tipografia. Além do que, em Leiria floresceu o célebre astrólogo 
judeu e físico da Corte chamado Guedelha: mestre Guedelha. 
Competidor, como outros astrólogos e físicos judeus, dos bispos 
e confessores na influência junto aos reis de Portugal.

Leiria, além de ter servido de laboratório a um Eça que sempre 
teve qualquer coisa de sociólogo em seus gostos e até em seus 
métodos de análise social — qualquer coisa de sociólogo e 
muito de caricaturista —, deve prestar-se ainda hoje a labora-
tório para estudos de campo de antropologia, em que se es-
tudem persistências ou alterações de tipos judaicos, cultural e 
socialmente já integrados na sociedade portuguesa, mas biolo-
gicamente ainda visíveis a olho nu em Portugal. Do próprio 
professor Salazar há quem afirme que tem sangue especifica-
mente sefárdico e não apenas, como parece indicar seu belo e 
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fino perfil de fidalgo, semita. Mas o professor Salazar não 
nasceu em Leiria e sim em Santa Comba Dão. De qualquer 
modo, faz gosto ver, em homens portugueses de eminência, a 
vitória da cultura sobre a natureza, do social sobre o étnico; e 
evidentes netos — evidências somáticas — de semitas, de 
mouros, de judeus, de indianos, de negros, de amarelos — o 
arcebispo de Moçambique, por exemplo, que é madeirense, tem 
todo o aspecto de um malaio magnificamente fidalgo — serem 
campeões do cristianismo e da cultura europeia. Às vezes até 
exagerados no modo de ser europeus ou defenderem a causa 
europeia ou caucásica. Luxo a que se pode dar um Mendes Cor-
reia, com seu todo de perfeito nórdico; mas que seria um tanto 
ridículo noutros portugueses ilustres.329

Como era de se esperar, Afrânio Peixoto também partiu em 
busca de Eça:

Aqui chego, olho, procuro e pergunto: — Onde está a Sé? A casa 
do sineiro? A Rua da Misericórdia? E a dos Sousas? Quase tenho 
vontade de indagar se ainda vive o Carlos da botica, o Homais 
de Leiria; notícias do cônego Dias, da Sanjoaneira, da D. Josefa 
das Gansosos, do Libaninho, de todos os meus velhos conhe-
cidos do Crime do Padre Amaro...
Queria meu amigo e mestre José Veríssimo, crítico brasileiro, 
que fosse, ou seja, esse livro, o maior de Eça de Queiroz. Não 
sei. Mas dele, dessa aprendizagem que o vagar da província, da 
quieta Leiria lhe dera, saíram as outras obras-primas... Seja 
como for, aqui revive Amélia, a linda mulher, de “peito cheio”, 
de belos “encontros”, (essa parte do corpo feminino, onde os 
braços se encontram com o colo e as costas, na espádua, é 
também obra-prima da natureza, nas mulheres e nas perdizes... 
nada mais saboroso), alva, grande, lindos dentes, unhas longas... 
Revive Amaro, e o Padre-mestre, e aquele dito dos dois, comen-
tando mais tarde o pecado da filha e da mãe: “É o que se leva 
deste mundo”...
Nas minhas peregrinações, uma cidade é, às vezes, absorvida por 

329 FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina: sugestões de uma viagem à procura das constantes por-
tuguesas de caráter e ação. 3. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001, p. 100.
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um livro ou uma anedota: Florença foi o Lys Rouge, de Anatole 
France; em Veneza andei à procura de Musset e George Sand. 
Aqui, em Leiria, é a Leiria de Eça de Queiroz que preocupa.330

Enquanto Gilberto Freyre busca situações, Afrânio Peixoto e 
Gustavo Barroso procuram construções. O primeiro apalpa a carne, o 
segundo e o terceiro farejam a pedra. Usos variados da literatura — 
pode-se concluir. Mas o uso que Gustavo Barroso fez acabou exigindo, 
dele mesmo, uma explicação. É que ele vê na obra de Eça aquilo que 
Eça não tinha nem queria ter: o sentimento patriótico. A explicação para 
justificar o injustificável é tão engenhosa que vale a pena citá-la: os 
últimos livros de Eça seriam menos irônicos e mais verdadeiros, menos 
dependentes da moda cosmopolita e mais conscientes sobre os valores 
tradicionais de Portugal. Gustavo Barroso faz uma leitura própria, mas 
não única, porque o Eça exaltado por Salazar também supõe a exis-
tência de um escritor patriótico.

Mas, no final das contas, quanto mais, melhor. Mais autores, 
mais observações sobre paisagens que os autores já haviam descrito. 
Considerações e mais considerações sobre descrições já consagradas 
pela literatura. Descobertas de um lugar que possa ter inspirado uma 
imagem literária. Conexões entre o que já se sabia e o que somente 
ele, Gustavo Barroso, conhecia. Detalhes e mais detalhes, no meio de 
idas e vindas pelo tempo, como se a sua escrita funcionasse como um 
elástico entre o geral e o particular, cruzado por outros elásticos entre o 
presente e o passado. O excesso fazia parte do jogo. Ou melhor, o que 
hoje parece excessivo era, na época, a média que se exigia de um cultor 
da língua. Livros e mais livros, artigos e mais artigos, sobre assuntos 
variados e quase sempre afeitos à polêmica declarada ou mais ou menos 
velada. Com Eça ou sem Eça, com Herculano ou sem Herculano, o que 
importava mesmo era se estender no texto, dando a impressão de que a 
sua vida, em si mesma, sempre tinha algo a dizer. E se, por acaso, fal-

330 PEIXOTO, Afrânio. Viagens na minha terra. Portugal. Porto: Lello & Irmão; Lisboa: Ailaud & 
Lellos, 1938, p. 200.
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tava o que falar, ele ia atrás, confirmando o velho ditado popular “quem 
procura, acha”:

A Citânia de Briteiros é um amontoado de pedras vetustas e li-
mosas, coroando um morro de íngreme encosta, entre Guima-
rães e Braga, ao pé duma estrada, minha velha conhecida, que 
passa em Taipas, ourelada de saberes e muros, com olmeiros 
enfestonados de parreiras enforcadas.
Aquelas pedras feias, mas veneráveis, afeiçoadas e reunidas 
pelos antigos habitantes da região de Entre-Douro e Minho, em 
tempos ignotos e recuados, além, muito além da conquista ro-
mana, foram testemunhas dum Portugal, antes de Portugal. 
Aquela cidade pré-histórica, apesar de muda, nos fala do mundo 
dos milênios e nos conta como era a vida dos homens nas eras 
bárbaras, vida, no entanto, feita à imagem e semelhança da nossa.
Num dia de verão, sob a quentura do sol, ouvindo as cigarras que 
estridulavam, percorri-a devagarinho. O vento, que galopava 
através do vale, impedia a canícula de me queimar o rosto e as 
mãos. Enquanto ia andando, conversava comigo mesmo.
O guarda do antiquíssimo monumento estava ausente, fora às 
compras numa aldeia próxima. Sua mulher, campônia minhota 
sadia, rosada e formosa, guiava-me por entre os vales e muros 
em desaprumo. Ignorava tudo a respeito da citânia e, felizmente, 
não a haviam obrigado a decorar qualquer página informativa 
para impingi-la aos turistas. Por isso, não papagueava e se limi-
tava a simples indicações do caminho, encosta acima:
— Por aqui, Excelência, a subidinha é mais fácil. Toma cuidado, 
Excelência, as pedras fazem escorregar!...
Inúmeras casas circulares com uma única entrada formavam 
vielas sinuosas, empedradas com degraus toscos. Privadas dos 
seus tetos de colmo, eram como cilindros de pedra escura boce-
jando para o céu azul. Nenhuma divisão interna. Uma ou outra 
com um banco de granito acompanhando a parede curva.
Três valos paralelos defendiam a povoação lusa, ibera ou celti-
bera. Suas pautas grimpavam pelos declives, semiperdidas no 
meio da vegetação. A água vinha do alto, conduzida em regueiros, 
gorgolejando, e ia sair em bicas nos tanques duma espécie de 
praça, cujos restos ainda se reconheciam entre os ervanços. Num 
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terrapleno coberto de estevas e tojo, uma casa maior, com bancos 
exteriores dum e doutro lado da entrada. Nas paredes, grossas 
argolas de ferro cravadas.
Paro diante delas e as interrogações chovem no meu espírito: 
casa de governo, tribunal, prisão? 
Procuro respondê-las com a minha própria experiência.
— Lusitanos, iberos ou celtiberos, os primitivos moradores 
dessa Citânia eram homens como nós. Como nós, tinham ini-
migos, bárbaros ou feras, dos quais se defendiam com uma trí-
plice circunvalação. Como nós, tinham assembleias, governo e 
criminosos. Daí a casa grande para o governo, os bancos para as 
assembleias e as argolas para os presos...
Então, uma onda de simpatia subiu ao fundo da minha alma por 
esses meus ignorados semelhantes, que ali penaram em cor-
rentes de ferro. Quem sabe não fora seu sofrimento a paga de 
terem idealizado um regime melhor do que aquele que domi-
nava naquela casa grande e naqueles bancos de pedra?
A campônia despediu-se:
— Vossa Excelência já está em cima e sabe por onde descer, 
quando se fartar de ver pedras. Eu cá vou indo a esperar o ma-
rido e a preparar um cafezito para Vossa Excelência.
Lá se foi ligeira pelos degraus milenares abaixo, espantando os 
cardões que se aquentavam ao sol. Fiquei sozinho sob o es-
plendor ardente do dia estival. Dei uns passos e fui sentar-me 
num dos bancos, à sombra da casa governamental. Tirei do bolso 
o caderninho de notas de viagem; mas, ao invés de escrever, pus-
-me a pensar... a pensar num ror de coisas...
— Nos painéis nos Passos do Calvário da velha igreja de Santo 
Antônio dos Olivais, ao pé de Coimbra. Eu os fora ver numa 
tarde domingueira com o meu amigo, professor Gomes Ma-
dahil. O Museu Histórico, que fundei e dirijo, possui uma inte-
ressante série de painéis dos Passos, provenientes, segundo as 
indicações escritas nas costas, da capital da Bahia. Vendo os 
dos Olivais, convenci-me de que os da Bahia foram obra dum 
pintor português, porque os de lá e os de cá parecem saídos do 
mesmo pincel. Não há a menor indicação da autoria dessas pin-
turas, que serviram à procissão baiana dos Passos de fins do 
século XVII ao XVIII.



268

— Nas casas de bicas romanas, com um ou dois beirais de alve-
naria por baixo: casas de bica, de bica e beira e de bica, beira 
e  sub-beira, mais abundantes talvez no Brasil do que em Por-
tugal, sobretudo em Minas, na Bahia e no Nordeste. Lembrei-
-me na famosa Torre de Anto, em Coimbra, onde vivera An-
tônio Nobre, com suas bicas, beiras e sub-beiras. Perto, o não 
menos famoso paço de Sub-Ripas, egrégia construção civil do 
fim do Renascimento, ostentando também em sua fachada bica, 
beira e sub-beira.
Em Lamego, encosta-se à Igreja de Almacave, que é romântica, 
uma parte, construída no século XVIII, com bica e beira. Além 
da raia portuguesa, em terras da Galiza, o antigo casarão do 
Hotel Generosa, na praça principal de Tuy, orna-se com bica, 
beira e sub-beira.
Esses beirais que somente se veem no norte de Portugal dão im-
pressão duma hierarquia, como duma distinção heráldica no as-
pecto exterior das arquiteturas domésticas. Os grandes fidalgos 
tinham direito a eiras ou terraços. Os franceses prognosticavam 
avoir pignon sur rue. Os albergues se distinguiam por meio de 
ramos de azevinho ou de figueira à porta. E, por isso, dizia-se 
dos valdevinos que eram gente sem eira, nem beira, nem ramo 
de figueira...
— Nos bancos de pedra das velhas pontes de Minas Gerais, cha-
mados conversadeiras, uns retos, ao longo dos parapeitos como 
nas do Rosário e dos Contos, em arcos de círculo e salientes 
como na de Antônio Dias, em Ouro Preto. Os modelos saíram do 
norte de Portugal, onde se encontram amiúde semelhantes aos 
da linda ponte de Amarante. 
— Nas igrejas do Rosário, em Ouro Preto, de S. Pedro, em 
Mariana, e de S. Pedro, no Rio de Janeiro, tão diferentes de 
quaisquer outros templos coloniais do Brasil, tão originais 
em sua forma circular, com a nave e a capela-mor fazendo 
uma espécie de oito. Em Portugal, somente encontrara duas 
igrejas semelhantes, uma em Penafiel, outra ao pé de Óbidos. 
Mais semelhante ainda a de Pontevedra, na Galícia, toda em 
granito escuro.
— No edifício da Câmara Municipal ao fundo da vasta praça de 
Vila Real de Trás os Montes, sóbrio e imponente com sua vasta 
escadaria externa em dois lances. Naquele modelo com toda cer-
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teza se inspirava o autor do risco da Casa de Câmara de Mariana, 
em Minas, a antiga vila do Ribeirão do Carmo.
— Nos Apóstolos, que ornam os lances da escadaria da igreja 
dos Remédios de Lamego, o Bom Jesus de Braga e o Matosi-
nhos de Congonhas. A mesma alma manifestando-se através da 
distância e do mar.
— Na igreja dos Loios em Évora. Do lado esquerdo da capela-
-mor há um painel de azulejos do século XVIII. Uma paisagem 
de tonalidades azuis de Delft, com um templo coroado por duas 
torres esguias. Exatamente o modelo da igreja colonial de Pira-
curuca no Piauí, cuja reprodução figura no Museu Histórico, 
pintada por Hans Nobauer.
Ia a pensar em outras observações e aproximações, já devidamente 
catalogadas em meu espírito, quando a voz da campônia me chamou 
da porta de sua casa modesta, lá embaixo, no sopé da colina.
— Venha ao cafezinho, Excelência!
A minha excelência desceu a íngreme rampa em degraus, esma-
gando aqui e ali um tufo de giesta ainda florida de ouro. Vim 
pensando na pobre humanidade primitiva que ali, entre aquelas 
pedras enegrecidas, vivera, sofrera e amara.
O guarda da Citânia voltara da aldeia e estava ao lado da mulher, 
que me apresentava, numa bandeja de folha, uma xícara de café 
perfumado e fumegante.
— Chegue-se à sombra, Excelência, o sol vai fazer-lhe mal à 
cabeça. Esqueceu o seu chapéu lá em cima, nos bancos do tri-
bunal... Vou já buscá-lo, disse-me o homem com um riso claro 
na face trigueira.
Eu pensava em tanta coisa que esquecera o chapéu, naturalmente 
por não ser possível esquecer a cabeça. Uma palavra, porém, 
entre as que pronunciara o minhoto, me despertara a atenção.
— O tribunal? indaguei. Que vem a ser isso?
— Aquela casa maior do que as outras, com argolas de ferro e 
bancos de pedra. Os doutores lá de Guimarães dizem que aquilo 
foi o tribunal dos antigos que moraram nestas casas.
O tribunal! O tribunal! E, enquanto sorvia o café, ia repetindo 
mentalmente esse nome e ia pensando que, já naquele recuado 
tempo, havia tribunais e, com toda a certeza, injustiças... A visão 
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dum tribunal pré-histórico foi, infelizmente, a última coisa que 
tive na Citânia de Briteiros.331

Visão noturna

A leitura anterior permitia uma visão que vinha do interior, 
visão em forma de voz, audível somente em seu silêncio. Nessa lógica 
fundada no oximoro, escutava-se tanto as vozes da erudição literária 
quanto a sonoridade do tempo transcorrido. Para ver o passado, a visão 
precisava de intervalos no escuro. Nas ruínas, era conveniente, vez por 
outra, fechar os olhos. 

Assim como os românticos, Gustavo Barroso acreditava no poder 
que pode vir dos olhos fechados, tanto para ver divindades quanto para 
enxergar as partes invisíveis da vida. O devoto, antes sagrado, de olhos 
fechados para sair do mundo e do tempo. Agora profano, o devoto inter-
rompe a visão para entrar no mundo e no tempo, ultrapassando barreiras 
e abismos, que nunca haviam sido definidas. O milagre passa a ser o 
trânsito por esses entraves do tempo, doravante medido e calculado em 
termos de passado, presente e futuro. É que a modernidade não apenas 
ajudou a solidificar apenas a barreira, mas também a ponte. Várias 
pontes, aliás. Uma engenharia religiosa e profana. 

Foi certamente pensando nessas vias de acesso que Walter 
Benjamin anotou que “enquanto escrevia Notre Dame, Hugo subia 
todas as noites em uma das torres da catedral”. Não menos miste-
rioso, de acordo com Benjamin, era o fascínio do romancista diante 
de listagens com os nomes de “grandes gênios”: “É preciso pensar, 
nesse sentido, na paixão do poeta em imaginar o próprio nome numa 
projeção gigantesca; sabe-se que ele enxergava um ‘H’ até nas torres 
de Notre Dame”.332 

331 BARROSO, Gustavo. Quinas e castelos..., p. 25 a 29.
332 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 

de São Paulo, 2006, p. 813.
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Não há dúvida, Gustavo Barroso estava em sintonia com esse 
mesmo princípio de (con)fusão entre a letra da palavra e a forma da ma-
téria memorável. Com uma diferença: a saudade, com a qual ele fundou 
o seu culto e ele sistematizou a liturgia oficial. 

Cada qual com seu objeto

Como foi dito na introdução, a literatura que se fazia também 
pode ser tratada tal como se pretende tratar os escritos de Gustavo 
Barroso, e, nesse sentido, a realização de certos paralelos pode ser bem-
-vinda. Um autor como José Lins do Rego manipulou os objetos me-
moráveis seguindo as mesmas vias usadas por Barroso, inclusive com 
relatos de viagem que, apesar das muitas diferenças, podem convergir 
em uma espécie de sensibilidade “antiquária” que, mesmo combatida, 
não deixava de ter seus apelos. 

É evidente que não são poucas as diferenças entre José Lins do 
Rego e Gustavo Barroso, mas ambos se viam seduzidos pela ideia de 
usar a cultura material na trama da ficção, tornando-a capaz de fazer 
movimentar os “engenhos da memória”.333 Embora levando em conta 
a ficção dos dois autores, parece coerente não ignorar que ambos escre-
veram relatos de viagem à Europa. Daí não ser descabida uma leitura que 
possa identificar na escrita de José Lins a sensibilidade antiquária da qual 
Barroso recebeu elementos de validação do passado. Ambos escreveram 
livros de memória, como se esperava de qualquer escritor. Aqui, vale a 
pena citar José Lins. Ao seu modo, numa escrita que dá vez e voz aos 
prazeres da carne, ele se distancia de Gustavo Barroso, mas, ao mesmo 
tempo, aproxima-se envolvendo-se com a potência muda dos objetos:

333 Uso o termo a partir do título de um livro de Luciano Trigo (2002) sobre José Lins do Rego: 
Engenho e Memória (obviamente em referência ao livro mais conhecido do autor, Menino 
de engenho). Mas, vale destacar, não estou assumindo a perspectiva de análise de Trigo, que 
tenta confirmar a ideia de José Lins do Rego como o “Proust brasileiro”, assim livrando-o da 
categoria de “regionalista”, ou exemplo de autor do “Romance de 30”. Não tenho o intuito de 
inserir José Lins em outra cartografia, e sim destacar como a memória é um dispositivo central 
em sua escrita.
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Os meninos gostavam da casa dos carros. Bem perto da “moita” 
ficava uma puxada, espécie de telheiro onde guardavam os 
carros e as carroças de serviço. Lá estivera por muitos anos a 
liteira que trouxera minha mãe doente para morrer em casa do 
pai. Fazia-me medo, como se fosse um caixão de defunto. Viera 
minha mãe do Engenho Camará nos braços dos negros, quase 
morta, a arder de febre. E como não podia montar a cavalo, ar-
ranjaram no Engenho Jardim a liteira que fora do meu bisavô 
João Álvares. A viagem se fizera pela estrada fechada, com a 
mataria a roçar a condução sinistra. Dona Amélia viera mais 
branca que madapolão. E vinha queimando de febre. Os mole-
ques trepavam na liteira e aquilo me doía. Era como se fosse o 
túmulo de minha mãe. Era a morte que estava ali. Não queria 
olhar para aquele traste todo desbotado.
Mas aquela casa dos carros era o nosso refúgio de traquinadas. 
Peças de arados quebrados, uma enorme grade de dentes para 
revolver a terra, tudo coberto de mataria verde, completava o 
nosso ambiente de pequenas libertinagens.
Os preás corriam das tulhas de tijolos velhos e num pé de cajá os 
pássaros faziam ninhos. Os grandes do engenho não gostavam 
de nos ver na liberdade da casa dos carros. Falavam de cobras. 
Um porco da velha Janoca fora mordido de morte por uma jara-
raca bem perto da grade de dentes. O que havia de certo eram as 
restrições àquela convivência livre, longe da vista dos grandes, 
entre os meninos da casa-grande e os moleques da bagaceira. Os 
moleques sabiam de muita coisa, sabiam demais. E sabiam en-
sinar. O mais velho era Manuel Severino, já taludo, e o mais 
moço, Ricardo, com a minha idade.
Começava o meu sexo a desabrochar por aquele recanto. Ví-
amos ali no curral a impetuosidade dos touros por cima das 
vacas. A vara vermelha dos bichos à procura de se contentar. 
Então vai-me chegando à memória, à proporção que escrevo, a 
conversa dos trabalhadores que vinham do Crumataú para os 
trabalhos do engenho. Falavam sempre de mulheres. Via-os 
quase nus no sobradinho do engenho, de brincadeira uns com os 
outros e com os gestos dos touros, de pernas abertas e membros 
em riste, no deboche, às gargalhadas.
Na casa dos carros começavam a arder as minhas entranhas. Os 
moleques se exibiam em atitudes viris, assim como os trabalha-
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dores do sobradinho. Manuel Severino masturbava-se na nossa 
vista. A princípio me senti diminuído, com vergonha porque não 
sentia as mesmas coisas. Aos poucos, o calor da vida foi aque-
cendo as minhas tenras carnes de menino.
Uma tarde, quando fomos chegando à casa dos carros, levantou-
-se de uma carroça velha um bicho que avançou para nós. Só sei 
que era um monstro vestido de estopa, a gritar. Saímos às car-
reiras e quase que me pulava o coração do peito.
A casa dos carros passou a nos amedrontar. Nunca mais tivemos 
coragem de botar os pés ali. Havia cobras jararacas e bichos de 
estopa a nos assombrar.334

Viajando

Viajando, Gustavo Barroso ficava mais sensível ao tempo. Ao 
seu modo, quer dizer, com mais carne e menos espirito, Gilberto Freyre 
também se tornava mais vulnerável aos apelos de antanho. Quando es-
teve em Coimbra, Gilberto Freyre não sabia o que fazer porque o tempo 
era curto e os espaços pareciam não ter fim. Ao seu olhar, tudo chamava 
atenção. Pelo que ele registrou, seria preciso voltar, com a calma que o 
lugar merecia:

Em Guimarães também nos esperam amigos de Nuno Simões 
que podem ser bicudos com relação aos atuais homens de go-
verno em Portugal mas rivalizam com estes e às vezes até os 
excedem em seus modos festivamente cordiais — e por conse-
guinte, redondos — de acolher brasileiros. Somos hóspedes da 
Câmara; e ser alguém hóspede de uma Câmara como a de Gui-
marães é honra que deve ser saboreada entre goles do melhor 
vinho do Porto. Dão-me os homens bons de Guimarães um 
jantar com alguma coisa de banquete: com excelente vinho do 
Porto. E em Portugal o vinho do Porto, quando aparece à sobre-
mesa, é sinal de discurso: mesmo em jantar de família.
Em Guimarães, saúda-me — e saúda principalmente o Brasil, na 

334  REGO, José Lins do. Meus verdes anos..., p. 7. 
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minha pessoa — o advogado Eduardo Almeida. Ao contrário do 
admirável Raul Teixeira, Almeida conhece os meus livros; leu-
-os com olhos inteligentes; evoca-os com palavras amigas. Não 
me lembro de ter sido festejado em Portugal com palavras mais 
generosas: generosas e lúcidas, ao mesmo tempo.
Falam outros oradores: o presidente da Câmara e o diretor do 
Museu. Porque Guimarães não é cidade que tenha adormecido 
sob a glória de burgo histórico, deixando aos estranhos a tarefa 
de estudar-lhe o profundo passado. Aqui sempre tem havido ho-
mens de estudo voltados para a arqueologia, a antropologia, a 
pré-história, a história regional com uma seriedade de que são 
exemplos os ensaios de Alberto Sampaio e as pesquisas de Mar-
tins Sarmento. Os que hoje se ocupam séria e inteligentemente 
das coisas do passado de Guimarães continuam uma tradição 
ilustre. Visito o Museu: ótimo. Vou a ruínas arqueológicas 
guiado pelo coronel Cardoso que as vem estudando paciente-
mente. Ouço seus esclarecimentos. Faço-lhe perguntas. Sinto-
-me estudante.335

A seguir, Gilberto Freyre se compara com outro intelectual, que 
também conhecia Coimbra:

Em Guimarães, o adventício nem sempre se conforma em ver 
castelos e ruínas com olhos só de turista sentimental: o ambiente 
de estudo contagia-o. Sua atitude tende a tornar-se a do estu-
dante interessado em aprender. E há muito que aprender nas ru-
ínas e museus de Guimarães. Como gosto de ouvir, delicio-me 
com os esclarecimentos que me oferecem os doutos do velho 
burgo versados em assuntos locais. Mas compreendo o que su-
cedeu aqui a Afrânio Peixoto: dormiu boa parte do tempo, can-
sado de ser esclarecido ou informado sobre as coisas de Guima-
rães pelos seus doutores em arqueologia ou história. Afrânio era 
homem incapaz de ouvir, tal o seu gosto de falar sempre e fluen-
temente; e, na verdade, ninguém o excedia na arte da conversa. 
Mas, obrigado ao silêncio, era um homem morto. Lembro-me de 
uma tarde, no Rio de Janeiro, em que Afrânio e Tasso Fragoso 

335  FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina..., pág. 184 e 185.
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disputaram-nos a atenção, a minha e a de outros silenciosos. Ne-
nhum deles queira dar ao outro o direito de falar. Disputaram o 
domínio sobre o pequeno e inerme auditório como quem dispu-
tasse, em tempo de guerra, uma cidade ou uma praça. Pareciam 
dois inimigos. Um leão e um tigre, obrigados a um comporta-
mento de gentleman.
Imagino bem Afrânio Peixoto em Portugal, gentleman e baiano 
como era, forçado a ouvir em silêncio explicações de doutos 
sobre coisas de arqueologia que ele de todo ignorava. Era na-
tural — dado seu temperamento — que se refugiasse no sono.336

Sobre Portugal, Afrânio Peixoto também publicou um relato: 
Viagens na minha terra. Para além ou aquém das intrigas entre Gilberto 
Freyre e Afrânio Peixoto, quero destacar uma diferença de sensibilidade 
diante do passado. Ao contrário de Gilberto Freyre, Afrânio Peixoto 
não se deixa envolver pala pátina do tempo, como se nota, por exemplo, 
na descrição da Biblioteca de Mafra:

É admirável. Nas belas estantes brancas, trinta mil virgens-li-
vros estão guardados. Um viandante, um turista, de quando 
em quando. Os reclusos dos armários, in-fólios com lombada 
a fogo do oiro fosco, pergaminhos veneráveis e amarelecidos, 
elzevires delicados em marroquim carneira vulgar, hirsuta 
pele de porco... todos, tudo apertado, perfilado, indistinto, 
como soldados em forma, nos batalhões das prateleiras. Tudo 
arrumado, e abandonado. Essa biblioteca de Mafra, um ideal 
de bibliófilo, parece como frades de Convento, voltar as costas 
à vida... Para quem se reservam esses livros? Os bibliófilos 
são espécies extintas...337

A descrição dá conta de um espaço antigo, mas não se afeiçoa à 
antiguidade do tempo. A empatia é pelo espaço, não pelo tempo. Mas 
marcas do tempo não são destacadas pelo decorrer do espaço, ou me-

336 FREYRE, Gilberto. Aventura e rotina, p. 184 e 185.
337 PEIXOTO, Afrânio. Viagens na minha terra. Portugal. Porto: Lello & Irmãos; Lisboa: Aillaud & 

Lellos, 1938, p. 200.
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lhor, até são destacadas, mas sem o olhar de estratigrafia que orien-
tava Gustavo Barroso. Sobre os livros não há poeira ou, se há, não tem 
valor de reverência e nem ao menos é mencionada. O que se nota é um 
tom de ironia diante dos bibliófilos: seres ultrapassados, eles são os que 
gostam de saborear o tempo pelas marcas que a trajetória das coisas 
vai fazendo. O livro é de 1938 e, tudo indica, segue fielmente o que o 
autor havia publicado em 1914: Noções de higiene. Vale a pena citá-lo, 
no sentido de mostrar como as imagens com as quais são constituídas 
as descrições que não poderiam incorporar certas marcas do tempo, na 
medida em que não seriam imagináveis para alguém tão preocupado 
com o ensino da limpeza geral de todas as coisas, como pressuposto 
inalienável para a prevenção de doenças:

Corpúsculos atmosféricos. — Encontram-se em suspensão na 
atmosfera, constantemente, mas de modo em extremo variável, 
poeiras de toda a sorte. Corpúsculos de natureza mineral (areia, 
carvão, ferro, sal...) ou orgânica e organizada (amidon, pólen, 
detritos de tecidos, micróbios) provenientes da desagregação do 
solo, do dessecamento dos livros que se retinham, dos focos 
industriais insalubres ou dos resíduos da vida, lançados na at-
mosfera ou arrastados pelos ventos, eles viciam o ar e além de 
outros inconvenientes, podem, pela respiração, ser nocivos, tó-
xicos ou infectuosos para o homem. É exatamente nas aglome-
rações urbanas, que o trânsito das ruas, as fábricas, as chaminés, 
determinam essa impureza do ar, acrescida às outras mais ín-
timas, de composição. Por isso mesmo, mais solícita deve ser a 
obrigação de as estudar e remover.
Poeira das ruas. — São resíduos minerais ou orgânicos de calça-
mento (v. III parte, cap. 6, calçamento), felpas de vegetais, de-
tritos e excrementos de animais de tração. O asfalto, substituindo 
a madeira e a pedra, tornou mais rara a desagregação das cal-
çadas, porém, por ser mais liso e sem lacunas facilita a suspensão 
pelo vento das poeiras dessecadas, que aí venham ter. A tração 
mecânica substituída à animal, com o advento do automóvel, eli-
minou a mais comum das impurezas da rua, que eram as fezes 
dos cavalos e muares. O meio de evitar todos esses inconve-
nientes é a varredura úmida e a lavagem, pelo menos cotidiana, 



277

das vias públicas, com bastante água, necessárias não só para a 
remoção das poeiras, como para o entretenimento do asfalto.
Nas estradas é a terra solta e desagregada que se levanta ao 
menor sopro do vento ou passagem de veículo, em espesso tur-
bilhão, chegando em contato com os olhos, à boca, à respiração 
dos indivíduos próximos e invadindo as habitações convizinhas, 
danificando tudo e até a saúde, se continuada a ação. Facilitadas 
as viagens pela tração automóvel, cuja velocidade é propícia à 
suspensão dessas poeiras, nas estradas muito transitadas ou in-
cluídas em zonas populosas, o meio de lutar contra elas solicitou 
a atenção dos higienistas. Em algumas ocasiões, sempre que a 
conveniência justifica tais gastos, ensaiaram-se processos, como 
a irrigação pela água, pela água salgada, pelo petróleo, pelo al-
catrão, cujos resultados não são ainda definitivos.
As poeiras dos aposentos são as das ruas e estradas que invadem 
o interior das casas, levadas pelo vento, e aquelas mais peri-
gosas, provenientes dos excretos dessecados e suspensos no ar, 
pelo movimento das pessoas e varredura seca. Os germes de 
muitas doenças podem vir ter assim às vias aéreas ou digestivas, 
depositado o pó que as conduz sobre móveis e alimentos ou res-
pirados no ar. Bastam cuidados normais de higiene para evitar 
que tais excretos vão ter ao solo. A varredura úmida, com pano 
molhado sobre móveis e assoalhos impede o pó depositado de se 
espalhar de novo na atmosfera. Finalmente, o que se deposita 
sobre tecidos, sanefas, cortinas, tapetes, pode ser extraído pelo 
vazio, graças aos aparelhos de sucção de poeiras, tipo vacuum 
cleaner, de uso já bem divulgado, nas grandes cidades. Nos 
meios mais modestos, para impedir as poeiras nocivas, basta a 
vigilância por um asseio constante.338

Assim, seria inimaginável a valorização da cultura material pela 
apreciação de ruínas ou pátinas do tempo. Além de Viagens na minha 
terra, ele escreveu Viagem sentimental. Aí, a poeira que aparece é a 
que vem dos passantes e seus veículos, e vem, ora como agressão dos 
ingratos, ora como castigo merecido:

338  PEIXOTO, Afrânio. Noções de higiene. 8. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1941, p. 104.
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Este de Monmartre é um cemitério sem paz e sem céu, as duas 
ambições dos que morrem. Passa sobre ele um viaduto, sobre o 
qual rola uma caudal de gente e de veículos. Henry Beyle, Sten-
dhal, está enterrado bem debaixo: negaram-lhe os seus patrícios 
luz e descanso, justificando o próprio epitáfio, que compôs, e no 
qual, em italiano, se declara milanês...
Nas outras aléas e avenidas há um manto de poeira que envolve 
tudo, a pedra que se carcome, e às vezes, muitas vezes, o aban-
dono das lápides quebradas, despojadas do respeito e do con-
teúdo de túmulos. [...]
Passeio por estas aléas e apenas uma obra de arte, além da cópia 
do Moisés, me retém a atenção. É um bronze, um morto no seu 
sudário, junto do qual jazem uma espada e uma pena. [...] O 
mais, Deus do céu, que pobreza de inspiração, que pretensões à 
imponência! Parecem armações de confeitaria, sujas pela po-
eira vingadora.339

A faca que não foi

A faca tinha cabo de prata lavrada com uma lâmina de aço, in-
crustrada de ouro. A bainha trazia frutos burilados de uma videira. E 
o mais importante: pertencia a Solano Lopes. Estava à venda pelo Sr. 
Raimundo Carmo Filho em Fortaleza, conforme apregoava uma notícia 
publicada por um jornal do Ceará em fins da década de 1920. Como 
era de se esperar, Gustavo Barroso se interessou. Além de histórico, 
o objeto vinha de uma história de seu interesse particular: a Guerra 
do Paraguai. Além de publicar artigos e livros sobre o tema, o Museu 
Histórico Nacional dedicava toda atenção ao conflito. De Solano Lopes, 
o museu já possuía alguns objetos, expostos como troféus. A faca en-
traria aí, aumentando a coleção de pertences do inimigo. Não seria pro-
priamente mais um troféu, porque não foi coletada em combate, mas 
tinha seu valor como participante de um evento histórico.

339  PEIXOTO, Afrânio. Viagem sentimental. Rio de Janeiro: Americana, 1931, p. 164.
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A lembrança foi parar em Fortaleza por meio de um comba-
tente que havia conseguido retirá-la da posse do comandante para-
guaio pouco depois da sua morte. Deixou-a como presente para o 
padre Antônio Pereira de Alencar. Com a morte do padre, a relíquia 
ficou com o Sr. Washington Pereira de Alencar. O Sr. Washington deu 
o objeto como presente de aniversário para o Sr. Antônio Nogueira 
Lima. Por fim, foi pelas mãos do Sr. Antônio que a arma acabou no 
baú do Sr. Raimundo, que se dispunha a vendê-la por necessidade de 
última hora.

A compra, entretanto, não se deu. Não pelo preço, nem por falta 
de verba. A questão é que, apesar de verossímil, a narrativa não con-
venceu. Se o caso não deu mais uma peça ao Museu Histórico, deu a 
Gustavo Barroso mais uma razão para o cultivo do exercício literário. 
A crônica, detalhando a história da faca que não foi, saiu no jornal 
Diário de Notícias, de Porto Alegre, em 16 de setembro de 1928, con-
forme se vê na coleção de recortes que ele ajudou a colecionar durante 
sua vida (e hoje se encontra no arquivo do Museu Histórico Nacional). 
Tempos depois, ele juntou essa crônica com outras e fez livro O Brasil 
em face do Prata. No caso, o texto não foi modificado como costu-
mava ocorrer quando o autor decidia melhorá-lo, não somente com 
alterações em nome do estilo, mas também com o acréscimo ou a su-
pressão de certas informações.

Modificado ou não, qualquer texto que migra do periódico para 
o livro não apenas muda de suporte, mas passa a se compor ao lado de 
outros, formando um bloco que, de formas variadas, procura ser coe-
rente e coeso. Além disso, ou subjacente a isso, a letra é inserida num 
sistema de valores e passa a ter determinadas configurações de sentido 
na existência do “autor” e da “obra”. Entre muitas mudanças, o escrito 
ganha outras legitimidades: sai de um papel menos memorável, para o 
dispositivo mais nobre, não só porque tem, supostamente, mais dura-
bilidade, mas na medida em que o papel, ao ser encadernado, torna-se 
outra coisa: a parte de uma obra literária. Depois disso, vem o prazer de 
uma segunda edição, ou o prazer ainda maior de ter o livro numa série 
de “obras completas”, ou parte dele em alguma “antologia”.
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Autoridade de um diretor-autor, que talvez se bastasse com um 
artigo de jornal. Mas, Gustavo Barroso também era um autor-diretor. 
Assim, o livro se tornou indispensável e, acima de tudo, desejável. A 
letra vertia para todos os lados, a partir dele e dos outros “pares” que 
alimentavam o circuito das letras. Mais do que vertia, a letra vazava, 
ansiosa por alguma imortalidade em nome de alguém ou de algum 
futuro, no prazer de jogar com as palavras e vê-las friccionadas pelo 
corpo a corpo entre a mão e o papel, numa “espécie de ejaculação cole-
tiva da escritura”340. Tudo no ritmo das demandas que pareciam vir de 
todo canto. Aos chamados do mundo por narrativas e mais narrativas, 
Gustavo Barroso teve disposição para atendê-los, na velocidade que 
ele adquiriu pelo cotidiano do jornalista que ele havia sido, tanto nos 
últimos anos de morada em Fortaleza, quanto nos primeiros tempos de 
sobrevivência no Rio. 

A faca não convenceu, e, além de não ter convencido, era pre-
ciso registrar o caso na escrita, ou melhor, mais esse caso, nitidamente 
paralelo a outros, que também foram tratados tal como deveriam. “Na 
qualidade de diretor do Museu Histórico”, escreve Gustavo Barroso, 
“ponho sempre essas histórias de quarentena. Na maioria dos casos, não 
passam de lendas”. Mas, como saber? Como descobrir onde termina a 
fábula e começa o fato?  Não era simples, ele confessa: “Dirijo o Museu 
desde agosto de 1922, quando foi criado, portanto há muitos anos. Neste 
prazo, já me foram oferecidos e por diferentes pessoas três relógios de 
Tiradentes! Três, é verdade! E o mártir da Inconfidência nunca foi relo-
joeiro”. E eram todos “bem documentados” — ele destaca.341 

É que o documento precisava ser examinado não apenas em sua 
autenticidade, mas sobretudo por uma inteligência capaz de fazer co-
nexões entre várias outras fontes de informação e de intuição. Erudito, 
Gustavo Barroso defendia, pela erudição, o seu método, herdeiro de 
tradições variadas no sentido de identificar a veracidade das camadas 

340 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 94.
341 BARROSO, Gustavo. O Brasil em face do Prata. 2. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 

1952, p. 283.
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de tempo. Nacionalismo, sensibilidade antiquária, história científica, 
romantismo, tudo isso entrava em cena, como se não houvesse contra-
ditos entre tais vertentes.

A faca, enfim, não serviu para o museu. Mas, diante de um es-
critor compulsivo como Gustavo Barroso, ela se prestou a mais um 
exercício de literatura. Isso pode indicar que sua maneira de ordenar o 
acervo, mesmo com uma arrumação que parece fragmentada, não era 
desprovida de uma narrativa (não precisava se afastar da sensibilidade 
antiquária para se aproximar da relação romântica com o passado). O 
primeiro catálogo, por ele elaborado em 1924, exala dispersão, pelo 
menos aos olhos de hoje: salas com objetos desconectados, sem compor 
uma sequência discursiva. Se o catálogo é posto ao lado dos chamados 
“contos históricos”, também publicados na década de 1920, começam a 
aparecer dúvidas sobre a desconexão no ambiente expositivo. A ficção 
seria um complemento do catálogo e das etiquetas? Talvez sim, mas o 
mais significativo é notar que essas são estratégias escriturárias de um 
mesmo autor, ou melhor, de um mesmo letrado em sua ânsia para se 
fazer autor, tanto dentro como fora do Museu Histórico Nacional.

Dito isto, volto à introdução: o elogio de Sérgio Buarque a 
Gustavo Barroso ao trabalho de pôr em português (brasileiro) o Fausto 
de Goethe, para retomá-la em outro sentido. Na taxonomia de suas obras, 
Barroso incluía o item “traduções”, ofício do qual se orgulhava e com 
o qual procurava se destacar no circuito dos letrados, recebendo inclu-
sive aplauso de um inimigo declarado. Refiro-me a Mário de Andrade, 
que, na sua coluna do Diário de Notícias, em 1939, mencionou a quali-
dade da tradução do romance A madona dos trens noturnos, de Maurice 
Dekobra, para dar um exemplo de como deveria ser o trabalho criativo 
de se passar de uma língua para outra.342 Se volto à questão, não é 
para simplesmente destacar mais uma face do multifacetado Gustavo 
Barroso, mas apenas para pôr em relevo que a vida literária do autor era 
intensa e certamente não era de menor importância. Em outros termos, 

342 ANDRADE, Mário de. Vida Literária (pesquisa, estabelecimento de texto, introdução e notas 
por Sonia Sachs). São Paulo: Hucitec; Edusp, 1993, p. 80.
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e em resumo: a separação entre o homem que lidava com a cultura ma-
terial no MHN e o homem das letras se trata por meio de uma estratégia 
de interpretação que deve ser problematizada.  

Legendas e catálogos costumam se mostrar objetivos, em con-
traposição a uma suposta subjetividade da ficção. Se são dispositivos 
diferentes, com regras próprias, sobre isso não há dúvida. Mas, para 
além do protocolo peculiar, há um traço comum: a escrita diante do ob-
jeto. Em outros termos: a domesticação da palavra em face do mutismo 
dos objetos. Era isso, aliás, que estava em jogo quando a escrita do ro-
mantismo encontrava, em algum lugar, alguma razão para transformar 
a marca de um tempo em vestígio do passado.
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