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RESUMO

A tese procura fazer uma síntese da formação de Pedro Nava,

articulando-a aos espaços principais da experiência: a casa, a escola, o trabalho e a

dispõem numa linha de tempo,

mostrando, no final, a história de todo um processo. Do mais restrito ao mais amplo,

enquanto se forma uma personalidade pública, também se desenha o contorno da

obra, que parece saltar da ficção para a confissão - paradoxo este, pois é justamente

mais se confessa. Na Conclusão, procuramos responder à pergunta central do

trabalho: uma vez formado.

Memórias?

rua. Do mais restrito ao mais amplo, os espaços se

nos derradeiros volumes, onde o memorialista pretende ser mais ficcional, que ele

o homem e o escritor, a que vem ele com suas



Observação: Todas as citações da obra memorialística de Nava serão feitas com 
as iniciais dos títulos dos volumes e segundo as edições utilizadas, 
conforme esquema abaixo:

- Baú de Ossos, BO, 5a. ed.
- Balão Cativo, BC, 3a. ed.
- Chão de Ferro, CF, la. ed.
- Beira-Mar, BM, 2a. ed.
- Galo-das-Trevas, GT, 4a. ed.
- O Círio Perfeito, CPP, 4a. ed.
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INTRODUÇÃO



Narrador Experiente

Pedro Nava era praticamente um velho, beirava os sessenta e cinco

anos, quando trocou sua condição de poeta e prosador bissexto pela de escritor con

tumaz1 . Foi em fevereiro de 1968, no raiar de um ano de crises agudas no panorama

político-cultural, do país e do mundo, que Nava deu início à elaboração de suas

Memórias. Não deixa de surpreender que muna época de notáveis transformações e

de vanguardas, um médico, já quase fora da ativa, se trancasse em seu apartamento

para escrever uma obra voltada essencialmente para a reconstituição do passado. Por

sua vez, uma época de exaltação do “poder jovem”, de endeusamento da mídia, da

moda e da técnica, se preparava para receber, e com grande entusiasmo, uma longa

Ao lançar suas Memórias, Nava logo tomou-se um best-seller. A cada volume

publicado, seu nome ia para a lista dos mais vendidos3. Certamente, seu modo de

1

2

3
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A expressão “poeta bissexto” foi cunhada por Manuel Bandeira, que incluiu o poema “O Defunto”, 
de Nava, sua peça mais conhecida antes das Memórias, em sua famosa Antologia de poetas bissextos 
contemporâneos. Rio de Janeiro. Livraria Editora Zelio Valverde. 1946.

Trata-se do subtítulo do romance Q Ateneu, de Raul Pompéia. Davi Arrigucci Jr. utilizou a 
expressão “Crónica de Saudades” para definir as Memórias de Nava. Faremos o mesmo, em algumas 
passagens deste trabalho. Ver, do Autor. “Móbile da Memória'*, in Enigma e Comentário. São Paulo, 
Companhia das Letras. 1987, pp. 67-111.

Lançado em 1972, Baú de Ossos já tinha esgotado duas edições em 1974 c vendido cerca de 20.000 
exemplares. Naquela altura, quando o escritor ainda preparava Chão de Ferro. Balão Cativo, segundo

“crónica de saudades” . Algo nela havia para despertar o interesse que despertou.



reconstituir o tempo, num estilo exuberante, refinado, divertido, e por demais envol

vente, foi decisivo para o sucesso da obra junto ao público, e à crítica também.

que um escritor propriamente dito. Havia participado do Movimento Modernista em

Minas, na qualidade de autor de alguns poemas e de fundador, ao lado de

Drummond e outros, de “A Revista”, meio de divulgação das novas idéias estéticas

que, a partir de São Paulo, animaram a década de 20, e mudaram substancialmente a

intelectual dos seus vinte e poucos anos, Nava tinha vários atributos para tomar-se

um escritor do Modernismo. Entretanto, passaram-se os anos vinte, trinta e os sub

sequentes sem que o futuro autor das Memórias tivesse apresentado obra de relevo4.

relações de amizade com os seus contemporâneos do que a própria criação. Não

fosse a produção tardia, o escritor teria amargado a vida inteira o papel de coadju

vante sem maior expressão da cena cultural brasileira que se armou a partir de então.

Mas enquanto se dedicava aos amigos, Nava lia bastante, os france-

4
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poesia e a prosa brasileiras. Formado naquela geração, desfrutando do vigor físico e

Na roda modernista, ele acabou ocupando posição secundária, cultivando mais as

volume das Memórias, já ia pela casa dos 10.000 (Veja, 17.04.74). As cifras surpreendem, um mercado 
editorial tradicionalmente acanhado como o brasileiro. Cinco anos depois, em 1979, Baú de Ossos estava 
na 5a. edição, Balão Cativo na 3a., Chão de Ferro e Beira-Mar na 2a. (Jornal do Brasil, 11.02.79). Beira- 
Mar acabaria aparecendo na lista dos best-sellers de 1979 (Leia Livros, jan. 1980) e Galo-das-Trevas na 
dos mais vendidos, em 1981 (Veja, 30.09.81 e O Globo, 9.10.81).

O escritor avaliava desfavoravelmente sua produção anterior às Memórias, composta basicamente 
por alguns poemas modernistas, publicados em A Revista, durante os anos vinte, em Belo Horizonte; e 
pelo poema "O Defunto”, datado de 1938: "O que fiz é ruim porque passou por dentro de mim, ou melhor: 
o espírito baixou algumas vezes mas o cavalo do santo é que não prestava...”. Entrevista a José Márcio 
Mendonça. Status, janeiro de 1977.

Antes das Memórias, Nava era mais uma “personalidade literária”



os modernistas, Euclides da Cunha e outros escritores que se acrescentavam a um

repertório, naquela altura, já bastante amplo. Um repertório que vinha das Humani

dades aprendidas no Colégio Pedro II e no Ginásio Anglo Mineiro, e do gosto pela

leitura assimilado em família. O “Grupo do Estrela”, como eram chamados os rapa

zes do modernismo mineiro, que se reuniam para conversar e se divertir no “Café

Estrela” de Belo Horizonte, com sua vivacidade intelectual e boémia, contribuía para

aumentar o interesse do jovem escritor por certos autores e livros. Jovem escritor

que também se exercitava no desenho e na pintura, enquanto assistia às aulas da

Faculdade de Medicina. Os anos vinte foram, assim, fundamentais para Pedro Nava.

o artista marcado pela expe

riência modernista.

Na década de trinta, Nava se retirou do cenário das letras para dedi-

hora e vez, como se fosse preciso amadurecer alguma coisa, antes de entregar-se à

literatura. O tempo seria o grande aliado do escritor que ainda germinava dentro

dele. Nem a poesia, que Nava praticou esporadicamente, nem a pintura, que por

dariam a notoriedade que o seu talento fazia por merecer. Seu caminho era o da
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ses, sobretudo, por influência de Aníbal Machado. Lia, também, Mário de Andrade e

car-se quase que exclusivamente à medicina. Era como se estivesse aguardando sua

vezes lhe rendeu elogios, nem a medicina, a que se dedicou de corpo e alma, lhe

Neles se formam o homem, o profissional médico e

prosa, não a do romance, do conto ou da novela, mas a do memorialismo que o



escritor já tinha trilhado, mas que precisava palmilhar com mais afinco5. Escrevendo

suas Memórias,

expressão e, com ele iria saltar, da noite para o dia, dos bastidores para o palco da

cena literária brasileira contemporânea.

Com efeito, para Nava o memorialismo vinha a calhar. Através dele,

seria possível recuperar todo o tempo apenas aparentemente perdido e, desse modo,

ocupar o lugar que para ele estava reservado desde os anos vinte. Esse aspecto dá à

suas memórias para contar os sucessos da vida tomada célebre, Nava é um escritor

que se consagra justamente no gênero que abraça: em nenhuma outra forma de

expressão artística demonstrou tanto vigor quanto em suas Memórias. Consciente,

talvez, de que sua matéria primordial seria a própria vida, Nava parecia aguardar o

seu momento, sabendo que era preciso primeiro viver para depois narrar.

Quando se debruçou na elaboração das Memórias, Nava era, pois,

profunda maturação. Nela,

encontramos um narrador capaz de fazer da prosa autobiográfica a crónica de toda

uma época. Ao tomar sua existência como assunto básico dos seus livros, Nava

5
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Na crónica '‘Evocação da Rua da Bahia”, de 1952, publicada no Correio da Manhã, em número de 
1953, e reproduzida como Anexo de Chão de Ferro (pp. 349-354), Nava exercita seu estilo de 
memorialista; um estilo ao qual retomaria, dezesseis anos depois, em 1968. quando deu início à elaboração 
das Memórias. A crónica, que homenageava o centenário de Drummond. segundo Nava. “caiu mais ou 
menos no conhecimento de todo mundo”. Foi a partir dela que Fernando Sabino e Otto Lara Resende 
começaram a estimular o escritor a escrever suas memórias. Conf. entrevista de Nava à Cora Rónai Vieira. 
Jornal de Brasília, 28.04.74.

figura do escritor um

um homem maduro, bem vivido e bastante culto. Sua obra, finalmente desencala-

caráter bem peculiar. Ao contrário daqueles que escreveram

crada, exibe a cada passo o resultado de uma lenta e

o coadjuvante modernista encontraria, assim, o seu gênero de



expõe muito do andamento da vida brasileira dos primeiros decénios do século. Nas

suas Memórias, o pessoal e o coletivo (história de um indivíduo, de outros indiví

duos e de grupos), o particular e o geral (a inserção de trajetórias individuais nos

quadros das paisagens, dos ambientes, dos costumes de época; e nos quadros mais

amplos das transformações históricas), fulguram a cada passo. Somente um homem

longo de uma prosa autobiográfica extensa, essa combinação de níveis que permite

pessoal.

Desta combinação de níveis resulta, também, a aspiração à monu

mentalidade que se percebe nas Memórias de Nava. Contribui para isso o tempera

mento excessivo, grandiloqúente, talvez, de

exuberante de narrar, que escrevia no último quartel da vida como quem não tinha

tempo a perder, entregando-se com sofreguidão à sua arte fmalmente encontrada.

A obra memorialística de Nava começou a ser publicada, quatro

anos após o escritor ter dado início à sua elaboração, com o lançamento de Baú de

Ossos, em 1972. O impacto do livro não foi pequeno. Exaltado pela crítica e feste

jado pelo público, Baú de Ossos abriu caminho para o segundo volume, Balão

mesmo aplauso, era aguardar o terceiro volume da obra, Chão de Ferro, que apare-
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com certa tintura épica, que dominava muitos assuntos, que era dono de um estilo

experiente e talentoso, com forte senso da história do país, seria capaz de manter, ao

um escritor que sabia tingir o passado

Cativo, que saiu um ano depois, em 1973. Novamente unidos crítica e público no

fazer com que a obra ultrapasse, e com maestria, a esfera restrita do depoimento



cena em 1976. Dois anos mais tarde, em 1978, seria a vez de Beira-Mar. Ao quarto

volume iriam suceder Galo-das-Trevas, publicado em 1981, e O Círio Perfeito, que

maio de 1984. Naquela altura, Nava escrevia o sétimo volume da obra, Cera das

Almas, que ficou incompleto6.

A extensão considerável das Memórias, o tempo curto entre o lan

çamento dos livros (seis volumes publicados em pouco mais de dez anos) e o

sucesso alcançado, mostram que Nava, mesmo sendo um escritor formado nos anos

vinte, tomou-se a grande revelação da década de setenta. Chega a parecer que se

aguardava a obra de um homem que a vinha preparando durante muito tempo.

lugar ainda vago na tradição

do memorialismo brasileiro. É como se o próprio gênero tivesse se reservado para

ele, à espera de seu melhor praticante.

Ao longo das Memórias, Nava tratou de um arsenal de assuntos.

Com feitio enciclopédico, a obra dá impressão de coisa esgalhada, sem unidade.

Para dar conta de um material assim, tão vasto e diversificado, era preciso ter grande

habilidade. Tomado pelo frenesi literário, o escritor contava com a experiência de

quem se preparou longamente para o desempenho artístico no final da vida. Essa

experiência incluía não somente os anos de leitura, de poesia e de prosa médica7,

6

7
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Os inéditos de Cera das Almas foram recentemente publicados por Caio Vilela Nunes, em seu livro 
de memórias Partilhar lembranças do meu mundo. Rio de Janeiro. Notrya Editora. 1994. pp. 177-221.

“Tenho uma obra escrita cm Medicina que é muito grande. São cerca de 300 trabalhos publicados”. 
Entrevista de Nava a Lourenço Dantas Motta. O Estado de São Paulo. 15.02.81.

Parece mesmo que faltava alguém para preencher um

apareceu em 1983, menos de um ano antes do suicídio do escritor, que ocorreu em



observador atento do vivido e a consciência, há muito

tempo amadurecida, da necessidade de método no procedimento da escrita.

alcance das mãos um arquivo considerável. Sua vocação para guardar, vinha da tenra

idade. Numa passagem de auto-definição, em Balão Cativo, o narrador evoca sua

figura de “menino, moreno, tímido, meio sonso que se esgueirava entre os grandes e

gostava de ficar pelos cantos olhando tudo, ouvindo tudo, guardando tudo, tudo.

Armazenando na memória (seu futuro martírio) os fragmentos de um presente jamais

apanhável mas que ele sedimentava e ia socando quando eles caíam mortos e virados

no passado de cada instante” (BC, p. 228).

Nava arquivou documentos de família, fotografias, cartas, diários,

bilhetes, frases soltas, citações de livros etc. Todos esses guardados seriam preciosos

para dar corpo às Memórias. Impunha-se, portanto, um método para aproveitar, no

ato da escritura, um material volumoso e fragmentado, acumulado durante décadas.

Nava dispunha de fichários e de cadernos de anotações, instrumentos que davam

suporte para a execução do que ele chamava de “boneco” ou “esqueleto” dos capítu

los dos seus livros. Antes de escrever era preciso passar pela etapa da “mineração”:

ficava aguardando a vez de ser integrada noutro “esqueleto”. Esta palavra utilizada

para referir o plano de trabalho do escritor, tem significado especial para Nava, e por

isso merece comentário à parte. Em seu processo de rememoração, Nava procede

14

tratava-se de selecionar o material a ser utilizado. Muita coisa não era aproveitada e

mas também o tino de um

O leitor logo percebe que Nava só pode ter trabalhado tendo ao



mantinha. Daí o título de Baú de Ossos, por exemplo. Abrindo o baú, o escritor fazia

seus mortos reviverem através da evocação, num primeiro instante, e da escrita,

noutro instante. Com significação ampliada, a palavra termina revelando muito do

autor e da obra. Para Nava, rememorar é dar vida aos desaparecidos no tempo, assim

como escrever sobre eles é convertê-los em matéria literária. As figuras mortas dei

xam a sua condição de “realidade” e saltam para a configuração de personagens. De

algum modo, rememorar está para o documento - aqui no sentido de “pura lem

brança”- como dar vida nova aos mortos está para a ficção, no sentido de lembrança

transfigurada pela criação artística. Combinados, os dois processos explicam a arte

do escritor das Memórias.

• 8o material incorporado no texto até ser obtida a forma publicável . A adoção de um

método de trabalho mostra, em Nava, um escritor maduro, disciplinado e refletido,

que não se rende de todo às convocações da própria memória e nem às seduções da

espontaneidade. Um escritor que procede de modo semelhante ao de um historiador

Como não poderia deixar de ser, a fonte principal do trabalho literário de Nava é ele

mesmo, ou seja, sua capacidade de operacionalizar criativamente a própria memória.

15

Depois dos “bonecos” ou

no manuseio de seus documentos, que não prescinde da depuração dos seus escritos.

como quem exuma os ossos dos cadáveres para examinar as marcas da vida que os

“esqueletos” vinha o momento de depurar

8 O método dc trabalho dc Nava é descrito, com muitos detalhes, por Edina Regina Pugas Panichi, 
em sua Dissertação de Mestrado O processo criativo e a adjetivação na obra Beira-Mar/Memórias 4. 
Instituto de Letras. História e Psicologia da Unesp. Assis. 1987. pp. 15-79.



Contudo, esta somente, sem apoio da documentação e do método, não o teria levado

tão longe, ou, por outras palavras, seus “esqueletos” não poderiam ter evoluído para

os corpos vigorosos dos volumes das Memórias. Estamos, portanto, diante não só de

um homem experiente, mas também de um escritor experiente.

Somente a atuação de um narrador destemido e seguro poderia dar

conta de conduzir, com eficiência, matéria de tão vasto assunto como a das Memó-

ambientes, acontecimentos literários e políticos, inúmeros retratos e biografias, cos

tumes de época, aite, moda, culinária etc.; nada escapa ao furor narrativo de Pedro

Nava. Movido pela compulsão de escrever,

impressão de que num certo momento abriu as comportas de uma narrativa há muito

represada, de modo que tudo parece jorrar num jato vigoroso e único.

Nem a extraordinária capacidade de evocação dos seres e das coisas,

interesse da obra se Nava não fosse antes de tudo, um grande contador de histórias.

Este aspecto, o aproxima dos antigos narradores, aqueles que , nos termos propostos

por Walter Benjamin, contavam histórias exemplares para ouvintes atentos e sequio

sos pelo saber que elas continham. De fato, a oralidade das narrativas, transmitidas

através das gerações, é constantemente chamada para compor as Memórias. Nava

ouviu muitas anedotas dos seus parentes velhos, de sua mãe, dos tios e dos amigos.

16

A todo instante a obra alterna conhecimentos eruditos, fruto de muitas leituras, com

nem o método seguro de composição do texto, seriam suficientes para manter o

o autor das Memórias chega a dar

rias. Vida patriarcal e pequeno-burguesa, geografia das cidades, fisionomia dos



casos colhidos do anedotário familiar, ou rememorados dos muitos ambientes que o

autor frequentou. Se por um lado esta característica remete às antigas narrativas, por

outro, o modo de compor a obra, baseado nas suspensões do tempo, nas intercala

ções de assuntos, nas digressões de vários tipos, na colagem incessante de informa

ções, aproximam o narrador das Memórias dos narradores modernos. Este duplo

vetor, que remete ao passado e devolve a narrativa ao presente, confere às Memórias

ganha colorido e vivacidade em seu estilo de cronista9.

As Memórias de Nava aspiram a uma condição próxima à do

romance. Já a abertura de Baú de Ossos com sua divisão de Juiz de Fora em dois

lados antagónicos (o arejado e o conservador) mostra um modo de interpretar a geo

grafia da cidade: a planta urbana é transfigurada, abrindo, nas primeiras páginas do

livro, um movimento de oscilação entre o real e o inventado. Este modo de proceder

será constante ao longo da obra. Colhidas à realidade, as figuras se transformam em

personagens, movendo-se num mundo fictício, como se fosse o mundo de um

9
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uma forte impressão de modernidade. Nas mãos de Nava, o antigo rejuvenesce,

romance10. Era assim que Nava se posicionava: como ficcionista. De fato, o movi-

Veja-se a seguinte passagem do ensaio “Drummond prosador”, de Antonio Cândido: “(...) por 
muitos lados Pedro Nava é um homem das coisas antigas, fanático de genealogia, perito em brasões, 
nutrido de velhas leituras e petite histoire\ mas inversamente - que modernidade extraordinária na sua 
irreverência, na visão desmistificadora que derruba com a mão esquerda o que a direita parecia consolidar 
de vez.” Recortes. São Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 13. Para a análise do estilo de Nava como 
“uma espécie de ars combinatória, que funde o antigo e o moderno, ver o ensaio de Davi Arrigucci Jr. , 
“Móbile da Memória”, cit., p.84.

10 “( ...) sobretudo cm Baú de Ossos o relato adquire um cunho de efabulação c o leitor o recebe como
matéria de romance”. Conf. Antonio Cândido, “Poesia e ficção na autobiografia”, in A Educação pela 
Noite & Outros Ensaios. São Paulo. Ática, 1987, p.61.



parte final das Memórias, com a passagem do narrador da primeira para a terceira

pessoa. A partir de Galo-das-Trevas não teremos mais o mesmo narrador que vinha

conduzindo a história, mas um narrador do tipo romanesco. Ele deixa de ser o prota

gonista, cedendo lugar à figura de Egon Barros da Cunha, que seria seu primo. Sua

história passa a ser contada através das aventuras deste personagem, definido por

Nava como uma figuração de si mesmo: “O Egon, naturalmente, é minha pessoa. Eu

passei a contar como se fosse terceira pessoa por que me transformei em simples

narrador. Mas narrando o quê? A minha vida, num personagem imaginário que

chamei de Egon. Todo mundo diz “égon”, mas para mim vale pelo “ego”. Pus “ego”

e acrescentei um “n” para dar certa eufonia, para dar um som mais bonito ao nome

Resumindo,

matéria narrada. A partir desse volume, crescendo o grau de distância entre narrador

secundário que relata e testemunha as aventuras da vida do seu alter ego. É como se

11
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Entrevista dc Nava à Maria Aparecida Santilli. in Pedro Nava. São Paulo. Abril Educação. 1983, 
pp. 14-15. (Col. Literatura Comentada)

mento que inicia oscilando entre o verdadeiro e o ficcional evolui, culminando, na

que verifiquei, depois, que existe. Há este nome, mesmo, e pensei que fosse um

romanescas de Nava, no final da obra. O narrador transforma-se em personagem

e protagonista, aumenta o terreno da ficção, explicando-se, assim, as investidas

o esquema geral do narrador das Memórias é o

nome criado, inventado”11

seguinte: até Galo-das-Trevas é grande a proximidade entre a voz que narra e a



a escrita se libertasse do rumo autobiográfico que vinha seguindo, tomando ali o ata

lho da pura ficção.

O leitor das Memórias volta e meia se depara com passagens em que

o narrador suspende o fio da história para falar da natureza do gênero que pratica.

São trechos importantes porque constituem momentos de poética, se assim podemos

dizer. Ao explicar os mecanismos da memória, Nava também se explica enquanto

escritor de memórias. Estes momentos, presentes em todos os volumes, têm início

alcançou a autobiografia do narrador. Nessa altura, a evocação daquilo que não foi

vivido (os dois primeiros capítulos do livro tratam dos antepassados do escritor)

cede lugar às recordações das coisas que o narrador viveu:

infância. Só de uma ou de outra coisa ocorrida com gente grande e de

que ficou memória em velhos documentos, em cartas onde a tinta se

apaga. Do que eu vi, nada posso encadear (...). É impossível colocar em

série exata os fatos da infância porque há aqueles que já acontecem per

manentes, que vêm para ficar e doer que nunca mais são esquecidos, que

são sempre trazidos tempo afora, como se fossem dagora. (...) Há os

outros, miúdos fatos, incolores e quase sem som - que mal se deram, a

memória os atira nos abismos do esquecimento. Mesmo próximos eles
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viram logo passado remoto. Surgem às vezes, na lembrança, como se

“É impossível dar uma impressão cronológica dessa fase de minha

em “Paraibuna”, terceiro capítulo de Baú de Ossos, quando o tempo narrado já



fossem uma incongruência. Só aparentemente

associação de idéias que seja ilógica. O que assim parece, em verdade,

liga-se e harmoniza-se no subconsciente pelas raízes subterrâneas - raízes

lógicas! - de que emergem os pequenos caules isolados - aparentemente

ilógicos! Só aparentemente! - às vezes chegados à memória, vindos do

esquecimento que é outra função ativa dessa mesma memória. Sobem

como pés de tiririca, emergem como Açores e Madeiras, ilhas perdidas

na superfície oceânica, entretanto pertencentes a um sistema entrosado de

montanhas subatlânticas” (BO, pp. 233-234).

Como se vê, a preocupação do narrador é com o tempo, sem o qual

não se pode processar a memória. A cronologia, por sua vez, é uma conquista da

experiência. O entrecortado das lembranças infantis impede o encadeamento lógico

das imagens. A reconstituição deste passado só se pode dar com o auxílio dos dados

do presente. No passo seguinte, o narrador observa as duas naturezas dos aconteci-

melhor, que parecem desaparecer, porque “surgem às vezes na lembrança”. O reapa

recimento do que se julgava atirado nos “abismos do esquecimento” deve-se - e aqui

está a chave do texto - à associação de idéias, ou seja, à capacidade analógica.

que na verdade estava guardado nos subterrâneos do inconsciente. A este processo

costuma-se dar o nome de memória involuntária, por oposição à outra, chamada de
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Alguma coisa se dá no presente que retira dos abismos o que parecia esquecido, mas

sem razão porque não há

mentos retidos na memória: há os que permanecem e há os que desaparecem, ou



voluntária. Enquanto esta é recordação provocada, aquela é aleatória, precipitada,

repentina.

Proust, que Nava leu e releu, e por quem se dizia influenciado, foi

mestre na transposição dessas duas naturezas da memória para a obra literária. À

memória voluntária, pode-se dizer, ligam-se a cronologia dos acontecimentos, o fato,

que podem se justapor umas às outras, a recriação do fato, a ficção.

O escritor sabia que recordar é sobrepor ao passado, com sua acu

mulação de outros tempos passados, ou seja, de experiência. Essa característica da

mento lembrado: “é impossível restaurar o passado em estado de pureza. Basta que

ele tenha existido para que a memória o corrompa com lembranças superpostas”

(BC, p. 221).

Quanto mais recuado, mais imperfeito é o tempo e maior sua

necessidade de ser retocado, aperfeiçoado “por lembranças análogas ou congéneres

de sucessos posteriores, que vão tomando o pretério rico como as pérolas que

ganham mais oriente quanto mais usadas, saliente, como os relevos das estátuas

avivadas pelo arbítrio da pátina e do polimento dado pelo vento” (CF, p. 192).

Para exemplificar a impossibilidade de recuperar o passado em sua
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o documento e a história; à involuntária ligam-se a simultaneidade das lembranças

pureza, o narrador recorre a uma observação sobre a pintura: “Levamos conosco

recordação abre caminho para a imaginação criadora, que transfigura o aconteci-



uma experiência tão inarrancável que ela é o elemento de deformação que nos obriga

Pretório e a Ressurreição, dando à Virgem, a São José, a Nosso Senhor, a Pilatos e

aos centuriões, roupas medievais em ambientes italianos, flamengos e espanhóis”

(BC, p. 221).

Definido o processo de rememoração como atualização do passado,

Nava parte para a definição do escritor de memórias. Trata-se daquele que sabe fic-

cionalizar a matéria recordada: “para quem eècreve memórias, onde acaba a lem

brança, onde começa a ficção? Talvez sejam inseparáveis. Os fatos da realidade são

como pedra, tijolo - argamassados, virados parede, casa, pelo saibro, pela cal, pelo

reboco da verossimilhança - manipulados pela imaginação criadora. (...) Só há

dignidade na recriação. O resto é relatório (...)” (BC, p. 288).

Escritor experiente, muito lido e informado, Nava colocou nessas e

noutras passagens o principal das teorias sobre a memória: reconstrução do passado

encadeamento cronológico; descompromisso com o relato verídico etc. Na verdade,

ele estava reivindicando para si mesmo, e para os memorialistas em geral, a condi

ção de escritor que pratica sua arte em terreno híbrido. Com efeito, os autores de

memórias costumam encarnar uma forma anfíbia, misto de historiador e de cronista:

“O memorialista não é um historiador, mas uma testemunha da história. Seu
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testemunho se limita àquela parte dos acontecimentos em que ele foi espectador ou

com a ajuda dos dados do presente: rompimento da matéria rememorada com o

a agir com nossas recordações como os primitivos que pintavam a Natividade, o



indiretos. A primeira pessoa do discurso toma a direção e organiza as coisas segundo

a perspectiva própria de

pela abstração do seu ponto de vista próprio. Ele reivindica uma objetividade da qual

Esta situação do memorialista, entre a verdade e a ficção, dificulta o

enquadramento do escritor de memórias nos gêneros canónicos. Nava abordou o

problema em conversa “recriada” com outro memorialista de renome, seu amigo

Afonso Arinos, que se queixava de não ter um lugar, por assim dizer, na tradição

mim porque biografia não é história; para as memórias, que os romancistas censuram

porque dizem que memória não é propriamente literatura (...)” (CP, p. 412).

Certamente, tanto os manuais de História quanto os de Literatura

não costumam dar destaque aos memorialistas. Num campo e noutro, talvez o gênero

prejudicial à objetividade que se espera do historiador; pela adesão ao retrato, que

pode empobrecer o texto ficcional. No campo da crítica literária, o maior problema

foi sempre medir os graus entre verdade e verossimilhança no discurso memorialís-

tico. Em princípio, mais próximas do verídico que os demais gêneros, com muito de

z
Georgcs Gusdorf. Lcs ccritures du moi. Paris. Editions Odilc Jacob. 1991. p. 251.12
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um indivíduo particular. Já o historiador está determinado

o memorialista está dispensado. Memórias propõem-se a ser crónica pessoal do

1 9acontecimento histórico (...)•

seja considerado menor, um subgênero, pelo subjetivismo das impressões,

ator. As coisas vistas passam pela consulta de fontes e arquivos e por testemunhos

literária: “minha tendência é para a biografia, que os historiadores condenam em



testemunho e de confissão, as memórias acabaram sendo catalogadas numa espécie

de gênero próprio, menor entre os maiores, o “Memorialismo”, através do qual vêm

logrando o reconhecimento do seu estatuto literário.

Nava não tinha dúvidas a respeito de sua inclusão no território das

letras: “tudo isto, biografia, história, lembrança e memória não pode ser literatura?

Sim. É literatura quando escrita com a surpresa e o mistério da poesia. Com as qua

lidades da clareza e do estilo original. As discussões daquelas diferenças não condu-

feito como bom estilo, tudo que é bem escrito e que é tocado, ainda que de leve, pela

mão da poesia” (CP, pp. 412-413).

Os memorialistas têm, assim, um pé na história e outro na ficção. A

conclusão decorre sobretudo da maneira com que o autor de memórias pode tratar o

acontecimento evocado. Para ele que, tal como o historiador, depende do fato a ser

reconstituído e interpretado, não é essencial verificar a verdade do acontecimento,

mas traduzir a emoção por ele provocada: “essa emoção, desprezível para o historia

dor, é tudo para o memorialista”, afirma o narrador das Memórias (CF, p.166). A

projeção da subjetividade no acontecimento recuperado abre os caminhos da ficção

escritores, no sentido que se usa para identificar os autores literários, e não como

historiadores.
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zem a nada. (...) É ocioso discutir os limites da literatura. Literatura é tudo aquilo

no texto. Este aspecto faz com que os memorialistas queiram ser tomados como



Depois de autodefinir-se como ficcionista, restava a Nava tratar da

sua motivação básica enquanto escritor de memórias. Para ele, evocar o passado

tinha função terapêutica: “escrever memórias é libertar-se, é fugir. Temos dois terro

res, a lembrança do passado e o medo do futuro. Pelo menos um, a lembrança do

passado, é anulado pela catarse de passá-la para o papel” (CP, p. 412). A libertação

dos fantasmas resulta de um ajuste de contas com a vida pregressa. Trata-se de

remover e enterrar os entulhos do passado. Trata-se, também, de, ao rever os outros,

rever-se também. A escrita sepulta os mortos para sempre. Eles terão direito à eter

nidade enquanto o escritor terá direito à liberdade: “lembrando estamos provocando

esquecimento. Depois de escrito, o que foi ressuscitado estará, então, defínitiva-

eram odiosos e que depois de fixados por mim no físico que me desagradava, no

procedimento que me revoltou - como que falecem na minha lembrança e até adqui

rem, quando reaparecem, um aspecto indiferente e às vezes quase tolerável” (BM, p.

199).

Para tanto, segundo o narrador das Memórias, é preciso que o

memorialista seja ético nas avaliações dos que com ele conviveram: não se pode

atacar os que não merecem ser atacados, ou engrandecer os que não merecem ser

engrandecidos. A este desejo de objetividade no juízo liga-se a busca permanente de

sinceridade: “escrever memórias é um ajuste de contas do eu com o eu e é ilícito

mentir a si mesmo” (BM, p. 198). Tomava parte da busca de isenção o afastamento
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mente morto. Tenho experimentado isto com a evocação de personagens que me



voluntário de muita gente: “para quem quer escrever [memórias] sendo leal consigo

resse material, do constrangimento idiota da vida social. ImpÕe-se a tomada ciliciai

(BM, p. 198). Chamam a

atenção estas preleções, entre teóricas e confessionais, sobre a objetividade e a sin

ceridade num escritor tão apaixonado, de amores e ódios intensos. O relato ardido

sobre os desafetos podia deixar algum rastro de culpa, que Nava combatia lançando

mão da fórmula essencial do seu ofício. Ao serem retratadas, as pessoas perdiam sua

que escrevi de certos parentes meus. Sim. Porque para mim eles perdem o caráter de

criaturas humanas no momento em que começo a escrevê-los. Nessa hora eles viram

personagens e criação minha” (BM, p. 199).

Evidentemente, a natureza ficcional das Memórias não atenuava a

ira dos que se sentiram atingidos pela pena do escritor. Dada a disposição para o

ajuste de contas, Nava sabia que sua obra poderia aumentar o rol dos seus inimigos

meu comércio com o semelhante começou a se tomar mais difícil (...). Deliberada-

mente, voluntariamente comecei a me isolar, a suprimir os contatos puramente mun

danos para procurar só a convivência daqueles de quem realmente gosto. Meus

13
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“Eu só arranjei inimigos dentro de minha família com esses livros de memórias. Todos ficaram 
indignados. Do lado da família de minha mãe, então, foi uma coisa horrorosa, um Deus nos acuda (...). 
Houve pranto e ranger de dentes”. Entrevista de Nava a Ricardo Azambuja Amt. Ele & Ela, novembro de 
1977.

mesmo - há que fazer tábua rasa das imposições familiares, das vexações do inte-

do que João Ribeiro batizou de a ‘filosofia do exílio’”

13. Numa passagem de Galo-das-Trevas, o narrador observa: “há cerca duns 15 anos,

realidade para serem transformadas em ficção: “Poderia? escrever sem remorso o



irmãos, uns poucos parentes, raríssimos decantadíssimos filtradíssimos amigos a

quem tenho como gente do meu sangue” (GT, p. 85). Durante os anos, ao guardar

documentos e lembranças para a elaboração de suas Memórias, Nava foi colecio

nando também os rancores, sobretudo pelos parentes diante dos quais sentia-se

humilhado, e pelos colegas de medicina que tinham perturbado seu caminho na

profissão. Sem declarar seus ressentimentos, o escritor não poderia ajustar as contas

com seu passado; não poderia, também, proclamar a sinceridade do seu relato: “é

preciso continuar fiéis à nossa verdade mesmo quando ela aborrece e desagrada

porque é assim que ela nos ajuda, paradoxalmente, a praticar ato de amor com os

inimigos - fazendo a terapêutica cirúrgica do seu esquecimento” (BM, p. 199). Por

este ângulo,

oportunidade de revide - a escrita como arma -, de desabafo e de cura: “depois de

caricaturizar meus rancorizados eles perdem completamente o travo e posso pensar

neles até com piedade. Liberto-me do ódio. Porque este, em mim, como o amor,

acompanha o defunto também” (BM, p. 199).

época de preparação das Memórias; a palavra, metáfora de toda a obra, referia-se a

mortos e vivos porque a sua presença no texto já era devida a uma espécie de exu

mação - no sentido de desenterrar da memória, de retirar do esquecimento fazendo

reviver - de todas as figuras evocadas. Ao fim de tudo, tratava-se de liberar o ódio no
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Por defunto Nava compreendia não apenas as pessoas mortas na

as Memórias funcionam comoo das motivações profundas,



tempo, e de exaltar o amor pelos entes queridos, que o mesmo tempo não conseguira

apagar.

vam de épikos\ poema longo que conta uma história e serve para ser recitado. É

assim que, sendo arte narrativa por excelência, o memorialismo se liga à épica, tal

como acontece com a novela, o conto e o romance. De modo semelhante ao gênero

clássico, o memorialismo exige a presença de um narrador apresentando os aconte

cimentos e os personagens neles envolvidos, e pressupõe sempre dois tempos: o pre

sente em que se narra e o passado em que se dão os eventos narrados. As formas

épicas são necessariamente posteriores aos acontecimentos que representam. Sendo

assim, para se dar o épico é necessária a distância no tempo, entre o presente e o

passado, mas é este que deve ressurgir como matéria da épica. A busca do passado,

porém, nunca o reencontra de modo inteiriço, porque todo ato de recordar transfi

gura as coisas vividas. Na épica, como na memória, o passado se reconstrói de

temporais, com digressões e análises. Naturalmente, o que retoma não é o passado

propriamente dito, mas suas imagens gravadas na memória e ativadas por ela num

determinado presente.

Antes de proceder de modo semelhante ao do narrador épico, todo o memorialista

carrega consigo um “sentimento épico” em relação ao seu passado. O apreço pela
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Memória escrita é narração. A palavra vem do verbo latino narrare,

maneira a-linear com idas e voltas repentinas, com superposição de planos

que significa expor, contar, relatar; e se aproxima do que os gregos antigos chama-



própria trajetória deve tomar parte das motivações do ato de transpor, para o texto,

os dados da memória. É este o caso de Pedro Nava: à intenção de engrandecer as

vidas comuns da sua matéria parece corresponder a transfiguração literária intensa

do seu e do passado dos seus. O que é um traço de gênero (não poderia haver épica

sem a recordação de um passado glorioso) se desdobra, assim, num ponto de vista de

memorialismo). Nas mãos de Nava, as figuras do seu parentesco viram personagens

movendo-se num mundo que beira o romanesco: os acontecimentos, as paisagens, os

costumes e os retratos ganham uma estatura fabular. O que é um dado da altitude da

obra, seu nível elevado de figuração, é também um dado revelador da fisionomia do

narrador das Memórias.

Família e Estilo

público; classe média bem estabelecida em Fortaleza; gente unida, amena e recep-

mineradores do século XVIII, empobrecidos mas com fumos de fidalguia, estabele

cidos em Juiz de Fora; gente autoritária, pouco acolhedora, monarquista e escravo-
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crata. Destes dois grupos nasceram José Pedro da Silva Nava e Diva Mariana, os

Um grupo familiar vivendo do comércio

ser os

e do funcionalismo

mais inclinados aoclasse (os que perderam o “paraíso” costumam

tiva, generosa, liberal e antiescravocrata. Um grupo familiar descendente de antigos



pais de Pedro Nava. Ideologicamente, um galho liberal (o paterno) e outro conser

vador (o materno) formam o tronco da árvore genealógica do escritor. Baú de Ossos,

perder, o leitor precisa anotar os nomes, as datas e os laços do parentesco intrincado

das figuras representadas no livro. Ao detalhar sua ascendência, Nava sobe até à

quarta geração de antepassados, o que seria impossível se o escritor não fosse, antes

de tudo, um genealogista.

O apreço pela própria linhagem já se encontrava na sua tataravó

pelo lado materno: “Dona Lourença colecionava notas sobre sua família que permi

tiram que ela ditasse ao Visconde Nogueira da Gama, boa parte da Genealogia de

famílias mineiras, publicação do século passado (...)” (BO, p. 162). O mesmo gosto

se encontrava também em seu tio-avô pelo lado patemo: “no que ninguém podia com

Itríclio era na memória. Essa prenda fazia dele o linhagista da família” (BO, p. 47); e

na sua parente, mulher de seu tio-avô, pelo lado materno, o “coronel” Júlio Pinto:

“Percebendo o meu interesse e instalada no seu assunto predileto, ‘tia’ Joaninha

ministrou-me a ducha genealógica até à hora do jantar (...). No cômodo cheio de

litografias piedosas, de palhas bentas, de relíquias e perante a Folhinha de Mariana -

continuou-me a dar o pão nosso genealógico de cada dia” (BC, p. 190).

As coisas parecem ter contribuído para que o escritor se convertesse

em devotado arquivista de

Sem ela não seria possível a narrativa de Baú de Ossos, o primeiro e, talvez, o
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em seus dois primeiros capítulos, conta a história de toda essa gente. Para não se

sua família, por quem aliás tinha verdadeira obsessão.



Nava, o apego

genealogias autenticadas” (BO, p. 179). A auto estima, que se vê insinuada no

comentário, um tanto abrutalhado, sobre cães e cavalos de raça, pode ser um dos

pontos de partida das Memórias. O apreço pela estirpe deve explicar o historiador da

própria família, para quem era imprescindível a prática conservadora de linhagista.

A certa altura, pela voz do seu narrador o escritor confessa: “também compus o meu

brasão e fi-lo gravar em pedra dura na ‘Taillerie de Royat’, em Paris, ali mesmo no 8

“santa” consciência burguesa não há por que se ufanar de ser o filho da lavadeira, o

gosto pelas árvores de costado costuma revelar o orgulho de pertencer à classe

superior. Memória de pobre muito dificilmente alcança a escrita e, menos ainda, a

literatura.

A obra memorialística de Nava toma parte da história dos empo

brecidos que um dia saborearam as delícias do “paraíso”. Ao rumar para o passado

em busca das raízes familiares que o engendraram, o escritor procura reconstituir um

tipo de grandeza que o presente já não pode contemplar - nem para ele, nem para os

seus. Mobilizado pelo sentimento de superioridade da linhagem a que pertence,

Nava tinge de cores épicas um tecido familiar urdido e tramado pelo comum da
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melhor volume das Memórias e, dos seis, o livro mais “família” da obra. Mas, em

sangue: “não é possível vender um cavalo de corrida ou um cachorro de raça sem

ser explicado pela soberba doao próprio parentesco também pode

da Rue Auber, endereço que todo o Itamaraty conhece” (BO,p.l85). Como na



As Memórias fazem muito pelos retratos que animam. No geral elas

biografam vidas sem maior expressão. Pelo lado dos mineiros, ninguém se sobressai

nessa parte da família achatada pelos brios coloniais em extinção, pelo atraso, pela

arrogância, pela brutalidade, pela redução do espírito à voltagem financeira etc. Pelo

lado dos cearenses, ninguém se destaca por qualquer feito notável que tenha prati

cado. Trata-se de gente amena e comum, de um grupo familiar que não ultrapassa a

mediania material e espiritual do seu padrão de vida. Apesar disso, tanto um grupo

reino da ficção, saltam dos túmulos e adquirem estatuto de personagens, algumas

delas inesquecíveis. A evocação exaltada acrescenta ao conteúdo de realidade um

poder de magia que dispensa ser verificado. Mineiros e cearenses passam a ser

menos o que foram e mais o que poderiam ter sido, ou o que são no imaginário do

escritor que os transfigura em formas literárias e, já por isso, de algum modo, os

eleva. Se por um lado este aspecto exprime a medida artística da obra, por outro

contribui para revelar a alta conta em que se tinha o escritor. A viagem até as origens

14
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Para Maria Arminda do Nascimento Arruda, a visão épica do passado, nos memorialistas mineiros, 
enraíza-se nas imagens “gloriosas”, cultivadas nas famílias de boa cepa das Minas Gerais dos tempos da 
Mineração e da Inconfidência. Do contraste entre a opulência do século XVIII e a decadência económica 
da região no século XIX, resultaria o espírito nostálgico em relação ao passado de Minas. Desse espírito 
nasce o "sentimento épico”, que reconhece a "alta envergadura dos mineiros” apoiando-se no “imaginário 
tecido sobre o destino dos inconfidentes”. Dessa postura resulta a reprodução de “uma concepção de 
mundo repleta dc tradicionalismo e, comumente, conservadora”. Ver, “Minas: tempo e memória”, in O 
eixo e a roda. Revista dc literatura brasileira. Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG, julho de 
1988, vol. sexto, pp. 21-42.

quanto o outro saem engrandecidos das Memórias, porque as figuras , alçadas ao
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serve para mostrar um traço de distinção que permanece não obstante a decadência

da estirpe.

A trajetória da familia de Nava percorre uma linha para baixo. A

começar pela geografia: a busca de melhores oportunidades no campo económico

provocou êxodo de cearenses e mineiros, que migraram para o Rio, aqueles pelo

oceano, estes descendo o Caminho Novo. Pelo lado paterno da família, os avós

1878, movidos pela

“ambição de vida mais alta em meio maior e mais elegante” (BO, p. 62). Este avô do

escritor, comerciante de importações, veio para o Rio, onde estabeleceu casa

comissária no centro da cidade. Vocacionado para os negócios, logo fez crescer “o

capital trazido do norte” (BO, p. 73). De acordo com o narrador, o homem era uma

nascia ouro do seu toque. Se negociava café o mesmo se valorizava; se importava

choviam pedidos de todas

Mesmo assim, Pedro não enriqueceu. Provavelmente porque morreu cedo, atacado

pela tuberculose, aos 37 anos.

Este lado da família de Nava se insere nos quadros estáveis da

“burguesia do norte”, voltada para o comércio (o avô), para os serviços (o bisavô era

tabelião), para as profissões liberais (o pai do escritor seria médico; advogados se

teria feito fortuna como negociante de produtos agropecuários, as Memórias não dão
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casariam com suas tias paternas). À exceção de um tio-avô chamado Iclirérico, que

o dinheiro vinha para ele e onde quer que ele pusesse as mãos

ferragens, seu preço subia e as partes” (BO, p. 73).

Pedro e Ana Cândida, trocaram Fortaleza pela Corte em

espécie de Midas: “



notícia de gente muito rica na família. Contudo, os nobres cearenses viviam bem

instalados em seus sobrados, tinham suas criadas e seus empregados, e gozavam de

grande prestígio local,

Tratava-se de clã bem guarnecido, virtuoso, influente e letrado. Iclirérico, o parente

rico, enfunava o papo ao lembrar que pertencia à cepa dos gloriosos pioneiros de

enriquecido e subido para requintar-se na elite de onde tinham saído eles próprios

Costa Barros e Pamplonas (BO, p. 51). Enquanto este babava ao referir-se à nobreza

da sua ascendência, o outro, seu irmão Itríclio, mais prático, lembrava que sua famí

lia fora feita para mandar (BO, p. 47).

Bem observada, esta configuração de família mostra muito da vida

descrita por Gilberto Freyre,

urbanizada e litorânea, vivia nos sobrados, o que indica certa mediania em relação

aos ricos proprietários da zona açucareira, de onde emanavam o poder e a influência

dos seus clãs. Não à toa, a palavra “sobrado” é bastante repetida ao longo da

narrativa do “Setentrião”, o capítulo que conta as histórias desta parte da família de

Nava (BO, pp. 13, 25, 27, 31, 43, 44, 80 etc.). Mas estamos em fms do século

passado, e a decadência não tardaria a atingir os cearenses do escritor. O êxodo

dispersa e retira os familiares do seu meio de origem. Na mesma época em que seu
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social brasileira do século XIX. Distante dos engenhos de açúcar, Fortaleza não deve 

ter experimentado a dinâmica e a opulência da Casa Grande, nos termos e que esta é

o que lhes conferia uma notável superioridade de classe.

em seu famoso livro. A classe dominante local,

Aracati, sua terra natal e berço da família, que tinham “lutado, sofrido, labutado,



avós emigraram, também se mudam para o Rio de Janeiro os irmãos de sua avó

Cândida, todos acompanhados por suas famílias. Embora não haja referência à

queda financeira desses parentes, no final de Baú de Ossos o narrador noticia a

existência de familiares seus vivendo em subúrbios cariocas, o que não deixa de

Andaraí, Fábrica, Vila Isabel, Tijuca, S. Cristóvão ou de mais longe ainda, do

Rocha, Quintino, Piedade (...)” (BO, p. 331).

Com o passar do tempo, o velho prestígio da família vai ficando

mesmo na saudade. Em termos literários, podemos dizer que a antiga épica se pul

veriza em reminiscências e, por esta razão, constitui matéria primordial das Memó-

Rio. Mas é neste ramo do parentesco que a linha para baixo melhor se configura.

Trata-se de um caso típico de decadência de uma família patriarcal, cujas raízes

estavam fincadas nos tempos da Colónia. Por este lado, foram os ancestrais de Nava

XIX” (BO, p. 151). Era gente da fidalguia, identificada com a Metrópole portuguesa

a ponto de lhe prestar serviços na repressão à Inconfidência, e de receber os paga

mentos devidos pelos serviços prestados. A esta fina flor da sociedade luso-mineira,

pertencia Luís da Cunha, bisavô de Nava pelo lado materno, que, deserdado, amar

gou vida de tropeiro depois de contrariar o gosto da mãe ao se casar com moça sem

posses. Do aristocrático minerador ao condutor de tropas, a queda é muito brusca. E
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rias. Naquele final de século ainda era cedo para começar o exílio dos mineiros no

sinalizar vida modesta: “eles acorriam de pontos diversos da Zona Norte, das ruas do

“mineradores opulentos nos meados e fins do séculos XVIII e nos princípios do



mais: tudo indica que Luís da Cunha só não experimentou a mais completa pobreza

porque se beneficiou do casamento de sua filha Maria Luísa, avó materna do escri

tor, com um riquíssimo alemão, o velho Halfeld, figura notável do “Caminho Novo”,

descendentes do tropeiro, estes foram se nivelando no campo das profissões liberais.

Precocemente viúva, Maria Luísa casou-se com o agrimensor prático cearense

Joaquim Nogueira Jaguaribe. São os pais de Diva Mariana, mãe de Nava. Esta, por

sua vez, casou-se com o médico cearense José Pedro, pai do escritor. Morto o

marido, Diva acabou se tomando funcionária pública. Algum tempo depois de

formado, Nava faria carreira de médico, como seu pai, empregado no funcionalismo,

como sua mãe.

À visão épica do passado corresponde, em parte, o estilo hiperbólico

de Nava. Para começar, chama atenção a quantidade de volumes das Memórias. Por

si mesmo, o conjunto dos livros caudalosos dá a medida da compulsão narrativa do

escritor. Nava tratou sua matéria com certo exagero. Ao cabo da leitura, ficamos

Memórias de Nava aspiram a uma monumentalidade para qual contribui a intenção

premeditada de fazer com sua autobiografia a história de toda uma época, que vai

contada nas situações vividas e nos perfis de inumeráveis figuras. Um projeto assim,

de extensão e alcance avantajados, diante dos acontecimentos nem sempre relevantes

de uma trajetória bem próxima do comum, somente poderia ser sustentado pela
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com a impressão de que a obra poderia ter resultado mais enxuta. O fato é que as

capítulo de Baú de Ossos que trata desta parte da família do escritor. Quanto aos



euforia de um estilo por demais exuberante.

Talvez ciente de que a força da obra residia nem tanto no valor das

evocações quanto na força do seu estilo, Nava reivindicava para si o adjetivo

“barroco”, com o qual a crítica logo interpretou o seu modo de escrever: “Um pro

fessor de Brasília (...) disse que eu sou barroco (...). Eu não sou um escritor desnudo,

simples, linear. Eu peço a classificação de barroco que ele me deu. Gosto da frase

pela frase (...) gosto da palavra bonita (...). O adjetivo é a palavra suprema. O verbo

. Para explicar seu estilo, Nava, em certa ocasião,

fez um contraponto entre sua escritura e a de Machado de Assis, autor que só

aprendeu a apreciar na maturidade: “aquela frieza aparente, aquele estilo mediano,

controlado, aquele seu despojamento, o anti-barroco, tudo me dava impressão de

De fato, nada mais exemplar do que a comparação entre o comedi

mento machadiano e o estilo excessivo, passional, enumerativo, pictórico, sensorial

e vertiginoso de Nava. Um estilo intensamente mesclado, que pode ser descrito por

pares antitéticos tais como coloquial e erudito, cómico e sério, grotesco e lírico,

narrador voluptuoso que descreve com afinco e talento as virtualidades estéticas de

15
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escatológico e sublime. Somente essa mistura de níveis daria mesmo conta de um

coisa de menor valor”16

e o adjetivo. O resto é conversa”15

Entrevista a Edina Regina Pugas Panichi, in O processo criativo e a adjetivação na obra Beira-Mar 
/Memórias 4, Cit., p. 82. O “professor de Brasília” referido por Nava é Fernando Correia Dias. Ver, de sua 
autoria, O prisma de Nava. Brasília. Departamento de Ciências Sociais da UnB. 1979, pp. 18-24 
(mimeografado). O barroquismo de Nava tem sido largamente observado pela critica. Ver, por exemplo, de 
Nogueira Moutinho, “A maioridade da mcmorialística - 3”. in Folha de São Paulo, 22.04.79.

16 Entrevista a Lourcnço Dantas Moita. O Estado de São Paulo, cit.



um objeto, de um ambiente ou paisagem, que esmiuça com precisão os traços dos

seus personagens. Somente ela poderia incumbir-se dos mais variados assuntos que

própria obra. O gosto de contar histórias teria vindo dos seus avós. Pelo lado

paterno, Pedro da Silva Nava, além de bom comerciante e trabalhador exemplar era,

também, “homem de bom convívio, conversador inimitável e narrador prodigioso”

(BO, p. 26). Pelo lado materno, Joaquim Nogueira Jaguaribe, que era homem

reunia à sua volta: “Ele abancava-se na sala iluminada cruamente pelo lampião de

carbureto que acompanhava o dono da casa nos cômodos ainda sem luz elétrica. E

aí, ele começava a contar” (CF, p. 143).

Durante muito tempo, Nava escutou com atenção muitas histórias.

tando na memória até fazer delas matéria de sua obra. Ao gosto de guardar papéis de

família, juntava-se, assim, o gosto de guardar as anedotas que ouvia na roda familiar.

Com certeza, os dois prazeres impulsionaram a vocação do futuro narrador de

memórias. Da parte de sua avó paterna, pode ter vindo o temperamento emotivo,

fantasista e exaltado do escritor. Entre os Pamplona, aos quais pertencia Ana

Cândida, mãe de seu pai, “quase todos viviam na permanência de uma situação

superlativa. Só
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expressão que bem define o seu modo de narrar? As pistas podem ser encontradas na

contêm as Memórias. Mas onde teria se originado esta sua “poética do excesso”,

viajante, gostava de presidir serões com histórias contadas para a família, que se

se referiam à mais leve brisa como um vendaval. Dois ou três

Histórias que, naturalmente, passavam de geração a geração e que Nava ia deposi-



degraus eram sempre escadaria. Não havia chuvisco que não fosse dilúvio. Pé de

revoada. Meia dúzia de gatos pingados discutindo numa esquina virava logo multi

dão ululante pelas ruas. Viver nesse exagero perene fazia refletir no microcosmo o

(BO, pp. 45-46).

Além de explicar o temperamento hiperbólico dos parentes, a pas

sagem acaba por descrever o próprio estilo de Nava, que também se caracteriza pela

paixão de aumentar o miúdo. O trecho funciona como uma espécie de construção

perifrástica, pondo o maior a serviço da explicação do menor, ou seja: as exemplifi

cações da primeira sentença (“quase todos viviam na permanência de uma situação

chuviscos, a tiririca, o pássaro e os gatos pingados. Além disso, notamos também a

mistura de níveis no plano vocabular, que vai dos quase raros “microcosmos e

macrocosmos” à expressão, marcadamente coloquial, “gatos pingados”. Observa

mos, ainda, a pontuação marcada e insistente, dando realce às frases, de modo a fri-

imagens que cada uma contém. O feitio paralelístico,

desdobramento constante do sentido, expresso pela enumeração dos símiles, dá boa

mostra, no plano estilístico, da imaginação criadora do narrador das Memórias.

“O céu, sem uma nuvem, é lindo e deslocado como um deserto. Pesa o

sol a pino despejando luz tão branca e densa que se tem a impressão de
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superlativa”) proliferam sob o comando de vários elementos: a brisa, os degraus, os

tiririca que não figurasse matagal. Vôo de pássaro que deixasse de ser descrito como

que se atribuía ao macrocosmo - donde certo pânico que era a constante da família”

sar as a serviço do



vê-la descer em lenta pulverulência. O calor do meio-dia seria insuportá

vel sem o vento que não pára. Ele entra pelas portas e janelas abertas -

em corrente, em tromba, em golpes, em lufadas e rodamoínhos e numa de

suas rajadas chega o moreno amado, vestido de claro, colarinho largo e o

vasto chapéu Manilha que lhe empastou, na testa, a cabeleira revolta. É a

hora da sesta e do café depois da metade do seu trabalho. Encontra tudo

pronto para seu repouso de emir, de jovem soberano. A alcova fechada

conservou a doçura da noite. A rede é branca e fresca na penumbra.

Oscila, no início, fortemente, com o corpo que se atravessa e deu impulso

para o balanço. Adejam suas varandas de croché, estalam as cordas que

princípio com embalos rápidos e amplos que aos poucos se tomam mais

vagarosos e vão cessando, na medida que o ruído contínuo dos ganchos

se substitui por estalos retesos que se espaçam, até que o mundo estanque

e as pálpebras fechem” (BO, p. 36).

Com efeito, assim começam as memórias da família paterna de

Pedro Nava. A primeira frase é claramente poética. Apoiando a quase oposição

lindo/desolado, as nasalações reforçam o tom melancólico, provavelmente relacio

nado com o narrador que começa a exumar os mortos saudosos através da evocação.

O símile “céu como um deserto” não deixa de aludir ao silêncio do “campo santo”,

onde repousam os entes queridos do escritor. A claridade, que a sentença faz apare-
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prolongam seus punhos rangem seus armadores e ela vai e vem - no



cer, sugere a positividade com que será tratado este ramo familiar. O narrador recua

o tempo até o ponto em que seus avós eram dois jovens recém-casados. O espaço é

datado: trata-se da cidade de Fortaleza por volta de 1871, mas a linguagem, susten

tando o teor da evocação, parece remeter a tempos imemoriais, algo fabulosos, que

revelam o contraponto entre o factual e o fictício. Para começar, o avô-rapaz entra

em casa com o vento; sua cabeleira revolta evoca o Romantismo, que Nava percebeu

nos retratos que o antepassado deixou. Um deles, diz o narrador, “representa um

rapaz de 18 a 20 anos, cabeleira à Castro Alves, barbicha e bigodes nascentes,

cartola contra o peito” (BO, p. 21). A hiperbolização, como se vê, eleva o avô à

condição de monarca. À sua presença, quase divina, tudo pára. - inclusive o tempo,

mantido no presente -, o silêncio se impõe e as mulheres rezam o terço. A interpre

tação sonhadora da figura do avô se sustenta na bateria de expressões poéticas, boa

parte delas de inspiração oriental. É como se o narrador evocasse para os ancestrais

mais amados uma atmosfera com o sabor das Mil e uma Noites. Palavras como

deserto, calor, vento, rajada, emir, alcova, almofarizes, cacimba e ânfora, misturam-

doçura, impulso, varandas, armadores etc. A intenção literária é patente. O lirismo

de prólogo da saga que se lerá, a partir de então. O príncipe vem e vai com o vento,

que toma o lugar do corcel, que o leva por uma odisséia, cuja força de verdade não
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sobrecasaca de mangas bufantes, punhos pregueados e mão direita segurando uma

toma conta desta Overture das Memórias, espécie de evocação sutil das musas, ou

se com penumbra, adejam, pálpebras, pulverulência, lufada, repouso, soberano,



está, decerto, no imaginário do narrador, mas na estreiteza da vida do seu herói e de

sua jornada: trata-se de um comerciante se movimentando do trabalho para casa e

desta para o trabalho novamente. Para erguer ao nível da fábula a figura prosaica do

avô, Nava elaborou um texto onde não faltam enumerações, adjetivação incessante,

proliferação de imagens e metáforas etc., tudo regido pela presentificação do tempo,

que imprime à passagem forte dose de lirismo. É como se o antepassado ressurgisse

repentinamente, figura mágica, em espaço e tempo igualmente mágicos.

Evidentemente não vêm só da família os sinais relativos à explica

ção do estilo do escritor. A mescla de saberes, do mais variados tipos, acumulados

ao longo da vida, incorporou-se ao modo de narrar do escritor. As muitas leituras, o

gosto pelas miudezas (receitas de cozinha, moda, folclore etc.), pelos guardados da

memória da família, tudo serviu para Nava desenvolver um estilo próximo do

bricoleur'1. A leitura das Memórias nos mostra a todo o momento um narrador ver

sado em muitos assuntos, o que dá à obra uma fisionomia enciclopédica, de monta

gem de coisas sabidas.

Até a elaboração das Memórias, os longos anos de Medicina devem

17
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Davi Arrigucci Jr. tratou do estilo misturado de Nava. nas páginas 70-73 do seu ensaio '"Móbile da 
Memória", cit. Ver, por exemplo, o seguinte trecho: "(...) a prosa das Memórias. (...) parece resultado de 
uma quantidade espantosa de elementos das mais diversas procedências, tudo perfeitamente ligado c 
fundido numa sábia mescla estilística, onde nada falta: termos regionais e coloquialismos: palavras 
esquecidas, com o dom de ressuscitar o passado de que um dia foram parte; vocábulos cultos e preciosos, 
nomes exóticos que deixam sabor na boca: palavrões em quantidade: estrangeirismos, sobretudo 
galicismos abundantíssimos: tccnismos da linguagem medica e científica em geral: neologismos: tesouros 
dos clássicos portugueses; uma verdadeira avalanche de nomes próprios muitas vezes já esvaziados das 
pessoas ou lugares que o habitaram, com a rara e surpreendente poesia de seu puro som: latinismos e todo 
o baú de virtualidades da língua, atualizadas, arejadas, encarnadas concrctamcntc e postas a caminhar na 
frase aberta e inclusiva sob a luz do presente"(pp. 72-73).



ter sido decisivos para o amadurecimento do estilo do escritor. Formado em 1928,

Nava passou a vida estudando e se aperfeiçoando

cientista, escreveu muitos trabalhos na área médica. Em entrevistas, Nava gostava de

lembrar a influência da medicina em suas Memórias: “minha obra literária não deixa

de ser obra de médico. Quem olhar com atenção perceberá o médico em cada

. O contrário também se

dava: “Eu tenho nos meus trabalhos médicos uma marca literária, um certo capricho

estranheza um médico-escritor, apesar de existir no Brasil uma boa sociedade de

A presença da Medicina nas Memórias começa competindo com as

histórias de família até predominar como assunto central da obra. A partir do terceiro

volume, Chão de Ferro, todo o relato pode ser resumido pela história da formação de

um médico, incluindo seus anos de Faculdade e seus primeiros tempos de profissão.

Mas não é somente no tema que as artes médicas se apresentam. Já em Baú de

Ossos, o volume dedicado, basicamente, às histórias da família de Nava, sentimos a

marca do médico atuando no estilo do escritor. Para começar, há, no livro, uma

longa passagem sobre a Faculdade de Medicina do Rio, na época em que o pai de

Nava ali estudou (BO, pp. 212-227). O volume inteiro é carregado de citações de

nomes de médicos, alguns deles ilustres como Georges Cuvier, o criador da
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18

19
Entrevista dc Nava à revista Veja (páginas amarelas). 17/04/74.
Entrevista a Ricardo Azambuja Amt. Ele & Ela. Cit.

na profissão que abraçou. Como

na maneira de escrever (...). Existem literatos de todas as profissões, mas causa

escritores médicos” 19

página, a experiência dele na apreciação do ser humano”18



Anatomia Comparada; Carlos Finlay, que descobriu o modo de transmissão da febre

amarela através dos mosquitos; Claude-Bemard, o “pai da Medicina Experimental”;

Oswaldo Cruz, Miguel Couto, Carlos Chagas, Moura Brasil etc. Mas é quando se

trata de narrar as doenças, que mais se vê a mão do médico plasmando a do escritor.

Em Baú de Ossos há o relato tocante da morte do pai de Nava, acometido pela asma

e atacado por um enfizema pulmonar. O ponto mais agudo da crise é narrado assim:

“As porções, os xaropes, os electuários cintilavam, de todas as cores,

dentro de vidros cujas rolhas e gargalos se revestiam de chapeleta pre

gueada de papel impermeável. ‘Agite antes de usar’. Misturavam-se às

caixas cheias das pílulas rolando no licopódio, às cápsulas, às dos papéis

parafinados, às das ampolas brancas de cafeína, da esparteína e das azuis

do óleo canforado, cuja entrada em cena foi recebida com augúrio

nefasto. Era considerado remédio extremo para males extremos. Minha

mãe aprendera a fazer as injeções e aplicava-as sem parar na hora dos

fragorosamente. Começaram as rezas, as promessas, as velas acesas, os

projetos de subida da Penha de joelhos” (BO, p. 388).

O leitor logo percebe que somente

poderia escrever assim, utilizando com este à vontade o palavreado farmacêutico:

electuários, licopódio, esparteína, electrargol etc. Por outro lado, o leitor percebe,

também, as marcas do estilo literário de Nava, em ação. As enumerações, a pontua-
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um profissional da área médica

delíquios. O doente já não podia mais. o electrargol fracassou



final da passagem, que coincide

electrargol fracassou

fragorosamente”. De pronúncia difícil, fortemente aliterada, a sentença, fazendo

trânsito entre “o doente já não podia mais” e “começaram as rezas”, parece imitar,

por si mesma, ou seja, na relação som/sentido, o momento terrível da crise definitiva

que leva à morte o ente tão querido.

momento propício. Situações como esta se multiplicam, no livro. Freqúentemente, o

narrador lança mão da terminologia médica. Quando se trata de nomear doenças é

“sincinesia”,

remédios e instrumentos médicos também aparecem: “sinafismos Rigolot e pós

furmigatórios de Legras”, “seringas de Pravaz” etc. Expressões como “parentes cog-

outras, também proliferam no texto.

Contudo, os melhores resultados da infiltração médica no discurso

literário de Nava se dão quando o escritor supera o cientista, diluindo seu domínio

da linguagem hipocrática na fatura artística da obra. É

Baú de Ossos, em que o preparo da comida na casa da avó paterna é descrito como

se a cozinha fosse um laboratório onde se praticassem alquimias:

“ela, a sacerdotisa [a avó], procedia às soluções, às filtrações, às decan-
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com os derradeiros suspiros do pai, chama atenção a frase “o

ção insistente, a precisão vocalubar etc. Quase no

o caso desta passagem de

A experiência do médico é, assim, convocada pelo narrador no

“cholera-morbiis”, “temperamento taquipsíquico” etc. Marcas de

sempre com termos científicos que ele o faz: “pânicos metempsicósicos”,

nados e agnados”, “comida bromatologicamente perfeita”, “massa dolicocéfala”, e



tações, às pulverizações, aos escoamentos, às misturas, às cocções, aos

par da copa e da cozinha de Dona Nanoca” (BO, p. 33).

Enquanto exercia a Medicina, Nava mantinha suas atividades de

desenhista e pintor bissexto. Suas leituras sobre pintura e pintores, somadas às visi

tas que empreendeu aos grandes museus da Europa e da América, lhe possibilitaram

adquirir, neste campo, um saber equiparável ao que possuía no terreno da literatura.

As citações de artistas e telas, ao longo das Memórias, chegam a impressionar. Em

Baú de Ossos, a mais detida refere-se a Hieronymus Bosch. Trata-se de um recurso

utilizado pelo narrador para representar o seu fantasma de infância que, nas noites,

vinha se alojar em zona escura da casa:

“Eu folheava às vezes os livros de tio Salles e foi assim que

descobri um álbum representando as pinturas truculentas e oníricas de

Hieronymus Bosch. Desse mundo estranho, simbólico e alegórico de

harpas, tambores e manivelas virando gente; de animais com expressão

humana; homens e mulheres com jeitos animalescos; (...) desses diabos

do “Julgamento Final”; dessa gente de ventre aberto com casca de ovo

caravelas; dessa farândula ‘rabelaisiana’ (digo bem rebelaisiana, pois a

pintura desbragada e anal de Bosch tem analogias com a prosa escatoló-

gica e senhorial de Alcofibas!) desse inferno de alucinações e trocadilhos
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descansos e aos assentamentos. Alquimia fabulosa e bromatologia sem

quebrada e cujos membros eram troncos vegetais com os pés calçando



tro “Babaquara” (BO, pp. 360-361).

Evocando o pintor renascentista flamengo, o narrador quer expressar

a emoção da descoberta do mundo estranho da pintura de Bosch, que faz o menino

amedrontado reconhecer nele a morada do seu fantasma. Mas a inocência, que não

impõe distância, limita-se à mera evocação. O salto para a experiência é quase

imediato: para descrever o fantasma, o narrador lança mão da descrição analítica dos

quadros. Para tanto, impõe-se o saber, não o da criança curiosa que folheia o livro,

mas o do escritor experiente, que traça a ligação da pintura de Bosch com a literatura

de Rabelais. A dupla evocação, do pintor e do escritor, não se dá por acaso. Nava

admirava em ambos o estilo exuberante e impudico que incorporou largamente ao

A transposição da experiência de Nava no campo das artes visuais

não se evidencia somente nas incontáveis citações de pintores e telas em suas

Memórias. Ela se mostra, também, em passagens onde se sente a mão do desenhista

apoiando a do escritor. É o que acontece, por exemplo, no trecho seguinte de Baú de

Ossos, em que o narrador se recorda das professoras do Colégio Andrés que, em

menino, frequentou em Juiz de Fora. Suas mestras eram prestimosas calígrafas:

“Escreviam com tinta roxa - modesta como elas e as violetas,

20
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Sobre as relações entre o estilo de Nava e o de Rabelais. ver. de Antonio Sérgio Bueno. Vísceras da 
Memória. Uma leitura da obra de Pedro Nava. Belo Horizonte. Faculdade de Letras da UFMG. 1994. pp. 
76-86. (Tese de Doutorado)

com as cores (...) eu tirava os elementos com que construía o meu mons-

20 seu.



sais e capitulares. Outras, atarracadas, alongadas, bruscas ou em bisel,

retas ou em curvas, de fenda curta ou fenda comprida, sem e com depó

sito para tinta, que serviam para os cheios e inclinações da escrita

notas de uma melodia - ora solenes e em pé, ora suaves e em reclínio;

para os prismas e ângulos agudos do “gótico legítimo” e para os alarga

dos do “gótico espúrio”; finalmente, para a linha mais rápida posto que

ainda requintada e luxuosa a “rondia” (BO, p. 269).

Já a primeira imagem chama atenção pela graça de comparar a cor

roxa com a modéstia das instrutoras. Eram moças da pequena burguesia de Juiz de

Fora, filhas do professor Andrés, que mantinha seu colégio nas dependências da

própria casa. Além disso, eram também modestas em seus saberes, solteironas e,

quase naturalmente, muito prendadas. Ao reconstituir, de modo proustiano talvez,

tantos anos depois, suas lições de caligrafia, Nava faz uso intenso da sua experiência

dos instrumentos utilizados no trabalho de ensinar; e no emprego de termos técnicos

para nomear as penas de escrever e as letras a serem mais que escritas, desenhadas.

A reconstituição das aulas de caligrafia, para tantos a mais banal das disciplinas do
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dolorosas como a paixão de Jesus. Tinham penas finas, grossas, fina-e-

acumulada nas artes plásticas. Seu narrador capricha no detalhamento das tintas e

grossas, bífedas, trífegas - especiais para as letras candatas, capitais, ver-

“inglesa”, cujas espessuras e adegalçamentos seguiam ligados como as

“bastarda” onde cada letra isolada era um desenho; para os cursivos da



era praticado na escolinha, se pareça com sessões, em estúdio, de técnica e criação

artísticas.

Enquanto se dedicava à Medicina e, embora bastante menos à pin

tura, Nava foi também se preparando para ser escritor. A história de sua participação

no Modernismo mineiro é narrada, com muitos detalhes, em Beira-Mar, o quarto

volume das Memórias. Antes de conhecer a geração que iria mudar o rumo das letras

em Minas Gerais, e antes de contribuir para a fundação de “A Revista”, Nava era já

um moço bastante instruído em literatura. Tinha as lições de leitura ministradas por

Antonio Sales, e as humanidades ensinadas nos colégios em que havia estudado. Já

era leitor de Eça de Queirós e bem versado em autores brasileiros, ingleses e

franceses. Era amigo de Drummond, e daí a pouco seria amigo também de Mário de

Andrade e de Oswald de Andrade. Falar das influências que Nava recebeu dos

muitos autores que contribuíram para a formação do seu estilo, escapa às intenções

deste trabalho. Em seu ensaio admirável, sem dúvida o que de mais substancioso se

Memórias se afinariam melhor com os livros Casa Grande & Senzala e O Ateneu do

que com a tradição do memorialismo brasileiro anterior a Nava. O parentesco literá

rio do autor das Memórias com os dois escritores residiria na natureza mesclada dos

seus modos de escrever: em Gilberto Freyre misturam-se o historiador e o cronista;

em Raul Pompéia, a ficção com a memória. Outros pontos em comum entre Nava e
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escreveu a respeito de Nava, Davi Arrigucci Jr. tratou do assunto. Para o crítico, as

curso primário, faz com que o mero exercício de aprendizado da boa letra, tal como



(...), sempre pronto para a veemência retórica, o traço enfático e emocional, a visão

as aproximações de Nava com Gilberto Freyre se ampliam na mistura de história

pessoal com cc

comparação entre os dois, esta mistura se mostre de modo invertido em Gilberto

Freyre “a evocação reverte no presente e se faz ao mesmo tempo história íntima do

. Em Casa Grande & Senzala, se observa o movimento do geral para o par

ticular, enquanto, nas Memórias, se nota um movimento do particular para o geral.

Na obra de Nava, o narrador nos conta uma história que “vai ganhando a dimensão

simbólica do geral à medida que cresce e permite reconhecer cada vez melhor a

. Além deste aspecto, os dois

autores teriam ainda em comum a natureza igualmente mesclada das fontes utiliza

das para a elaboração dos seus livros: “Jornais, revistas, diários íntimos, anúncios,

As aproximações de Nava com Raul Pompéia e Gilberto Freyre têm,

de fato, a maior procedência. O relato das experiências do narrador das Memórias no

Colégio Pedro II, história que começa no final de Balão Cativo e se estende por
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“Móbile da Memória”, cit., p. 81.
Idem, p. 75.
Idem, p. 77.
Idem, p. 109.

21
22
23
24

a reconstituição histórico-cultural do passado do país”, embora, na

autor”22

o
imagem do destino singular de um indivíduo (...)”

receitas de cozinha etc.” 24

o romancista são a “crónica de saudades”, que ambos escrevem a partir da evocação

hiperbólica”; e o gosto que os dois escritores nutriam pela caricatura21. Por seu lado,

dos seus tempos de colégio; o estilo marcado por “certa inquietação temperamental



quase todo Chão de Ferro é francamente inspirado em Q Ateneu. Não faltam ali,

do escritor. Para começar, os dois primeiros capítulos, tratando um dos aburguesados

familiar típico de “sobrado” e outro de “casa grande”, embora decadente e distante

da região açucareira nordestina -, remetem claramente à obra do antropólogo

pernambucano. Quanto ao estilo, já nas primeiras páginas do livro sente-se a força

da presença de Gilberto Freyre, no modo de escrever de Nava: a oscilação

permanente da História com a crónica literária, a exuberância dos períodos longos e

repletos de expressões metafóricas, misturadas às citações dos mais variados tipos; o

amplo domínio da língua portuguesa, trabalhada com soltura impressionante; mes

clando-se a linguagem coloquial e a erudita, o preciosismo e o palavrão; a demons

tração de conhecimentos abundantes, desde os saberes científicos e artísticos às

miudezas, às banalidades e às insignificâncias.

A Obra e Seus Espaços

Dissemos que a obra de Nava compreende matéria de vasto assunto.

Uma tintura épica acentuada se imprime no relato extenso, que configura uma traje-
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tória de vida, de muitas outras vidas e de uma época. Um relato conduzido por um

e liberais cearenses, e outro dos aristocráticos e escravocratas mineiros - um ramo

inclusive, várias citações do romance de Raul Pompéia. Com Gilberto Freyre o

parentesco é ainda maior, sobretudo em Baú de Ossos, o livro inspirado na família



narrador que domina muitos saberes, e que se expressa num estilo exuberante e

muito misturado. Um estilo que transita por vários níveis, do alto ao baixo e vice-

versa. Isso posto, podemos agora tecer algumas considerações sobre o modo de

organização das Memórias.

Os quatro primeiros volumes são estruturados de maneira idêntica,

no sentido de que cada um contém quatro capítulos com tamanhos relativamente

proporcionais. “Setentrião” e “Caminho Novo”, os capítulos iniciais de Baú de

Ossos, são armados pela genealogia do escritor. O primeiro centra a narrativa nas

histórias do Ceará, terra dos familiares paternos de Nava. As figuras centrais do

tempos da Colónia. Nesse início de Memórias, portanto, o narrador sobe os degraus

do tempo até o século XVIII, de onde vai descendo até os primeiros anos da Repú

blica. Os nomes dos capítulos, como se observa, referem-se aos espaços em que se

dão os acontecimentos narrados. “Setentrião” é o vento que sopra do Norte, onde se

fmcam as raízes da família paterna do escritor. “Caminho Novo” é a estrada que

constituiu a primeira via de ligação das serras mineiras com o litoral fluminense.

Juiz de Fora, sede da família materna de Nava, surgiu nas margens dessa estrada.

Rio Comprido”, o narrador entra no

século XX, para relatar seus tempos de infancia. Novamente, a denominação dos

capítulos remete aos espaços em que o escritor viveu: Paraibuna é o nome do rio que
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creve o tronco matemo de sua família, gente fixada em terras mineiras, desde os

Nos outros dois capítulos, “Paraibuna” e “

“Setentrião” são Pedro e Ana Cândida, avós do escritor. O segundo capítulo des-



banha Juiz de Fora, sua cidade natal; e Rio Comprido é o nome do bairro carioca em

que o escritor passou os anos de 1910 e 1911, na companhia dos seus pais e dos seus

parentes.

Como se pode observar, Baú de Ossos é um livro rigorosamente

estruturado: dois capítulos sobre os antepassados do escritor, e dois capítulos sobre a

sua meninice. Mas é preciso, desde já, fazer uma ressalva importante. Em nenhuma

sequência da obra, o relato limita-se às histórias biográficas e autobiográfica.

Enquanto narra a trajetória dos seus antepassados e o primeiro período de sua

infância, o escritor se estende por muitos outros assuntos. Um painel da vida brasi

leira dos fms do século XIX, e princípios do XX, vai se mostrando na “crónica de

saudades” escrita por Nava. Embora seja a história de sua formação o eixo da obra,

o narrador não se restringe à ela. Enquanto reconstitui o seu passado, vai reconsti

tuindo, também, o passado de sua gente, seu modo de ser e de pensar, suas atitudes,

suas casas, seus costumes, sua época etc.

1911, na casa do Rio Comprido. Balão Cativo dá continuidade à ação interrompida

no fmal do primeiro volume. Viúva, Diva Mariana vai viver com os filhos na casa de

sua mãe, Maria Luísa, em Juiz de Fora. O relato de “Morro do Imperador”, primeiro

capítulo do livro, reproduz esse período, que se estende de 1911 a 1913. A essa fase

da vida correspondem tempos difíceis para o escritor. Por um lado, o menino não se

sentia amado pela avó; por outro lado, sua mãe, que também não era filha predileta,
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Baú de Ossos conclui com a morte do pai de Nava, ocorrida em



vivia dos favores de Maria Luísa, e das mesadas que lhe mandavam os familiares de

seu marido morto. O capítulo termina com a morte da avó, e a mudança da família,

capitaneada pelo avô viúvo, Jaguaribe, também chamado de “Major”, para Belo

Horizonte. Era natal de 1913.

Como sempre, os nomes dos capítulos remetem aos espaços em que

transcorrem os acontecimentos. “Morro do Imperador” constitui o ponto mais alto da

geografia urbana de Juiz de Fora. Tanto quanto

capítulo, refere-se ao lugar em que se erigiu a cidade de Belo Horizonte. Aqui,

encontramos o menino em idade escolar, vivendo na capital mineira, e frequentando

o Ginásio Anglo Mineiro. Eram os anos de 1914 e 1915. “Engenho Velho”, terceiro

capítulo de Balão Cativo, estica o tempo até 1916, quando o estudante deixa de viver

com a mãe, e segue para o Rio de Janeiro, a fim de fazer o curso secundário no

Colégio Pedro II. Mas o capítulo não trata ainda dos tempos passados na escola

famosa. “Engenho Velho” é dedicado à experiência do menino na companhia dos

seus tios Alice e Antonio Sales, que viviam numa pensão, justamente no bairro que

dá nome ao capítulo. Sua história no internato começa a ser narrada em “Morro do

Barro Vermelho”, o último capítulo de Balão Cativo, e se amplia nos três primeiros

capítulos de Chão de Ferro.

Depois da família, a vida escolar passa a ser o veio temático mais

importante das Memórias. “Morro do Barro Vermelho”, à beira do qual erguia-se o

Pedro II, contém parte da história de Nava naquele estabelecimento de ensino e, com
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“Serra do Curral”, o segundo



ela, a história do colégio, o mais célebre educandário do país, durante o Império e a

República Velha.

Balão Cativo compreende o período de 1911 a 1916. As datas são

horizontes do menino. Adolescendo, ele deixa Belo Horizonte, vai viver no Rio, e

começa a abrir-se para o mundo. A configuração espacial parece acompanhar a

mudança. Do menor para o maior (Juiz de Fora - Belo Horizonte - Rio), sobe o nível

de experiência, e a vida doméstica é precocemente trocada pela vida pública.

Em relação aos volumes anteriores, Chão de Ferro apresenta a novi

dade de conter três anexos. São textos curtos, dos quais toma parte a crónica

“Evocação da Rua da Bahia”. Publicada originalmente em 1953, no jornal Correio

da Manhã, a composição acabou antecipando, no teor e no estilo, as futuras Memó

rias de Nava. Mais adiante, falaremos dela. “Campo de São Cristóvão”, primeiro

capítulo do livro, forma, com o derradeiro de Balão Cativo, uma parelha narrativa.

Juntos, os dois capítulos compreendem uma história do Pedro II, contada pelo

recorte da experiência de Nava naquele colégio. Ao Campo de S. Cristóvão corres

ponde o lugar onde se plantava o Pedro II. Para narrar um dia na vida do internato, o

narrador utiliza nada menos que sessenta e quatro páginas, quase 20% de todo o

volume. A velocidade do tempo é diminuída ao máximo, para que seja detalhado o

cotidiano na escola: a hora de acordar, os banhos matinais, a distribuição dos livros,
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marco na vida do escritor. Tudo começa no ano da morte de seu pai e termina no ano

do seu ingresso no Pedro II. A entrada no Colégio amplia consideravelmente os



as sessões de estudo, o almoço, as aulas, os intervalos, o jantar, as leituras, a hora de

dormir etc. Narrando todas as atividades do dia, nada escapa ao memorialista: os

eventos que ali se deram etc. O dia, assim, toma-se emblemático, na medida em que

o todo converge para a parte e vice-versa, de modo que a narrativa acaba nos dando

um retrato da instituição, tal como era e funcionava naquela segunda metade dos

seja, as folgas de fim-de-semana intercaladas ao relato da vida no intramuros do

ano letivo de 1916. As primeiras férias,

corre um pouco mais depressa. A narrativa abrange os anos de 1917 e 1918. Nessa

época, os tios Alice e Antonio Sales se mudam para o Ceará, e o adolescente passa a

hospedar-se com outro casal de tios: Bibi e Heitor Modesto. Pouco tempo depois,

estes se transferem do Rio para São Lourenço. O menino, então, é destinado aos

cuidados de seus parentes Eugênia e Ennes de Souza, que moravam na rua Major

Ávila. Mais adiante. Modesto e Bibi retomam ao Rio, e é com eles que o rapazinho

se hospeda, até concluir seu curso no Pedro II.

Os dois últimos anos de Pedro II estão narrados no terceiro capítulo

do livro, “Avenida Pedro Ivo”. O título refere-se ao endereço de seus tios Heitor e

Bibi, no bairro de São Cristóvão. Findo o secundário, o escritor retoma a Belo Hori-
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assim como as seguintes, serão passadas em Belo Horizonte, na casa da mãe.

No segundo capítulo de Balão Cativo, “Rua Major Ávila”, o tempo

colégio. O capítulo inteiro corresponde ao

anos dez. Competem com as descrições do dia-a-dia, as “Horas Exemplares”, ou

espaços, os professores, as regras de convivência, os colegas, as autoridades, os



zonte. Volta para a companhia da mãe, com o fito de preparar-se para o ingresso na

Faculdade de Medicina. Os meses de transição do Pedro II para a faculdade, mais o

primeiro ano do curso médico, são assunto de “Rua da Bahia”, o derradeiro capítulo

de Chão de Ferro. O título reproduz o nome da importante rua da capital mineira.

Esta parte do livro pode funcionar como prólogo do volume seguinte, Beira-Mar,

inteiramente dedicado aos anos de Nava na Faculdade de Medicina.

Chão de Ferro é um livro que começa e praticamente termina des

crevendo aulas. No início, estão os professores do Pedro II. No fim, os da Facul

dade, onde o escritor ingressou em 1921. Chão de Ferro e Beira-Mar constituem,

portanto, os livros decisivos da história da formação educacional de Nava. Ela con

duz o fio do tempo, e é em função e a partir dela que a história se esgalha em muitos

outros assuntos. Quando a narrativa começa, em Chão de Ferro, o escritor está com

treze anos. Quando termina, em Beira-Mar, vai completar vinte e cinco. Nessa

altura, já é médico diplomado e se prepara, assim, para enfrentar a vida profissional.

Mas não devemos nos apressar. Chão de Ferro é, também, o livro da adolescência de

Nava. Tomam parte do relato os primeiros passos da sua conquista da autonomia

individual: os passeios pela cidade, sozinho ou na companhia dos amigos do colégio,

riência sexual, que aparece no meio do capítulo “Avenida Pedro Ivo”. De um modo

geral, a narrativa de Chão de Ferro, mesmo com altos e baixos, em termos de quali

dade - findo o primeiro capítulo, por exemplo, as histórias do Pedro II vão afrou-
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as viagens solitárias para Belo Horizonte e, não poderia faltar, a primeira expe-



xando, perdendo a densidade, já dando a impressão de que as Memórias poderiam

ser mais enxutas é bastante suave, sem as tensões que o contraste entre mineiros e

cearenses contribuía para provocar nos primeiros volumes da obra. É que essa fase

da vida foi, para o narrador, “fácil e doce”, com “os anos de Pedro II entrecortados

teor da evocação que ela contém.

“Bar do Ponto”, primeiro capítulo de Beira-Mar, relata aconteci

mentos de 1921. O nome corresponde ao café, inaugurado em 1907, o mais famoso

trabalhar para manter seus estudos e entra em contato com figuras que, com ele,

fariam o Movimento Modernista na capital mineira. O ano, dos mais animados, é de

vida estudantil, de ganha-pão e de boémia: cinema, bares, clube, cabarés e bordéis.

O segundo capítulo do livro, “Rua da Bahia”, cujo nome repete o último de Chão de

Ferro, começa justamente com uma data: 1922, o emblemático ano da Semana de

Arte Moderna, e abrange o período de 1922 a 1924. Talvez seja este o grande

momento de Beira-Mar, e um dos mais empolgantes de toda a obra. Ao longo do

capítulo, o narrador reconstitui as fisionomias dos participantes do “Grupo do

Estrela”, suas origens, seu modo de ser e suas atitudes naquele tempo e vida afora.

Trata-se de uma pequena história do Modernismo em Minas, contada nem tanto na

perspectiva da abordagem das obras, mas sobretudo na dos retratos das figuras que

renovaram as letras mineiras na década de vinte. Em “Avenida Mantiqueira”, a ação
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de Belo Horizonte. Nessa época, o escritor é primeiranista de medicina, começa a

de férias paradisíacas” (CF, p. 273). Ao tom da narrativa, portanto, corresponde o



“crónica de saudades” da geração modernista continua, entrelaçada à narrativa sobre

as aulas da faculdade e a outras histórias. Finalmente, em “Rua Niquelina”, rua que

leva à saída de Belo Horizonte, o último capítulo do livro, o narrador começa rela

tando acontecimentos de 1926, puxando o relato até 1928, ano em que colou grau na

faculdade. Mais modernismo, mais aulas, mais professores, mais trabalho e mais

boémia encorpam a história.

pudemos ver, todos os acontecimentos se passam em Belo Horizonte e nos anos

vinte. É o livro da juventude do escritor. Medicina e literatura, campos decisivos na

história da formação de Nava, formam o eixo temático desse volume de Memórias.

Sua vida de moço boémio se enrosca em suas vidas de estudante, de funcionário

público e de intelectual modernista. Beira-Mar é seu livro de libertação, de conquista

da autonomia pessoal, que nele se completa. É quase um livro de despedida do tema

familiar. Em Beira-Mar, o mundo doméstico ocupa plano subalterno. As aulas na

principal da narrativa. Beira-Mar é, também, o livro dos amigos de Nava. Amigos

para estudar lições de medicina; amigos para

Horizonte; amigos para subir a Rua da Bahia, onde se encontravam os principais

pontos de encontro da rapaziada modernista. Amigos para a vida inteira. Se o título

não remete ao espaço dos acontecimentos narrados, indica, por antecipação, desejo
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se passa no ano de 1925. Naquele tempo, o escritor era quartanista de medicina. A

Em Beira-Mar, apesar do título remeter ao Rio de Janeiro, como

faculdade, os problemas nos empregos e as experiências da “rua” constituem o

ao bas-fond de Belo“descer”



de deixar a capital mineira e seguir para o Rio. Antes, porém, do regresso à Beira-

Mar, o jovem médico passaria, ainda, um bom tempo em Minas, e cerca de dois anos

no interior de São Paulo.

Vamos agora dar uma pausa no resumo que estamos fazendo. Já

pudemos observar, a partir dos nomes dos capítulos, que as representações do

espaço são decisivas na obra de Nava. O escritor foi mesmo um homem fascinado

pelos lugares onde viveu ou que frequentou. Era dotado de uma memória visual

extraordinária. Sem ela, muito dificilmente teríamos o narrador minucioso que se

mostra ao longo dos seis volumes das Memórias. Parte do seu fascínio podia provir

dos deslocamentos constantes a que se submeteu, até que se fixasse de vez, aos qua

renta anos, depois que se casou, em seu apartamento , no bairro da Glória. Nava foi,

portanto, até a maturidade, um desenraizado, e isto pode explicar sua atração quase

obsessiva pelos espaços de sua infância, de sua adolescência e de sua juventude. Nas

Memórias, eles não são somente cenário em que transcorrem os eventos. Eles se

apresentam carregados de experiências. É como se os ambientes fossem extensão do

narrador, de modo que, em grande parte, não podem ser vistos sem as marcas do

homem que os experimentou. Digamos, então, que o tratamento dado aos espaços

depende do ponto de vista, não somente no que se refere ao ângulo da descrição,

mas também, e sobretudo, pelo sentimento que a reconstituição desperta no narrador.

Já na abertura da obra podemos observá-lo explorando a planta de sua cidade (BO,

pp. 13-17). Comprida, Juiz de Fora se parecia com

60

um esqueleto de peixe, as ruas



menos assim:
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Do lado direito, para quem se coloca na posição do Cristo, plantado

no mirante da cidade (o Morro do Imperador), encontra-se a parte conservadora de

Juiz de Fora, representada por suas instituições mais proeminentes: a Câmara, o

Fórum, a Escola de Comércio, a Igreja Matriz, a Santa Casa, a Cadeia. Na outra

parte, as cervejarias, os cinemas, os colégios de ensino laico, os bordéis, a loja

maçónica e as fábricas - durante a República Velha, a cidade era chamada de

“Manchester brasileira”. Onde se fazem representar os poderes religioso, legislativo,

jurídico e policial, vai descrito o lado repressivo da vida juizforana. O mesmo não

acontece com a margem esquerda da rua Halfeld, a parte herética da cidade, a mais

alegre, com sua soltura e seus prazeres. Naturalmente, trata-se de um modo literário

de observar a geografia da cidade. No ponto mais elevado e mais interior do cenário,
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horizontais, muito longas, cortadas pelas verticais, de menor tamanho, mais ou



o Morro, com a estátua de Cristo ironicamente, abençoando aquela disposição: à

direita de Deus Pai, as virtudes, à sua esquerda, os vícios. De um lado, a ordem; de

sacramentado pela Igreja Católica, de Juiz de Fora, são sempre virulentas. Elas

decorrem muito do sentimento de rejeição do filho não pródigo que, ali, nunca

conseguiu ser feliz. À frente do Cristo, o ponto mais exterior da planta, a estação de

trem, mostrando a saída como o melhor caminho da cidade. Esta oposição radical

entre os lados direito e esquerdo da rua Halfeld, vai se ampliar no ponto de vista do

narrador em relação aos dois lados de sua família. Numa parte, os terríveis mineiros,

que serão alvo do ataque violento do narrador. Noutra parte, os amenos cearenses,

que serão alvo da exaltação do mesmo narrador. O espaço se toma, assim, elemento

da psicologia do homem que narra, por estar profundamente relacionado com as suas

experiências. Diante dos mineiros, ele procede como quem se vinga da frieza do

tratamento recebido. O contrário se dá com os cearenses, a quem o narrador só tem

gratidão para expressar. Entre um sentimento e outro, ódio e amor, quase não há

ponto de relativização. Nava era homem de grandes paixões, com a mão esquerda

elevava, com a direita demolia, conforme observou Antonio Cândido.

Todos os títulos dos volumes das Memórias são metafóricos. A

expressão “Baú de Ossos” remete aos antepassados mortos, mas revividos pela me

mória do seu descendente, que age como quem abre o baú, para reconstituir, a partir
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conservantismo sempre levava a melhor. As críticas de Nava ao poder instituído, e

outro a desordem: os dois campos, segundo o narrador, viviam às turras, mas o



dos ossos, a vida que os mantinha. O baú, de fato, existiu: era o objeto mais sagrado

da casa do Rio Comprido. Ficava no quarto de sua tia Cândida, onde havia “uma

lamparina eterna e minhas tias quase sempre estavam ali acendendo suas velas

bentas e desfiando seus rosários. Todo esse ambiente solene do quarto, seu tom de

tristeza e seu cheiro a cera e sacristia vinham do fato de estarem no tal baú do ora

tório os ossos de minha prima Alice - morta em Juiz de Fora. Coube a meu pai

exumá-los, lavá-los, trazê-los para o Rio e entregar à irmã a bagagem terrível. Ela

túmulo do marido, a caixa de mármore pra que passou o esqueleto” (BO, p. 363). O

baú, que é um elemento do espaço doméstico, funciona mesmo como metáfora de

toda a obra. Ao reconstituir o passado, é como se o narrador ressuscitasse seus

mortos; como se recompusesse, a partir do esqueleto da prima, as figuras e as coisas

levadas pelo tempo, mas guardadas, como os ossos no baú, na memória do escritor.

As Memórias são, assim, como uma montagem de coisas retiradas de um “baú de

surpresas”, conforme observou Drummond, em crónica decisiva sobre Nava (BO,

pp. 6-7). Ao escrevê-las,
• 7 cjustapondo materiais dos mais diversos tipos, para dar forma à sua escritura

“Balão Cativo”, sendo o livro da fase escolar de Nava, indica os

25
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Nava escrevia à máquina, com folha dupla, no lado esquerdo da página, reservando o direito para 
correções, inserções, observações diversas, desenhos e colagens dos mais variados tipos. Flora Sussekind 
interpretou a justaposição desses materiais, à direita, nos originais das Memórias, como "outro livro”, não 
verbal e muito pictórico, geminado ao da esquerda, publicado. Ver, de sua autoria, "A página do lado”, in 
Papéis Colados. Rio de Janeiro, Editora da UERJ, 1993, pp. 253-259.

ficou ali no quarto bem uns dois anos, até que minha tia mandasse erguer, sobre o

internatos dos quais o escritor foi aluno, apontando, assim, os espaços “cativos”, as

o escritor procedia como quem colasse miudezas,



refere-se, obviamente,

expressão, aliás sugerida a Nava por Lúcio Costa, remete à antiga capital do país,

Beira-Mar são mais metonímicos que metafóricos. Neles, o todo é visto pela parte:

Minas pelo chão e o Rio por sua orla. Considerando-se o conjunto dos livros, os de

títulos mais metafóricos são os dois últimos: Galo-das-Trevas e O Círio Perfeito.

Diferentemente dos anteriores, cuja nomenclatura indica os assuntos tratados (Baú

Chão de Ferro), ou a cidade em que o escritor voltaria a viver (Beira-Mar), o título

de Galo-das-Trevas remete à sua própria escritura. Uma narrativa elegíaca abrirá o

derradeiro volume da obra memorialística de Nava.

Ao escolher o título do seu livro, o escritor obrigou-se a explicá-lo:

várias partes das matinais ou

ofícios da semana santa” (GT, p. 2). Ao “galo” corresponde a vela do meio, a maior

e a última a se apagar. No ritual da Paixão de Cristo, ela é levada para trás do altar,

onde a deixam arder até o fim. Essa vela é também chamada de “círio perfeito”, daí

o título do sexto volume das Memórias, que originalmente tinha o nome de Galo-
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onde o escritor passaria toda sua maturidade e velhice. Os títulos de Chão de Ferro e

de Ossos), os espaços em que se dão os principais acontecimentos (Balão Cativo e

livro, indicando o final de um percurso. Galo-das-Trevas poderia mesmo ter sido o

que vão sendo apagadas à medida que se cantam as

ao solo de Minas, para onde Nava retomou depois de con

cluído o curso secundário, no Rio. Quanto à “Beira-Mar”, já explicamos que a

“Galo-das-Trevas” denomina um candelabro de forma triangular,

“prisões”, dos colégios Anglo e Pedro II. O drummondiano título “Chão de Ferro”

“ com treze velas



das-Trevas II.

Como se pode ver, o objeto litúrgico, tal como o baú, envolto em

aura sagrada, também é um elemento do espaço, e também alude à morte (neste

caso, a morte de Cristo), tema presente na obra inteira. Reforçada pela estranheza do

título, a estrutura do livro também é diferente da dos anteriores. Para começar, o

volume é dividido em duas partes. A primeira, denominada “Negro”, contém apenas

um capítulo: “Jardim da Glória à Beira-Mar plantado”. A segunda, que se chama “O

“Belorizonte belo”. Galo-das-Trevas conta ainda com dois anexos. O primeiro deles,

“Residências no Rio”, contém assuntos que serão tratados, de maneira extensiva, na

continuação do volume, ou seja, em Círio Perfeito. A modificação estrutural reflete

no teor da narrativa, como se verá a seguir.

Por vários ângulos, o capítulo “Jardim da Glória à Beira-Mar plan

tado” é de fundamental importância para o leitor das Memórias. Ele ocupa posição

diferenciada no conjunto da obra. O “Jardim da Glória” remete ao bairro em que

morou o escritor, e especifica uma parte dele, a praça à beira-mar, de frente ao pré

dio de apartamentos em que Nava residia. Diga-se, de passagem, que o escritor se

mataria ali, numa noite de domingo, num banco, debaixo de um pé de fícus. O capí

tulo é longo, contém 106 páginas, e compreende uma prolongada suspensão do fio

narrativo que vinha se desenrolando até então. Trata-se, na verdade, de um momento

de transição do narrador da primeira para a terceira pessoa. De uma espécie de adeus
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Branco e o Marrom”, possui dois capítulos: “Santo Antonio do Desterro” e



do protagonista, que cederá seu lugar ao seu aller ego. Além disso, em “Jardim da

Glória”, o tempo é puxado para o presente, para o ato da sua escritura, compreen

dendo, sem dúvida, a passagem de maior subjetividade das Memórias. O capítulo é

abrindo espaço para a continuação da narrativa, que não será mais exatamente a

mesma. No “Jardim da Glória” se dá o encontro do eu que narra com o escritor. É,

portanto, o primeiro grande momento de confissão, explícita por assim dizer, das

Memórias: “em vez de retomar estas memórias onde as tinha deixado na última linha

de Beira-Mar, neste capítulo do meu quinto volume, procedi a uma verdadeira

subversão do tempo e aqui estou falando de velho, nestes idos de 1978” (GT, p. 85).

Ao “Negro” que intitula a primeira parte do livro, corresponde a noite do escritor

que, plantado em seu apartamento, passa em revista a própria vida. Uma longa via

gem noite adentro, e para dentro de si mesmo, assim pode ser visto o capítulo, que

também funciona como uma espécie de noturno. Um noturno escrito por um homem

que cuida de fazer certos arremates da vida, antes de prosseguir com suas Memórias.

também, de um homem que, naquela altura, já ultrapassara o outono da vida.

O capítulo seguinte, “Santo Antonio do Desterro”, representa uma

tentativa de Nava escrever um romance dentro das Memórias. É como se esta parte

da obra pudesse funcionar como um Rotnan à clef: o leitor logo observa que “Santo
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uma espécie de ponto de chegada, a partir do qual o caminho se bifurca novamente,

O momento parece ser o de uma preparação para a morte. A morte de um eu que

vinha falando por si mesmo e que agora passará a falar através do outro. A morte,



Pedrinho; que a rua “Silva Paranhos” é a avenida Rio Branco etc. Médico formado,

o rapaz voltava à sua cidade para trabalhar no Centro de Saúde que ali se implantara.

Este é o assunto básico do capítulo. Não é por acaso que o nome de Juiz de Fora

aparece com o pseudónimo de “Desterro”. O doutor encarna bem a figura de um

de ter chegado, o rapaz retoma a Belo Horizonte. Seus tempos de atividade profis

sional na capital mineira serão tratados em “Belorizonte belo”, último capítulo de

Galo-das-Trevas.

Mantendo estrutura semelhante à do volume anterior, O Círio Per

feito também é composto de três capítulos, a saber: “Belorizonte belo”, “Oeste

Paulista” e “Campo de Santana”. A espacialização, como se vê, permanece firme nos

títulos. O primeiro deles dá continuidade ao capítulo final do volume anterior,

formando com ele, tal como já tinha acontecido anteriormente, outra parelha narra

tiva. O segundo remete ao interior de S.Paulo, onde o doutor viveu e clinicou, na

qualidade de “médico de roça”. O terceiro indica a localização do Hospital de

Pronto-Socorro do Rio, onde Nava foi trabalhar, logo que retomou à então capital do

país. Toda a narrativa de sua vida profissional está enfeixada pela expressão “O
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“desterrado na própria terra”. A cidade o rejeita, de modo que um ano e meio depois

“Colatino” são os tios Berta e Palleta; que o “Gonzinho” da narrativa é na verdade o

Branco e o Marrom”, ou seja, tudo o que se lê a partir de “Jardim da Glória” com-

Fora; que a ma “Schimmelfeld” é a ma Halfeld; que os personagens “Felisberta” e

Antonio do Desterro”, a cidade em que se passam os acontecimentos, é Juiz de



preende um conjunto de histórias chamado de “O Branco e o Marrom”. Trata-se de

metáfora utilizada para referir os tipos antagónicos de médicos: o limpo e o

manchado, o ético e o não ético, o vocacionado e o oportunista, o estudioso e o car

reirista, o bom e o ruim etc. São tipos que o escritor foi encontrando, amando e odi

ando, como fazia com seus parentes cearenses e mineiros, ao longo de sua carreira.

Os retratos de médicos são mesmo inumeráveis nesta parte fmal das Memórias. Ora

o narrador os retrata com a pena da exaltação, ora os retrata com a caricatura mais

demolidora. No limite, a metáfora do branco e do marrom também serve para repre

sentar os momentos de alegria e de tristeza no desempenho de sua profissão.

O resumo da obra serviu para cavarmos os alicerces deste trabalho.

Resta agora projetar as paredes da nossa construção. Vimos que as Memórias são

tremendamente espacializadas. Vimos, também, que apresentam, como eixo, a his

tória de uma formação. O essencial pode ser lido como a história de uma formação

contada através da reconstituição dos muitos espaços em que ela se deu. Eviden

temente, estamos falando da formação do escritor. Um escritor cuja obra recobre os

trinta primeiros anos de sua existência. É a partir dela que as outras existências

ganham sentido e se fazem presentes. Assim, Baú de Ossos e Balão Cativo são os

livros dos seus antepassados e da sua infância; Chão de Ferro, o livro da sua adoles-

livros da sua entrada na maturidade. O conjunto da obra se estrutura de maneira

bastante equilibrada. Os quatro primeiros volumes tratam dos anos de educação do

68

cência; Beira-Mar, o livro da sua juventude; Galo-das-Trevas e O Círio Perfeito, os



escritor, e são semelhantes quanto ao seu modo de organização. Os dois últimos

tratam das suas atividades de médico, e também se assemelham na maneira como

são estruturados. Por este prisma, as Memórias são obra de duas partes: para a vida

dor em primeira pessoa; para a vida profissional, dois volumes com o narrador em

terceira.

A narrativa, entretanto, é marcada por suspensões constantes do fio

cronológico principal. Os desvios são permanentes, de modo que as fábulas não se

submetem por inteiro à linearidade. Relato atrai relato. Histórias de vários tipos vão

se intercalando à história central. As Memórias são como um grande esqueleto, com

muitos cruzamentos, desvios, rotatórias, retornos. Nelas, os espaços se multiplicam

de maneira impressionante, determinando o ritmo do tempo, que ora atrasa, ora

adianta. Narrativas dentro da Narrativa são inumeráveis, “engordando” o conjunto,

exigindo mais tempo de leitura, e tomando a obra mais complexa.

Tudo, nas Memórias, começa na roda doméstica, onde se recebem

amplia os horizontes da escrita e da leitura; e, também, o horizonte das relações

humanas, fora do parentesco. Em seguida,

sentar o coroamento do processo de educação formal do indivíduo, finalmente

pronto para o exercício de sua autonomia na vida. Acompanhando essas esferas,
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escolar completa (primário, secundário, universidade), quatro volumes com o narra-

vem o trabalho, espaço que pode repre-

muitas vértebras. Do ponto de vista espacial, elas são como uma longa estrada, com

as primeiras lições para condução na vida. Depois é a vez da escola, que abre ou



encontra-se a rua, que costuma mostrar o funcionamento do mundo além do intra-

muros familiar.

A casa, a escola, o trabalho e a rua são, assim, os espaços prin

cipais de certas histórias da formação burguesa. Nas Memórias, esses espaços dão

solo ao relato central, que compreende a formação de um homem burguês. De um

homem cuja história é marcada por trânsitos constantes. Uma história que, portanto,
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se esgalha no tempo e nos lugares em que se deu.



CAPÍTULO PRIMEIRO: A CASA



Lições de Casa (1)

morar com suas irmãs. Estudante, habitara à Rua do Mundo Novo em companhia de

meus tios Cândida e Júlio Luna Freire e, com Alice e Antonio Salles, uma pensão à

Rua Marrecas 24. Quando aqui chegamos, reunimo-nos, em Aristides Lobo 106, as

minhas tias Cândida e Maria Euquéria, a minha prima-irmã Maria, filha da primeira,

- e a minha tia-avó Maria Pamplona de Arruda. Pouco depois da nossa vinda, foi a dos

Salles, tomando a chegar do Ceará”. (BO, pp. 335-336). Nava era bem menino, tinha

seis anos, quando seu pai, o médico cearense José Pedro Nava, que trabalhava em

Juiz de Fora, resolveu transferir-se, com mulher e filhos, para o Rio de Janeiro. A

família foi morar nessa casa, um sobrado, no bairro do Rio Comprido. A passagem

mostra oito adultos vivendo juntos. A eles se somam quatro crianças: o escritor e

seus irmãos, todos miúdos. Nava era o mais velho dos cinco filhos que José Pedro

teve com Diva Mariana. Mas isso não era problema. O verbo “reunir”, bem no meio

do trecho, sugere o bom convívio no espaço gregário, de propriedade da irmã mais

velha do pai do escritor, Cândida, “tia Candoca”, ou “dona Candidinha”, como tam-
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“Quando meu pai deixou Juiz de Fora e mudou-se para o Rio veio



bém era chamada. Viúva, aos trinta e quatro anos, a mulher comprara o sobrado com

dinheiro do seguro de vida deixado pelo marido,

Mesmo sendo a proprietária, não há indícios, na narrativa, de que “tia Candoca” uti-

um discreto lugar na casa, e no capítulo “Rio Comprido”, a parte carioca de Baú de

Ossos que narra esses tempos de meninice do escritor. Cândida trabalhava fora,

“sustentava-se com os juros do que sobrara da compra da casa e de dar lições de

piano no colégio em que estudava a filha” (BO, p. 336). Levava vida modesta e soli

tária, o que provavelmente contribuía para que acolhesse irmãos e parentes em seu

sobrado.

No “Rio Comprido”, toda a evocação do passado se dá a partir dessa

casa cheia de gente, onde Nava viveu durante o ano de 1910, e parte de 1911. Nela,

o escritor desfrutaria o melhor tempo de sua infância: “quando caio no fundo da

fossa, quando entro no deserto e sou despedaçado pelas bestas da desolação, quando

fico triste (...), só quero reencontrar o menino que já fui. Assim, quantas e quantas

vezes viajei, primeiro no espaço, depois no tempo, em minha busca, na de minha

rua, na do meu sobrado...”(BO, p. 301). Decerto, a nostalgia daquela fase da vida

está ligada ao ambiente acolhedor da moradia comunitária. O capítulo inteiro

compreende a realização dessa proustiana viagem do narrador, “primeiro no espaço”

fisionomia fora se deteriorando com os anos, tenha sido comandada pelo milagre da
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lizasse esta sua condição para exercer poderes junto aos seus familiares. Ela ocupa

um advogado pernambucano.

e “depois no tempo”. Não surpreende, portanto, que a reconstituição da casa, cuja



memória involuntária. Para a evocação do espaço mágico, a surpresa e a magia da

lado ímpar, defronte do 106, cuja fachada despojada esbatia-se na noite escura.

Olhando as janelas apagadas. Procurando. De repente uma acendeu e os vidros se

iluminaram mostrando o desenho, trinta anos em mim adormecido”(BO, p. 301). A

partir de então, o narrador vai reconstituir o espaço, para que o tempo possa ressur

gir, reanimando, assim, a vida que palpitava nele.

Antes de descrever os interiores da casa, ele nos conta a história da

rua Aristides Lobo; depois será a vez do gradil da frente; em seguida, do pátio que

dava para a calçada. Daí, e ao longo do capítulo, entramos com ele na sala de visitas

e na sala de jantar, subimos a escada rumo aos quartos do piso superior e, por fim,

vamos aos fundos do sobrado, ao quintal, que dava para a beira do rio, justamente o

rio Comprido. A casa parece ser o protagonista da narrativa. Vai sendo mostrada aos

poucos, desenhada, como se desenham os contornos de um personagem central. Sua

apresentação se dá de fora para dentro porque adentrá-la é ir ao encontro de si

mesmo, ou seja, do menino que a cara do velho já não deixa entrever.

O modo de compor o capítulo procura, assim, imitar os passos do

narrador revisitando a casa onde transcorreu aquela temporada feliz de sua infância.

Ligando o piso inferior ao superior, havia uma escada, com área escura embaixo

dela, “além da qual se estendiam os mistérios inexplorados da cozinha, da despensa,
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recordação repentina: “Eu tinha ido me refugiar na rua maternal, tinha parado no

dos quartos de empregados, da descida para o porão, das latrinas e banheiros de



baixo” (BO, p. 359). Curiosamente, este é o espaço menos descrito. Tudo indica que

o menino não era de frequentar os domínios subterrâneos e subalternos da casa, o

que vai sugerido, no trecho, pelos “mistérios inexplorados”. Mas, como isto pôde

acontecer com um escritor que desde sempre mostrou-se curioso, atento a tudo, e

colecionador de minuciosas lembranças dos lugares em que morou e dos ambientes

que frequentou? Como isto pôde acontecer com um narrador tão imaginoso no pre

enchimento das lacunas da memória? Mesmo sem o apoio da descrição, alguma

coisa podemos apreender daquele espaço. Em primeiro lugar, ele é visto por cima, o

que indica distância. Em segundo lugar, trata-se de região sombria, “tão escura que,

dia inteiro, ficava aceso, como luz votiva, um bico de gás sem ‘camisa’ e sem manga

de vidro” (BO, p. 360). Região propícia, aos olhos da criança medrosa que Nava era,

ao asilo do demónio: “Chegava a hora de subir para dormir. Para isto eu tinha de

passar espavorido pela nossa área, sob cujas escadas a horrenda besta vinha se

esconder assim que a noite caía” (BO, p. 359). O monstro que ali se hospedava

chamava-se “Babaquara”, fantasma que, às noites, vinha assustar o menino. Ao

invés de descrever o local, é na “besta fera” que se detém o narrador.

Sabemos, entretanto, que, na área em questão, armava-se um cenário

de trabalho, embora seus atores não se apresentem na cena do texto, com exceção do

copeiro, que, naturalmente, tinha acesso às dependências mais nobres da casa e que,

trabalhavam no sobrado, as mulheres da família, cujas atividades são largamente
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mesmo assim, é citado apenas de raspão. Sabemos, também, que mais pessoas



descritas. A desproporção nos modos de recordar é evidente. Silêncio quanto à tra

balheira de baixo, farto detalhamento sobre a produtividade de cima. A divisão do

trabalho doméstico é, assim, representada através do espaço: as provavelmente

limpando - ou seja, dando conta dos serviços “inferiores” da casa; as outras, todas

brancas, no andar superior, em área cheia de sol, “cozendo, cerzindo, cortando,

dobando, fazendo croché ou tricô” (BO, p. 362).

Se o menino evitava o acesso à labuta das primeiras, desempenhada

no setor fantasmagórico da casa, convivia perfeitamente bem com o artesanato das

segundas, o que fez render, para o narrador, uma bonita passagem sobre os ofícios

domésticos de sua mãe e de suas tias: “As rodas de mão niqueladas das máquinas de

costura luziam como bordas da lua cheia e o ritmo pontilhado das agulhas casava-se

à batida dos bilros de minha tia Marout fazendo renda. Ela contava pontos, punha os

espinhos, fazia os nós e da indústria de suas mãos nodosas ia saindo a trama que

seguia os mesmos riscos que vinham de sua mãe, de sua avó, de mais longe ainda

(...). Como sempre a pauta ondulada da teia fabricada sugeria a da cantiga de boca

fechada que acompanhava a batida dos bilros” (BO, p. 362).

Marout, ou Maria Pamplona, tia-avó do escritor, é a figura central

da “oficina” doméstica. A mulher mais velha é a que executa o trabalho mais tradi

cional e, provavelmente, o mais respeitado da casa. A visão lírica do ofício da tia

acaba realçando a omissão do desempenho dos serviçais. Enquanto, no piso supe-
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negras, na área inferior e escura, lavando, passando, engomando, cozinhando e



rior, as mulheres preenchem o vazio das tardes com rendas e costuras, no interior,

não somente a divisão do trabalho caseiro, mas também a sua qualificação. Se for

çarmos um pouco, mostra-se a diferença entre os misteres de branco e os misteres de

preto. Estes são esquecidos, em parte, porque, menino, o narrador não frequentava

aqueles domínios; em parte, também, para que o mesmo narrador não seja obrigado

de convívio com ela. O trabalho duro, executado no baixo, podia ser o dado

incómodo das róseas lembranças do sobrado mágico.

Na obra de Nava, os cearenses do Rio Comprido, de tradição liberal

e democrática, opõem-se vivamente aos mineiros de Juiz de Fora, de tradição

patriarcal e escravista. A amenidade dos primeiros contrasta com a brutalidade dos

segundos. Quando se trata destes, o narrador expõe, com todas as letras, o funcio

namento de uma vida doméstica que, mesmo andando no século XX, desconsiderava

a Abolição. Sua avó materna, Maria Luísa, dona do outro sobrado, de Juiz de Fora,

como boa descendente de uma antiga linhagem de escravocratas ferozes,

tomara conhecimento do 13 de Maio e chegava a ratamba não só nas suas crias como

francamente favorável aos cearenses, na companhia de quem só experimentou

momentos de felicidade, o esquecimento da criadagem do Rio Comprido se explica
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outros labutam para que o sobrado funcione. Os planos espaciais revelam, assim,

comprometer as reminiscências felizes de sua família paterna, e dos seus doces anos

nas empregadas assalariadas” (BC, p. 4). Sendo o ponto de vista do narrador

“não

a descrever as relações entre os patrões e os empregados da casa. Elas poderiam



pela intenção de não macular a imagem dos seus antepassados mais queridos,

garantindo, assim, a coerência do seu ângulo de visão. Toda a narrativa das Memó-

rada entre um grupo e outro do parentesco do escritor. Relativizando os valores que

representa, Nava teria escrito outra obra, talvez mais analítica e menos descritiva e

sentimental do que a que nos deixou. Seu modo de reconstituir o espaço e o tempo

do Rio Comprido sugere que as relações entre os donos da casa e os seus serviçais

deviam estar longe do desejável. Se ali não se escravizava, as condições insalubres

do setor de labuta, às quais se junta a separação dos níveis superior e inferior, reve

lam que o massacre mudava de tom, mas continuava existindo, senão na forma do

desprezo, que a distância entre o grupo que serve e o que é servido sempre pode

sugerir, ao menos no desprestígio a que o trabalho bruto, entre nós, sempre foi sub

metido.

Dos quatro capítulos de Baú de Ossos. “Rio Comprido”, o último, é

o mais descritivo, mais pictórico, o que tem menos ação para narrar. Ao contrário do

que acontece nos anteriores, nele, nenhum personagem se destaca especialmente. Os

arroubos do gesto e da voz são contidos. É como se todos se mantivessem paralisa

dos, como as figuras hieráticas da “Tarde de domingo na Ilha de Grande Jatte”, ou

do “Prelúdio do espetáculo”, de Georges Seurat, pintor que Nava admirava muito1.
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rias, especialmente no que se refere às histórias de família, depende da oposição cer-

1 O pontilhismo da pintura de Seurat serve para Nava compor a imagem do processo de memória 
desses tempos. Tempos que retomam cheios de lacunas, como os pontos miúdos dos quadros do pintor 
pós-impressionista. que dão às figuras um certo efeito enfumaçado.



A placidez dá o tom do capítulo, o que se pode notar já nas suas primeiras linhas.

da Lagoinha, das escarpas do Corcovado. Por comprido, comprido - Rio Comprido

ficou sendo. Recebia o Catumbi (...), o Coqueiros, o Bispo. Os caminhos desses cór

regos é que fizeram o rebolado da Rua Santa Alexandrina, o maneio da do Bispo e o

ondulado de Aristides Lobo - cujos ziguezagues, curvas e voltas mostram o traçado

fluviátil livre, antes da canalização, antes das galerias subterrâneas” (BO, p. 229).

a forma de riachos “rebolado, meneio, ondulado” começam a sugerir a suavidade da

narrativa que está iniciando. Para reforço de impressão, basta lembrar a abertura do

capítulo anterior, “Paraibuna”, que também começa com a descrição de um rio.

assombradas”, que “gemiam feio com o vento noturno” (BO, p. 189). As imagens

desse rio remetem ao perigo, ao terror e à morte. Suas águas eram “propícias ao afo-

furiosa”, deixando a cidade de Juiz de fora em pânico (BO, p. 189). Ao turvo Parai

buna, portanto, contrapõe-se o cristalino rio Comprido, que desce serenamente da

serra, a caminho do mar.

Os rios, que tanto simbolizam o fluxo do tempo, abrem, assim, os
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Elas descrevem o rio Comprido: “Vinha de encostas doces de Santa Tereza, da serra

em épocas de cheia, ele “levantava-se qual serpe

justamente o Paraibuna, “tortuoso, barrento”, com suas “margens e pontes mal

gamento” e “aos suicídios”;

As palavras utilizadas para descrever a nascente “encostas doces” e

linhas gerais das histórias que serão contadas. Ao rio Comprido correspondem as

capítulos das memórias infantis do escritor. O modo de descrevê-los antecipa as



reminiscências dos bons tempos passados na casa carioca. Ao Paraibuna, as lem

branças pouco felizes de Juiz de Fora. Mas os dois rios também se opõem quanto ao

tamanho. O Paraibuna, violento e maior, pode remeter à grandiloqiiência dos

mineiros, nostálgicos da glória passada, do Império, da escravidão. O Rio Comprido,

tranquilo e menor, pode apontar a compostura dos cearenses, que não tinham por

que utilizar o passado como afirmação de autoridade ou de poder. Digamos então

que, no salto de um para outro rio, a épica terrível dos mineiros cede lugar à crónica

suave dos nordestinos emigrados. O contorno dos rios pode espelhar, ainda, o

contorno social das duas famílias. O tortuoso Paraibuna não deixa de indicar os altos

e baixos dos mineiros, ao passo que o ondulado do rio Comprido e seus afluentes

aponta a vida sem maiores sobressaltos dos aburguesados cearenses.

Era na sala de visitas da casa comunitária da rua Aristides Lobo que

a família se reunia para suas conversas e seus saraus. Ali, se recebiam os parentes,

muito deles vindos de subúrbios distantes, e os amigos. A mobília, segundo o narra-

encostos: o sofá, as duas cadeiras de braços, um sem número de cadeiras singelas e

os indispensáveis ‘portas’. Não há mais destes móveis, cujo pretexto era sua utili

dade, mas cujo fim eram os próprios ornatos abertos na sua madeira. Flores, florões,

folhas e folhagens, cheias de arredondados e laçadas do que se chamou ironicamente

o ‘estilo tênia’. Realmente, dominava o longo, o sinuoso, o coleante e o flexuoso.

Durante certa fase isto passou a ser considerado horrível, mas o tempo veio reabili-
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dor, “era bem belle-époque, de madeira preta torneada, palhinha no assento e nos



com o “sinuoso, o coleante e o flexuoso” dos objetos de decoração do sobrado que

rememora.

Como costuma acontecer, a mobília de uma casa é representativa

leitor imagina a discrição, a sobriedade e a singeleza Biedermeier da sala de visitas,

sempre o espaço mais aberto, mais público, da habitação burguesa. Um certo refi

namento de classe média se insinua no tipo, na disposição dos assentos e no estilo de

época dos móveis. Os portas, aos quais o narrador se refere, serão especificados

adiante: porta-postais, porta-leques, porta-jornais, porta-chapéus, porta-bibelôs etc.

ornamentos, a relativa modéstia dos recursos, na casa do Rio Comprido. O quadro

sobrevivia em parte do seguro deixado pelo marido, e em parte das aulas de piano

que ministrava no Sacré-Coeur; Marout enviuvara de um professor de português do

Liceu de Fortaleza; Maria Euquéria, “tia Bibi”, se casaria com Heitor Modesto, ex-

militar, ex-caixeiro e, depois, funcionário público; eram empregados de repartição o

escritor e jornalista Antonio Sales, casado com “tia Alice”, e o médico José Pedro,

pai de Nava. Os dados, como se vê, mostram que os moradores da casa eram pessoas
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também o próprio estilo do escritor; um estilo com os “meneios” do rio Comprido e

das posses e do gosto dos seus moradores. Nas primeiras frases da citação acima, o

319). O olhar para o detalhe não descreve somente o entalhamento dos móveis, mas

(BO, pp. 319-320). A série de miudezas sugere a intenção de compensar, com os

das ocupações de seus moradores mostra o seguinte: “tia Candoca”, como já se viu,

tando essas curvas, emprestando poesia e encanto a semelhante gênero” (BO, p.



de classe média. Além disso, era gente de bom convívio, distinta e refinada, segundo

o narrador.

parte letrada e cosmopolita de sua família. Ali, já não dispunha, como no sobrado de

Juiz de Fora, de sua negrinha para lhe contar histórias de ninar (BO, pp. 238-244). A

voz da moça escravizada é silenciada pelas vozes dos parentes, que gostavam de

contar casos quando se reuniam, e pelas páginas dos livros, pelas quais começava a

criar gosto: “ali se me desabrochou o amor que nunca me deixou. O amor dos livros,

o amor da leitura” (BO, p. 367). Tudo começa com a admiração que o sobrinho

nutria pela dona da casa. Quando voltava do trabalho, Cândida, ou se entregava ao

piano, ou se debruçava nos volumes das estantes que mantinha em seu quarto de

dormir: “Eu gostava de admirá-la entregue a esses misteres e fascinava-me a capa de

uma de suas coleção de romances, parece que chamada ‘Hora de Leitura’, onde

havia uma dorida figura de senhora lendo e destacando seu perfil agudo e o luto de

sua roupa, contra a claridade de uma janela ao fundo. Parecia minha tia e comecei a

memória do narrador como se fosse uma tela. Pela descrição feita, a capa da coleção

devia reproduzir o quadro “Saudade”, de Almeida Júnior, de 1899. A atitude exem

plar da mulher viúva e letrada, com sua plasticidade melancólica, atraía o menino.

Sem querer, Cândida sensibilizava o seu sobrinho para os prazeres da leitura.
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No Rio Comprido, o menino tinha oportunidade de conviver com a

amar os livros” (BO, p. 336). A imagem da tia lendo, como se vê, imprimiu-se na

Mas foi outro morador da casa que acabou dando concretude ao



sentimento que “dona Candidinha” provocava com sua postura emblemática, e muito

tema, de mulher lendo. Com a mudança de Antonio Sales para a ma Aristides Lobo,

diz o narrador, “ia ser tempo de figura em livro e de uma história saindo de cada

estampa. Foi quando conheci Napoleão Bonaparte, Dom Quixote e Sancho Pança.

Tio Sales me apresentou os três no mesmo dia”(BO, p. 329). Se o garoto apreciava a

cena da tia, olhos postos nos livros, o mesmo se passava com a do tio escrevendo:

horas”(BO, p. 330). Assistindo ao trabalho do tio escritor, o menino recebia, de novo

sem querer, suas primeiras lições de escritura. Elas incluíam demonstrações de rigor

e persistência. O poeta “riscava, corrigia, lia baixo, rasgava outra vez, tomava a

principiar, lia alto, retomava, até engastar o fecho de ouro da ourivesaria difícil do

soneto ou do poema” (BO, p. 330).

Completava-se, assim, o aprendizado sobre o desempenho do traba

lho dentro de casa. No sobrado de Maria Luísa, em Juiz de Fora, o menino podia

assistir às cenas de labuta servil das crias e empregadas de sua avó; no sobrado do

esquecer dos empregados, cuja faina não o interessava, e

admirar as tarefas da mãe e das tias, com seus bordados e suas rendas. Podia, tam

bém, observar o trabalho intelectual do tio. Evidentemente, para o (futuro) escritor,

este era o mais fascinante.

É que a convivência com Antonio Sales seria decisiva no processo

de formação de Nava . Tudo entre os dois era pautado pelas atividades do espírito. O
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Rio Comprido, podia se

“todas as manhãs ele sentava-se cedo a essa mesa e escrevia até as dez, onze



escritor se considerava discípulo do tio, e a ele dedica, numa espécie de grande

homenagem, várias passagens de Baú de Ossos e todo um capítulo de Balão Cativo.

O retrato de Antonio Sales começa a ser pintado na descrição que o narrador das

onde chegava, arranjava sempre igual para trabalhar e onde ele colocava seus ape

trechos de modo invariável. A pasta confeccionada por ele. O renque de dicionários.

A espátula, o pote de goma, a tesoura, o porta-lápis barato, de metal dourado, em

situação sempre idêntica, a caneta de pena fina de tia Alice, a de pena grossa do

próprio Salles, o bicolor azul e vermelho, a raspadeira para apontar os lápis e apagar

a escrita feita a tinta” (BO, p. 330). É assim, através do elemento espacial, a mesa de

trabalho, que

traço definitivo: a ordem dos objetos, em posição invariável, indica a disciplina do

escritor “sistemático” que, inclusive, dava lições de método ao sobrinho que o

observava em seu ofício. À ordem da escrivaninha também se ligará a figura do

homem probo e dedicado à sua vocação, sensível e impecável com relação aos seus,

que aparecerá depois, em desenho mais completo.

Mas as lições do mestre se estendiam por outros domínios, saltando

do campo dos livros para ganhar as ruas da cidade. Antonio Sales gostava de levar o

mais preservava sua fisionomia imperial luso-brasileira. Nesses passeios, que relem

bra com grande ternura, Nava ia aprendendo a conhecer e amar a topografia da
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a figura do tio-escritor ganha seu primeiro esboço. Um esboço com

menino em suas caminhadas pelo Rio, sobretudo pelo centro velho, onde a cidade

Memórias nos apresenta de sua escrivaninha. Tratava-se da “mesa que o tio Salles,



cidade que mais tarde escolheria para viver.

Com a morte do pai, em 1911, o escritor deixaria o sobrado do Rio

Comprido, perdendo, assim, temporariamente, o convívio com Antonio Sales. Sua

anos, no sobrado de Maria Luísa, até a morte desta, em 1913. Nessa altura, o avô

viúvo resolve levar a família para Belo Horizonte. Nava só volta ao Rio em 1916,

para ser aluno do Pedro II. Naquele ano, a casa acolhedora do Rio Comprido já não

existia. Antonio Sales e sua mulher Alice viviam numa pensão, a “Pensão Moss”,

largamente descrita em Balão Cativo. É nela, na companhia dos tios, que o estudante

desfrutará de seus momentos de folga do internato, durante os anos de 1916e 1917.

Entretanto na adolescência, o menino encontra-se ainda mais aberto para as temas

influências de Antonio Sales. O período de separação em nada tinha afetado a rela

ção idílica dos dois, o que já se percebe pela escrivaninha, que é representada:

ras, as canetas”(BC, p. 189). As caminhadas também continuaram: “devo a meu tio e

a esses passeios o amor que nutro pelas casas velhas do Rio antigo. Cada uma que

cai é como um amigo que enterro”(BC, p. 215).

Para preparar o retrato-homenagem do tio, Nava contou com a

memória dos tempos passados em sua companhia, e com o arquivo pessoal do escri

tor, do qual acabou sendo herdeiro. Nascido pobre, no interior do Ceará, em 1868,

Antonio Sales se encaixa bem na categoria dos homens que se fizeram vindos do
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mãe, uma vez viúva, retoma com os filhos à Juiz de Fora, onde permanecerá dois

“Nada mudara: os mesmos pesos, os mesmos lugares para as borrachas, as raspadei-



nada. Ao longo da vida, saltou da condição de caixeiro de armazém para a de figura

de destaque da belle-époque cearense e carioca. A passagem dos anos oitenta para os

noventa, do século passado, lhe foi decisiva, pois, segundo o narrador das Memórias,

cc

grupo literário [Antonio Sales foi

fundador de periódicos, líder da Abolição, propagandista de República e um dos

seus proclamadores no Ceará” (BC, p.237). Personagem com certa relevância nas

um romance de repercussão, Aves de Arribação, em 1902.

Talento e esforço, sorte ou arrivismo, o que teria retirado Antonio

caixeiro, para instruir-se, tinha que se virar por conta própria: “depois de medir

durante o dia os litros de grão, as réstias de cebola, e os pesos de carne do Aracati -

desunhava, sem mestre nem guia, os livros em que aprendeu grego, latim, alemão,

francês, italiano, português; os volumes de belas-artes, belas-letras e filosofia - que

iriam fazer aparecer o poeta, o jornalista, o humanista e o chefe de escola de 1892”

(BC, p. 232). Algum exagero deve ter ido na passagem, muito tomada pela admira

ção que o narrador nutria por seu parente. Mas isto não elimina a impressão de que o

2
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Nava historia esse movimento literário do fim do século XLX, em Baú de Ossos (pp. 85-99). Para o 
escritor, talvez com certo exagero, a “Padaria Espiritual” “só encontra símile no movimento que sairia, 
trinta anos depois, da Semana de Arte Moderna” (BO. pp. 85-86). Havia, segundo consta, muita 
irreverência e muito desejo de renovar as letras cearenses, nos “padeiros", dentre os quais o nome mais 
proeminente era o de Adolfo Caminha.

letras brasileiras do começo do século, o escritor publicou alguns livros de poemas, e

em menos de uma década passara de vendedor de balcão a jornalista, chefe de

um dos fundadores da “Padaria Espiritual”]2,

Sales da completa obscuridade a que parecia estar destinado? Sem berço, o jovem



empenho do homem deve mesmo ter sido extraordinário. Os dotes espirituais, entre

tanto, não seriam suficientes para fazê-lo saltar da sua condição de base. O rapaz

Ceará naquele tempo: “o amigo poderoso é que arrancou Salles do balcão e deu-lhe

emprego mais compatível com a atividade intelectual”(BC, p. 235). Iniciava-se,

assim, para o moço que queria ser escritor, sua carreira no funcionalismo público.

Quando Nava desfrutou do convívio com ele, Antonio Sales era empregado do

Tesouro Nacional, desde 1896, e vivia muito bem.

O que toma curioso o retrato de Antonio Sales, nas Memórias de

Nava, não é tanto a combinação de fatores que permitiram ao homem sem tostão,

mas tremendamente esforçado, melhorar sua vida e acabar adquirindo notoriedade.

Se isto nunca foi comum, também não era de todo inusitado. O que chama atenção

no seu retrato é o jeito disciplicente com que o escritor tratava o seu emprego no

cargo obtido o dispensava de comparecer ao local de trabalho. Servia, entretanto,

para lhe garantir a renda que lhe permitia viver no Rio. E como se o Governo tivesse

a obrigação de sustentar seu talento literário. Como se podia esperar, esse aspecto da

conduta do escritor é tratado muito de leve pelo narrador, que não tem interesse em

macular a imagem do tio: “funcionário a desejar, o que Antonio Salles realizou na

expressão inteira e na mais completa significação do termo foi a figura do homem de

letras” (BC, p.253). Para ele, a repartição que o mantinha era apenas uma proveitosa
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precisava de ajuda, e esta lhe foi dada por um figurão, Caio Prado, que governava o

Tesouro. Uma vez aproveitada a chance de saltar do balcão para a escrivaninha, o



sinecura. O emprego público não era um posto de trabalho, mas uma espécie de

prémio dado à sua vocação. Em certa passagem, Nava descreve a rotina do parente

que o hospedava. Antonio Sales acordava cedo, escrevia até às dez, almoçava às

onze, fazia a sesta, voltava à escrivaninha ou ia passear “só, comigo, com minha tia,

ou nós todos três - para as livrarias, as compras, a Avenida, a Rua do Ouvidor, a Rua

Gonçalves Dias” (BC, p. 251).

Benefíciando-se da velha permissividade de certos escalões da

burocracia brasileira, o escritor podia dedicar-se ao que, de fato lhe interessava: as

letras. Naturalmente, vem do seu perfil de homem letrado o fascínio que ele desper

tava no sobrinho: a combinação de inteligência, sensibilidade e erudição fez com

que o tio preenchesse, até certo ponto ao menos, a lacuna deixada pela ausência do

pai na vida de Nava3. Foi no campo da leitura que o seu papel de educador melhor

se evidenciou. Antonio Sales dava ao menino lições de estímulo e de liberdade para

ler: “não tenho nenhuma idéia dele me inculcando esse ou aquele livro. O que ele

mandava é que

fone. Tudo era sagrado porque tudo era letra impressa” (BC, p. 190). O conselho

dado pelo intelectual exemplar lembra a conhecida passagem da prosa autobiográfica

de Manuel Bandeira, que amava o pai, o que realça ainda mais a impressão do

relacionamento paternal mantido por Antonio Sales com seu sobrinho. É na compa-

3
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eu lesse. O que fosse. Livro. Revista. Jornal. Até catálogo de tele-



nhia paterna que o autor do Itinerário de Pasárgada assimila a idéia de que “a poesia

nas disparatadas”4.

Mesmo vivendo em pensão, o escritor mantinha consigo suas estan

tes de livros. Assim, biblioteca à disposição, e sob a tutela do tio, o adolescente ia

apurando seu gosto pela leitura e afirmando-se como leitor voraz: “diante da livraria

que se me oferecia tal qual um mar oceano - mergulhei! E me senti logo como peixe

n’água. Depois da biblioteca do Anglo que eu esgotara, eu tinha ali rumas de litera

tura nacional, portuguesa, inglesa, francesa” (BC, p. 190). Além de romancista natu

ralista e poeta parnasiano epigonal, Antonio Sales tinha talento de caricaturista.

Colaborava com a revista de humor “Dom Quixote “ e escrevia artigos de jornal,

observando, segundo Nava, o andamento da vida política, literária e artística da

belle-époque carioca. Dado o à vontade do gênero, era nessas crónicas que o escritor

melhor exercia sua vocação satírica: “vamos encontrar, apresentadas por ele, as figu

ras humanas como elas eram de fato, antes de serem envultadas no próprio mito,

despersonalizadas pela cara no selo, o nome na placa das ruas, o corpo inteiro nas

estátuas. Vemos figuras históricas, reconduzidas ao dia-a-dia, calva à mostra -

espostejadas pela crítica e pela sátira” (BC, p. 254).

Foi com Antonio Sales que Nava iniciou-se no universo da criação literária. Os

hóspedes da pensão em que conviviam viravam personagens, nas palestras do tio

4 Ver, dc Manuel Bandeira. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro. Aguilar, 1958, p. 12, vol. II.
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está em tudo - tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como



qualquer que fugisse do todo-o-mundo, logo começava seu enredo e a criar uma

espécie de novela onde o indivíduo focalizado movia-se melhor que na sua própria

existência” (BC, p. 221). É assim, rememorando as fábulas do seu ente querido, que

o narrador reconstrói, em chave caricaturesca, as figuras que viviam na hospedaria

de dona Adelaide Moss (BC, pp. 221-228). Nesse campo, como no das leituras e dos

domínios estendem-se desde a extraordinária erudição na literatura e nas artes até o

piadismo, o vocabulário chulo e a caricatura, de que usa e abusa na obra. Esta

combinação de alto e baixo no estilo de Nava pode ter se originado nas lições do tio

escritor. Ela evoluiria ao ser apurada nas suas experiências modernistas, e acabou

por constituir-se em força decisiva na elaboração das Memórias.

Lições de Casa (2)

Como se sabe, as experiências da infância são tema privilegiado na

memória dos indivíduos. A casa materna, onde em geral se vivem os primeiros anos

de vida, costuma ser espaço decisivo no processo de rememoração.5 Certas pessoas

passam anos e anos no lugar em que nasceram. Não foi este o caso de Nava. A pri-

5

90

Baseio-ine aqui nas observações de Ecléa Bosi. em seu livro Memória e Sociedade. Lembranças de 
velhos. 2a. ed. , São Paulo. Edusp -T.A. Queiroz, 1987. pp. 356-357.

passeios, a influência de Antonio Sales em Nava foi fundamental. Ao narrar, seus

com o sobrinho: “para descanso de espírito, sempre que ele via um verdadeiro tipo



meira fase de sua meninice, passou-a, na companhia dos pais, em Juiz de Fora.

Depois foi a vez do convívio com seus familiares, no sobrado do Rio Comprido. Em

seguida, ocorreu o retomo à Juiz de Fora. De Juiz de Fora, a família se mudaria para

Belo Horizonte. De Belo Horizonte, o menino voltaria ao Rio, para ser aluno do

Pedro II. Até certo ponto da vida, Nava foi um desgarrado, o que certamente contri

buiu para o seu apego aos espaços em que habitou: a casa dos pais, a casa dos avós,

os internatos, a casa da mãe, as pensões etc. Nenhuma dessas casas, entretanto,

adquiriu, para ele, valor afetivo tão grande quanto a do Rio Comprido. Além das

doces recordações que o sobrado provocava, havia, também, o fato de que seu pai

mulher com quatro filhos pequenos, grávida do quinto, e sem recursos. A situação

difícil obrigou-a a retomar à casa de sua mãe, para sobreviver6. É aí que começam

Diva Mariana vivia de favores e, ainda por cima, não era a filha predileta. Até mor

rer, daí a dois anos, Maria Luísa tratou a ela e a seus filhos com frieza. Na última

página de Baú de Ossos, o narrador descreve o modo como sua família foi recebida

pela avó: “A Deolinda foi correndo chamar a ‘Sinhá’ que estava em frente, em casa

da mana Zina. Minha avó atravessou a ma e deu notícias. A Berta não pôde esperar

6
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os deslocamentos pelo espaço, e os problemas também. No sobrado de Maria Luísa,

morrera ali, em 1911. Uma forte pneumonia daria cabo do médico, que deixou a



das Raithe. Seu quarto está pronto. Vamos ver como é que se pode acomodar tanto

menino” (BO, p. 392). Algumas linhas depois, o narrador informa as condições em

que eles se encontravam: “O Dr. Duarte de Abreu não conseguiu passar na Câmara

um projeto de benefício para a viúva e filhos de um funcionário morto no trabalho.

Estávamos a nada, mão na frente e outra atrás” (BO, p. 392).

longa trajetória de moradia em vários lugares e de convívio com muita gente. Os

deslocamentos constantes forjaram um modo de ser, o que, logicamente, explica

bastante o narrador das Memórias. Trata-se de uma espécie de viajante que descreve

com minúcias os lugares por onde andou, e a multidão de pessoas com quem convi-

fosse uma imensa galeria, com disposição labiríntica, as paredes tomadas por uma

sequência infindável de retratos. Somente um grande físionomista, treinado para

fixar os ambientes em que viveu e as figuras que neles se moviam, poderia ter pin

tado os quadros da volumosa exposição que compreendem as Memórias.

Como dissemos, o sobrado do Rio Comprido é o espaço mais caro à

memória do narrador. Nenhum tipo de desentendimento, nenhuma disputa, nada

aparece na narrativa que possa macular o lirismo da rememoração. O ambiente amo

roso e formador acabou fazendo do sobrado, para o menino que cresceu, que amadu-
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veu, ou simplesmente cruzou. Nesse sentido, a obra de Nava pode ser vista como se

esquema familiar clássico: pai, mãe e filhos. A morte de seu pai impulsionou uma

Durante sua infância e adolescência, o escritor viveu bem pouco o

porque estava na Creosotagem. A Dedeta, porque tinha ido jogar 'croquet' em casa



receu e que envelheceu, seu espaço ideal, sua “Pasárgada”, a mais maternal das

opondo aos tempos difíceis que viriam depois, em Juiz de Fora. O relato dessa época

é aberto sob o signo da sombra, ou seja, a luminosidade do cenário carioca - “Na

Rua Aristides Lobo, mesmo a noite guarda cintilações de alvorada. Só consigo

evocá-la nas suas manhãs e só vejo morros, casa, gente, dentro da massa luminosa e

pontilhada como a dos quadros de Signac, Cross, Bonnard e Seurat” (BO, p. 311) - é

trocada pela atmosfera sombria produzida pelas recordações de Juiz de Fora: “não

a sombra que

dele se derramava sobre a chácara de Inhá Luisa ficaram representando o lado

Noruega da minha infância. Nunca batido pelo sol. Sempre no escuro. Todo úmido,

pardo

com quem iríamos conviver em Juiz de Fora” (BC, p. 3). Como se vê, ao contrário

da luz - o clarão da memória que havia desencadeado a reconstituição do sobrado do

Rio Comprido - é a escuridão que mobiliza as lembranças desse tempo. Ao seco

pontilhismo dos quadros dos pintores franceses fin-de-siècle, utilizado para evocação

da temporada carioca, sucede o clima úmido, pesado, que vai reger as recordações

juizforanas; do mesmo modo como as figuras luminosas do Rio Comprido cederão

seu lugar às figuras soturnas do sobrado de Maria Luisa.

No “Morro do Imperador”, capítulo de Balão Cativo que compre

ende a narrativa desse retomo às serras mineiras, diferentemente do que acontecia no
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importa muito a direção. O que sei é que aquela encosta do morro e

e verde, pardo e escorrendo. Dele emergem as figuras próximas e distantes

casas que habitou. Em tudo, a experiência de viver no Rio Comprido acabou se



parágrafo do volume anterior (BO, p. 251-252), mas a sua dona. O procedimento é

revelador. Em plano mais restrito, revela que Maria Luísa comandava seu espaço

Nava, gente muito ciosa de suas posses e fascinada pelo prestígio que os bens mate-

democrática era deixada para trás, impondo-se, agora,

escravocrata e patriarcal.

Maria Luísa e Antonio Sales acabarão formando um par antitético,

na medida em que os dois encarnavam o que de mais representativo havia nas ideo

logias dos dois ramos da família do escritor. Ideologias que se materializavam em

práticas de vida que marcariam profundamente o narrador das Memórias. Ideologias

que acabariam por forjar seu ponto de vista, francamente favorável aos seus familia

res paternos. Antonio Sales, com suas lições de leitura, com os passeios que pro

gramava, com seus jogos de imaginação, mostrava ao sobrinho como ele deveria ser.

neto como ele não deveria ser. Naturalmente, a escolha do rumo a seguir passava

pela dinâmica do afeto. Menino, o escritor sentia-se amado pelo tio e desprezado

pela avó: “Comia das suas frutas, sem me oferecer. Minto; deu-me, uma vez, para

provar, um caroço de manga já chupado, quente e babujado por ela. Foi engulhando
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as regras da outra tradição,

renses tinha que ser trocada pela intolerância dos mineiros. A tradição liberal e

“Rio Comprido”, a figura principal não é a casa, aliás descrita em apenas um

riais podiam dar. Por capricho do destino - a morte do pai -, a reciprocidade dos cea-

com mãos de ferro. Em plano mais amplo, revela o temperamento dos mineiros de

Maria Luísa, com seu autoritarismo, seus caprichos e sua indiferença, mostrava ao



que aproveitei esse único gesto amável que conheci de minha avó materna” (BC, p.

23). Como não poderia deixar de ser, as éticas de vida que os dois tinham a ensinar

só seriam devidamente assimiladas tempos depois.

Como acontece com Antonio Sales, o desenho de Maria Luísa

começa a ser esboçado em Baú de Ossos, para, depois, aparecer com traço mais

firme em Balão Cativo. Esse modo de proceder se relaciona com a experiência do

escritor: em Balão Cativo, retomam tempos em que ele era mais crescido, aumen

tando, assim, sua capacidade de recordação. Além disso, sendo um pouco maior,

podia conviver mais intensamente com essas figuras importantes de sua vida; podia

observá-las melhor, guardando na memória os seus contornos, seus modos de pensar

e de agir. Obviamente, o retrato de Maria Luísa pertence ao Álbum da família

materna do escritor. Ele começa a ser aberto nas páginas do “Caminho Novo”,

segundo capítulo de Baú de Ossos, inteiramente dedicado à descrição dos mineiros

de Nava. Um trecho bastante ardido sobre o “espírito de Minas” serve como apre

sentação das figuras que irão desfilar aos olhos do leitor. De cara, o narrador se põe

contra a arrogância dos mineiros da região mais tradicional, daquele “círculo mágico

metais (...) cheias de avenças e assombrações” (BO, p. 103). Nesses espaços da

Velha Minas, cuja ocupação foi providenciada pelos bandeirantes, ergueu-se uma

sociedade com pretensões aristocráticas, “cheia de hierarquia, de polidez, de
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onde se fala a língua do uai”, e onde se assentam “terras pesadas de espantos e

religião, inteligência, latim e política” (BO, p. 104). Uma sociedade composta por



todos”; ou: “somos queijo do mesmo leite, milho da mesma espiga, fubá da mesma

saca”; ou ainda: “todos usamos o mesmo cagatório pênsil sobre o chiqueiro onde os

porcos roncam fuçando e comendo a merda dos que vão comê-los” (BO, p. 104).

Maria Luísa descendia de mineradores opulentos, mas seu pai

amargara dura condição de tropeiro, por ter se casado com moça sem recursos. Filho

de uma autêntica “senhora de minas”, Luiz da Cunha fora banido da casa da mãe.

cuja voracidade pela riqueza não autorizava união dos seus descendentes fora de sua

classe. Mesmo assim, deserdado, Luis da Cunha era homem orgulhoso, abrutalhado

e escravocrata feroz. É este o quadro da família materna do escritor: gente antiga,

enraizada no país desde os tempos da Colónia; gente reacionária, pouco dada ao

trabalho, entregue às disputas por heranças, ao prestígio do nome e à posse de

escravaria farta. Não surpreende, portanto, que, em 1867, Luis da Cunha, que se

ufanava de suas origens lusitanas, tenha autorizado, sem piscar, o casamento de sua

filha Maria Luísa, moça de dezenove anos, com um alemão, Henrique Halfeld, de

setenta (sete a mais que ele, o sogro), mas empreendedor e milionário. Decerto, o pai

via na filha a chance de ser recompensado pela fortuna que perdera ao se casar.

Maria Luísa podia, assim, resgatar, em parte, a aura de seu nome, ameaçada pelo

empobrecimento. Antes de integrar-se à família, Halfeld já era cidadão notório.

Como engenheiro-chefe da Província de Minas, ligara-se à fundação de Juiz de Fora.
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gente desconfiada, que se toma por superior e que, por isso, se toma alvo do ataque

do narrador: “o fumo e a bosta postos na ferida umbilical foram os mesmos para



Como ex-militar, tinha posto de capitão no exército germânico, e contava histórias

de sua participação na batalha de Waterloo. Como cientista, havia dedicado oito

anos de estudos ao Rio São Francisco. Como proprietário de terras, possuía ver-

filha feliz e, ao morrer, em 1873, apenas seis anos após o casamento, deixou-a

riquíssima.

Viúva, jovem, bonita e cheia de posses, Maria Luísa casou-se,

depois, com o cearense Joaquim Nogueira Jaguaribe. Bonito e jovem, mas de profis

são incerta, eterno viajante e boémio, Jaguaribe, que tinha o título honorífico de

“Major”, incumbiu-se de, ao longo do tempo, dilapidar a fortuna herdada por sua

mulher. Quando Nava foi viver com sua avó, esta já se encontrava em plena deca

dência económica, e física também: “lá se fora, de todo, a gabada beleza, os dentes

estavam caindo um a um. Usava cabelo para trás, liso e preso num coque. Gordota e

atarracada. Cara fechada” (BC, p. 15). Mesmo assim, em ruínas, e já no final da

vida, a mulher provocava admiração. Maria Luísa punha e dispunha: “pois assim

mesmo, velha, feia, indiferente e distante a Inhá Luísa tinha uma autoridade ima

nente, uma imposição natural e uma majestade espontânea que me fascinavam” (BC,

p. 20). Aristocrática, racista, saudosa dos seus tempos felizes com Halfeld, Maria

Luísa governava seu sobrado em estilo patriarcal.

Maria Luísa e Antonio Sales são os personagens centrais de dois

capítulos de Balão Cativo. A avó, de “Morro do Imperador”; o tio, de “Engenho
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dadeiros condados e batalhões de escravos. Como genro de Luís da Cunha, fez sua



pouco esses nomes. No primeiro,

alguma coisa vai da figura monárquica que regia sua casa como uma imperatriz dos

tempos do Absolutismo. No segundo, alguma coisa vai do homem engenhoso - poeta

parnasiano, romancista, cronista, crítico e jornalista -, que foi Antonio Sales. Mas o

que importa mesmo é frisar que ambos foram figuras exemplares na vida do escritor:

acrescentar Ennes de Souza, primo-irmão do avô paterno de Nava. Foi no Rio de

Janeiro que o escritor pôde conviver com este seu parente. Sozinho na cidade, estu

dando em regime de internato, o adolescente ficava sob a guarda dos familiares, com

os quais passava os fins de semana. No capítulo “Rua Major Ávila”, de Chão de

Ferro, o narrador dedica boa passagem à reconstituição da época em que desfrutava

da companhia do casal Eugênia e Ennes de Souza. Rememorada, a casa de “tio

Ennes” era uma festa permanente: “concorria para isto a excelência da cozinha e a

comida, mesmo a de todo dia, era sempre obra de arte na feitura e na apresentação”

(CF, p. 182). Almoços e jantares eram servidos às dúzias de parentes e amigos da

casa hospitaleira, cujo padrão era de classe média bastante refinada, e muito gene-

no fim da vida, e de uma carreira brilhante de engenheiro formado na Europa, e de

professor da Escola Politécnica do Rio. Abolicionista e republicano de primeira

hora,

gava os ideais do Positivismo. Ateu, culto e grande causeur, Ennes de Souza foi,
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o homem, típico representante do liberalismo brasileiro do século XIX, pre-

a avó por seus traços negativos; o tio por seus traços positivos. Aos dois iria se

Velho”. Talvez não seja demais explorar um

rosa. Ennes de Souza, naquela altura já com setenta anos, vivia muito bem. Estava



para o narrador das Memórias, “o menos imperfeito dos homens”.

Dono de uma considerável experiência de vida, não surpreende que

dava: “generoso, magnânimo, quixotesco, excessivo, passional, impulsivo e encole-

grandes ódios” (CF, p. 196). Com sua conduta algo monárquica, mas sem, contudo,

a intolerância de Maria Luísa, o parente ensinava ao “sobrinho” como admitir e

administrar os sentimentos antagónicos da afeição e da repulsa. Sua ética de vida

mandava tomar posição, para poder cultivar os amores e destilar os rancores. O des

frute da companhia de Ennes de Souza foi decisivo para a configuração do narrador

das Memórias, homem sem papas na língua, capaz de conduzir ao Olimpo aqueles

que amou, e de empurrar aos infernos os que odiou. No instante em que se preparava

para descrever seus companheiros de trabalho do Hospital de Pronto-Socorro do Rio,

sente-se nitidamente a presença das lições ministradas a Nava pela figura fascinante

de seu parente: “não é possível falar de todos e só se vai tratar daqueles de que o

Egon deixou apontamentos e notas mais completas - dizendo de seu respeito, sua

admiração, seu afeto, sua amizade e, de outro lado, de seu desprezo e seu malquerer.

Para os indiferentes é que não haverá nem tempo a perder” (CP, pp. 305-306).

Na obra, como na vida, Ennes de Souza influenciou profundamente

Chão de Ferro, o escritor dizia o seguinte: “é um homem com o qual me identifico
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a personalidade de Nava. Numa entrevista, dada justamente no ano da publicação de

o velho engenheiro tivesse lições a dar para o mocinho que, de boa vontade, hospe-

rizável, Ennes de Souza nunca teve meio-termo. Era homem de grandes amores e



des, no exagero. O retrato que dele traço pode aplicar-se em muita coisa a um auto-

retrato, pois nele me invulto bastante para melhor compreender a vida”7. Na trilha

discípulo um caminho a

seguir. Maria Luísa, com seu temperamento amesquinhado, era um modelo a não ser

imitado. Se o primeiro pode conduzir o destacamento dos que foram amados pelo

escritor, a segunda pode comandar o batalhão dos seus desafetos. Acima dos dois,

coloca-se Ennes de Souza. Figura superior, altamente exemplar, que marcou o ponto

de vista do narrador das Memórias. É com o “tio Ennes” que ele se identifica no

julgamento pouco matizado daqueles que cruzaram o seu caminho: de um lado, os

brancos, dentre os quais Antonio Sales é um paradigma; de outro, os marrons, cujos

traços fisionómicos haviam encontrado em Maria Luísa e seus ancestrais, o seu pri

meiro esboço.

Foram essas, pois,

menino e do adolescente, em sua esfera doméstica. Foram seus “tipos inesquecí

veis”, e existiram, para ele, graças à vigência de um esquema familiar que não era

propriamente convencional. Nem a avó era a “avozinha querida” (este papel era

desempenhado por Ana Cândida, mãe de seu pai), nem Antonio Sales tinha laços de

sangue com o sobrinho, de quem era tio afim, nem Ennes de Souza era parente pró-
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muito, assim como quanto ao meu tio Antonio Sales sobre quem já falei. Acho-me

muito parecido com o Ennes no sentido moral, nas minhas paixões, rancores, amiza

de sua dedicação intelectual, Antonio Sales apontava ao

as figuras mais marcantes na educação do

oI



ximo. Em Nava, as coisas importantes dependem muito do trânsito pelo espaço.

Menino, foi submetido ao convívio com Maria Luísa, devido à necessidade de

retomo de sua mãe a Juiz de Fora; desfrutou da convivência com Antonio Sales,

e, depois, graças ao seu ingresso no Pedro II; pôde conviver com Ennes de Souza, na

casa do Engenho Velho, porque seus tios mais próximos já não se encontravam no

Rio, para hospedá-lo.

Três níveis de espaço

Com relação às casas em que viveu, pode-se dizer que o escritor foi,

em sua infância, um menino de sobrado. Para bem (a casa acolhedora do Rio Com

prido), ou para mal (a casa de poucos amigos de Juiz de Fora), eram espaços que

comportavam um padrão de vida superior, e que abrigavam muita gente. Nava per

tenceu a um tempo, que podemos datar como anterior à II Guerra, em que as rela

ções familiares eram mais extensivas. Originárias da época do patriarcado rural e

escravista, as famílias tendiam a ser grandes, e os laços de parentesco bem mais

complexos. Quando seu avô resolveu levar a família para viver em Belo Horizonte,

em 1913, o esquema do sobrado permaneceria sendo o mesmo. A casa da Rua do

Caraça não tinha dois planos, como a de Juiz de Fora, mas era grande o suficiente
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num primeiro momento, graças à mudança de seu pai para a casa do Rio Comprido



para abrigar o Major, sua filha solteira, Dedeta, dona Diva com seus cinco filhos, e

mais as criadas deixadas por Maria Luísa.

Foi somente em 1925 que os Nava puderam deixar o Major, para

terem sua própria casa. Naquela altura, a mãe do escritor já era fimcionária dos

Telégrafos, de modo que, com o seu salário, alugou por 25$000 uma casinha tipo B

das construções da fundação de Belo Horizonte, pequena de fachada, portão lateral

de madeira, duas janelas de frente, propriedade do Comendador Avelino Femandes”

(BM, p. 222). O espaço doméstico diminuía na proporção em que aumentava o grau

de autonomia da família, que se deslocava do grupo maior para viver por sua conta.

Evidentemente, o preço dos novos tempos era ter que encarar a queda do padrão de

vida, como sugere a passagem seguinte: “Apesar da modéstia das nossas novas ins

talações, todos demos um suspiro aliviado. O mais regalado foi o da heroica Dona

Diva. Lutara quatorze anos de viuvez, mas agora fizera uma renda, os filhos estavam

todos encaminhados nos estudos e ela retomava finalmente ‘sua’ casa” (BM, p. 223).

O espaço era bastante apertado para acomodar as seis pessoas do grupo familiar que

se tomava independente. No quarto de Dona Diva, por exemplo, dormiam ela e suas

duas filhas. Certos móveis tiveram que ceder lugar às máquinas de trabalho domés

tico, “uma máquina Singer e uma máquina de ponto-à-jour-e-picot” (BM, p. 224),

em que labutava a dona da casa, para aumentar o orçamento doméstico. Restos de

outros tempos, de maior fartura, entulhavam a varanda: “Nela ficavam as sobras de

móveis que não tinham cabido nos quartos, nas salas (...)” (BM, p. 224).

102



Não surpreende que a casinha seja descrita em apenas duas páginas

de Beira-Mar (pp. 222-224). Por um lado, deve ser considerada a singeleza da habi

tação; por outro, o fato de que, naqueles anos, vivendo na plenitude de sua moci

dade, o espaço público contava muito mais que o doméstico, para o escritor. Seu

mundo era o de fora, e é a ele que são destinadas as grandes descrições do livro.

Evidentemente, a figura central da vida familiar, nessa época, era

Dona Diva. A mãe se apresenta, nas Memórias, como encarnação das virtudes

domésticas: “Para tudo ela era a competência personificada - tratava nossas doenças

como se fosse ser anfíbio de médico-enfermeira, tricotava, fazia croché, frivoleté,

bordado e costurava como se fosse profissional em cada uma dessas prendas. Cozi

nhava como um maitre - das virtuosidades do fomo-e-fogão, ao trivial fino, ao trivial

requintado” (GT, pp. 335-336). Realmente, Dona Diva era a “rainha do lar”. Sabia

reger, com maestria, sua vida dupla de chefe de família e de dona de casa. Além

disso, era também herdeira das tradições familiares, no sentido de que tinha muitas

histórias para contar sobre seus antepassados. Nava ouviu casos e casos de sua mãe

e, sem eles, dificilmente teria podido escrever suas Memórias. O que mais encantava

era ouvi-la “contar seus casos de menina, da escravidão, da velha Juiz de Fora, os de

assombração, que herdara da mãe e do pai, do avô visconde (...), do outro avô Luís

da Cunha e de sua brabeza” (GT, p. 338). Atraído pelo anedotário familiar de Dona

Diva, o futuro escritor “insistia, fazia repetir, pedia detalhes, guardava tudo e quando
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nosso de cada dia - que sempre sabia ao que o paladar possa figurar de mais



(GT, p. 338).

A casa da mãe não era, pois, somente espaço de moradia e de exer

cício das relações familiares. Era, também, lugar para os guardados do passado da

família. Havia os móveis amontoados na varanda, e havia a memória da mãe, fre

quentemente ativada pelo filho sequioso por conhecer as origens dos seus. O espaço

doméstico ganhava, assim, a imagem de um baú, onde se depositam os objetos da

lembranças nele contidas viessem a ser transfiguradas, anos depois, em matéria das

Memórias do escritor. Nas casas em que habitou, Nava pôde conviver com muitos

contadores de histórias. Com Rosa, sua criada, em Juiz de Fora. Com dona Diva, sua

mãe. Com o Major, seu avô. Com Ennes de Souza. Com muitos outros.

Deixando a sombra das asas do Major, e superadas as primeiras

dificuldades da nova vida, os Nava puderam experimentar tempos de felicidade, e de

tando espaço maior, numa casa do bairro dos Funcionários de Belo Horizonte. Esse

descendia dos antigos mineradores da época colonial e dos proprietários de terras

dos tempos do Império. A funcionária pública dona Diva iria morar no bairro dos

Funcionários, à rua padre Rolim. Embora essa fase de vida fosse, ainda, de grande

modéstia, o lema da casa era, segundo o narrador. Parva domus, magna quies, ou
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tradição familiar. Um baú que iria abarrotando com o tempo, até que as coisas e as

nome de bairro é bastante significativo, pois indica a proletarização da família que

era coisa de data - tomava nota num papelzinho e jogava dentro duma pasta velha”

alguma prosperidade também. Daí a poucos anos estariam noutro endereço, habi-



seja, “casa pequena, grande tranquilidade” (GT, p. 340). A opulência era coisa do

passado. O que contava, agora, era a autonomia do grupo familiar. Naquela altura,

pareciam ir longe os tempos de viver dos favores dos outros. Os Nava viviam um

período bastante feliz: “Realmente a Padre Rolim 778 inspirava esse sentimento de

móveis das residências onde as famílias têm destes períodos felizes de nenhum

aborrecimento, saúde presente e morte distante (GT, p. 340).

A relação dos sobrados do Rio Comprido e de Juiz de Fora com a

casinha de Belo Horizonte pode ser vista através de um diagrama com a forma de

um cone virado para baixo, assim:

J"t> I L FO/LA;♦

^Z.0 (fà&Zoríré.

Num primeiro plano, os três lugares mostram o eixo por onde mais

transitou o escritor, em seus tempos de infância, adolescência e mocidade; eixo,

também, onde se encontravam seus laços de parentesco mais intensos. Noutro plano,

o desenho mostra a oposição entre os dois sobrados, onde foram vividas épocas de

tranquilidade, no Rio Comprido, e de apuros, em Juiz de Fora. Mas, sobretudo, o
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paz que sempre se entranha nas paredes, nos tetos, nas portas, nas janelas, nos



desenho serve para mostrar o estreitamento do espaço, que diminui quando o núcleo

casa do Major. Todavia, conforme já

pudemos apontar, se o espaço míngua, aumenta o raio de atuação dos seus

moradores. Livres dos empecilhos da dependência, a família podia tocar a vida com

mais liberdade. Mais à frente, voltaremos ao cone. Antes disso, é preciso observar

mais coisas.

dor mais se detém são o sobrado do Rio Comprido e o seu apartamento, no bairro da

Glória. Ao primeiro espaço é dedicado todo um capítulo de Baú de Ossos (“Rio

Comprido”). Ao segundo, todo um capítulo de Galo-das-Trevas (“Jardim da Glória à

Beira-Mar plantado”). No primeiro, como já vimos, o escritor viveu menos de dois

anos de sua meninice. No segundo, mais de quarenta anos de vida. Mas como não é

valor atribuído às experiências que neles foram vividas, não surpreende que as duas

moradias sejam largamente descritas na obra de Nava. Elas juntam as pontas da vida

do escritor,

Comprido corresponde o que de melhor ele pôde viver na época em que era menino;

ao longo tempo passado no apartamento da Glória, corresponde todo o seu processo

atividade de rememoração do escritor. É para a primeira casa que ele dirige toda a

sua ternura: “a casa que deixei e que procuro pedir de volta minha infancia. Rua
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De todas as casas descritas nas Memórias, aquelas em que o narra-

de amadurecimento e envelhecimento. Daí a força que esses espaços adquirem na

o tempo cronológico que determina a relevância dos espaços da memória, e sim o

familiar de Dona Diva resolve deixar a

sua infância e sua velhice. Ao curto período no sobrado do Rio



Anstides Lobo 106 - onde nossa família completa viveu um instante perfeito - logo

logo feito, encerrado, fugaz, fátuo, acabado passado” (GT, p.26). É na segunda que

ele se planta para recordar aquela etapa da existência, e as outras também: “Aqui

passei quase metade de minha vida. Aqui envelheci. Quer dizer: aqui tive contados

minutos de paz e um roldão de dias noites de tormento” (GT, p. 26). Curto período

de felicidade, longo período de melancolia. É assim que o narrador interpreta seus

dois tempos: aquela parte da existência, de que se recorda com paixão; e a velhice,

que encara com desilusão.

Sua casa funciona como ponto de chegada de uma longa viagem, a

viagem da vida que, ali, já se encontrava perto do fim; e como ponto de partida de

longas viagens rumo ao passado, pois é ali que ele escreve suas Memórias. O corpo

retido, a imaginação em movimento. Em sua casa, o homem velho vai recordando,

meditando e escrevendo; desfiando seu rosário de lembranças como quem estivesse

adiando a morte e, com isso, também se preparando para morrer: “velhice ... grave

tos e carvões apagados do que fomos antes de nos incinerar, de derreter como cera

na fogueira rugidora da vida, do tempo, da preparação para a morte” (GT, p. 55).

É no capítulo “Jardim da Glória à Beira-Mar plantado”, de Galo-

das-Trevas, que se dão

espessa melancolia. Trata-se da narrativa do encontro do eu consigo mesmo, e, por

esta razão, compreende a passagem mais introspectiva de toda a obra. Já falamos um
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pouco desse capítulo importante das Memórias. Mas é preciso, agora, voltarmos a

esses momentos de auto-reflexão, todos eles regidos por



ele. No “Jardim da Glória”, encontramos o narrador numa noite de insónia.

o grande personagem do capítulo, na medida em que será ele o elemento de

motivação das recordações do escritor. Como se fosse um sonâmbulo apresentando

cada passo, as figuras dos seus entes queridos levados pelo tempo. Alguma coisa de

parecendo espólio de uma vida, de muitas vidas. O espaço vai figurando um baú

ampliado, muito maior que a caixa que guardava os ossos da prima, no Rio

Comprido (BO, p.363), e bem maior que a varanda que apertava os móveis antigos,

na casinha de Belo Horizonte. O apartamento também faz lembrar um museu

assombrado: nas peças expostas se projetam as faces das figuras mortas com elas

relacionadas: “Essa adesão dos mortos aos objetos é um dos segredos de sua tirania

que se exerce tanto mais intensa quanto mais vamos vivendo e portanto acrescendo a

desaparecido. E cada dia que passa mais cacarecos vamos juntando e mais sinistra se

toma a legião dos entranhados nos objetos que estremecemos” (GT, pp. 31-32).

Tudo começa com a descrição da sala de jantar. Depois é a vez da

saleta de entrada. Em seguida, da sala de visitas, do escritório, do banheiro. O trân

sito pelo espaço vai se dando, assim, rumo à intimidade, enquanto os objetos vão

revelando as figuras que neles encontram-se implicadas. Na saleta, por exemplo,
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sua casa, ele vai-nos descrevendo os ambientes, os móveis e os objetos, evocando, a

“plantado” em seu apartamento. Como acontecia no “Rio Comprido”, o espaço será

ciscalhada que nos acompanha e de que cada fragmento nos traz sugestão dum

fantasmal existe nessa apresentação, noturna e triste. As coisas da casa vão



chamam atenção as miudezas: “Uma medida para pesar ouro em pó do velho

Halfeld; as lentes que minha bisavó Mariana Carolina amarrava na testa para servi

rem seus olhos cansados; o porta-moedas de meu avô Pedro da Silva Nava; caveiri-

nhas de marfim que estavam nos botões de punho de meu Pai quando estudante de

Medicina, xicrinhas, pratinhos, sapatinhos que minha Mãe gostava de dar (...) Toco

estes objetos como se o fizesse a mãos, testas, cabelos mortos” (GT, pp. 36-37).

Cada coisa olhada é suficiente para desencadear um processo de recordações que

pode trazer de volta o passado inteiro. Cada coisa olhada, por menor que seja, é

como um fio que, puxado, faz retomar o tempo e, com ele, a história e as histórias

de toda a vida: “Ah! tempos... Tudo isto está contido na gravura que olho agora.

lembrança dos mortos: Dona íris, Machado, Dona Rute, Dona

o corpo partido de Evandro Serafim Lobo Chagas como o dum

pássaro senhoril ferido em pleno vôo” (GT, p. 35).

Mas dissemos que o percurso do narrador pela noite, em seu apar

tamento, acaba por conduzi-lo a um espaço de grande intimidade. É no espelho do

banheiro que ele vai se mirar, depois de, olhando para as coisas da casa, viajar pelo

tempo em busca dos seus parentes e amigos mortos. Ali, de frente para si mesmo, se

dá o instante mais doloroso de sua odisséia noturna. Ali, a saudade dos entes queri

dos cede lugar à saudade de um corpo, o seu, que já não existe, destruído que foi

pelo trabalho do tempo: “O vidro me manda a cara espessa dum velho onde já não
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Tudo isto e a

descubro o longo pescoço do adolescente e do moço que fui, nem os cabelos tão



densos que pareciam dois fios nascidos de cada bulbo. Castanho. Meu velho moreno

corado. A beiçalhada sadia. Nunca fui bonito mas tinha olhos alegres e ria mos

trando dentes dum marfim admirável (...). Dolorosamente encaro o velho que tomou

conta de mim e vejo que ele foi configurado à custa de uma espécie de desbarran-

das partes moles deslizando

sobre o esqueleto permanente. Erosão (...). Médico, não posso enganar a mim

mesmo e sei que já estou contado, pesado e medido” (GT, pp. 56-57).

Como se vê, é lançando mão de metáforas espaciais que o escritor

tira seu auto-retrato diante do espelho. Elas reforçam a materialidade com que ele

espécie de casa que desmorona. Um

corpo-ruína, que se prepara para o último golpe da picareta demolidora. Obcecado

pela beleza da anatomia humana, Nava tinha horror da velhice. Ser velho, para ele,

nada mais era do que aguardar o fim, daí a imensa melancolia dessa passagem, e de

todo o capítulo. Um capítulo que mais parece uma “cerimónia de adeus”. Adeus de

escritor, que já tinha praticamente esgotado o que de melhor havia para contar; adeus

de um médico, que já tinha dado o que podia à sua medicina; adeus de um homem

que, velho, se preparava, escrevendo, para a morte.

Podemos agora completar aquele diagrama que mostramos páginas

atrás. Os principais espaços domésticos da trajetória do escritor podem ser dispostos

no seguinte esquema:

lio

um narrador que se preparava para ceder seu lugar a outro narrador; adeus de um

encarava a vida. O corpo é visto como uma

camento, avalanche, desmonte - queda dos traços e
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Os dois cones embicados lembram o desenho de uma ampulheta,

símbolo por excelência da passagem do tempo. Na base, encontra-se o apartamento

da Glória, espaço onde se ergue todo o tempo, ou seja, as Memórias. No ponto de

ligação entre um plano e outro, encontra-se a casinha de Belo Horizonte, para onde

convergem as linhas dos dois sobrados, mas amplos, no topo da figura. Em termos

puramente espaciais, observamos um movimento do maior para o menor, que depois

se amplia novamente. Mas o espaço remete ao tempo, de modo que o desenho

mocidade e a velhice. Nas pontas, a relevância dos espaços domésticos é maior do

que no meio. Sendo assim, ao ponto estreito de encontro dos cones corresponde, em

parte, o aperto material da família, que trocava os sobrados pela modesta moradia; e,

noutra parte, a ampliação dos horizontes do moço que, formado, já não se limitava

111

N)o OO

WH Do

07 4/3/2-/A

J\JÍ2- òe Fip/lA

representa também as três etapas fundamentais da vida do escritor: a infância, a



ao universo familiar. Naquela altura, sua vida pública empurrava o mundo doméstico

para segundo plano. A história dessa ampliação, que significa conquista da

autonomia individual, de modo a fixar-se um perfil - o perfil do escritor das

Memórias - será o nosso assunto, nos próximos capítulos deste trabalho.
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CAPÍTULO SEGUNDO: A ESCOLA



Primeiros Passos

Quando começam a sair de casa, o primeiro espaço público regu

larmente frequentado pelas crianças costuma ser a escola. Para as meninas, sobre

tudo, e também para os meninos, especialmente aqueles pregados à barra da saia da

mãe, como se diz - e como foi o caso de Nava -, que não podem fazer da rua sua

“escola”, antes de serem mandados para as instituições educacionais. Obviamente, a

escola é espaço decisivo na formação dos indivíduos: ela lhes dá lições ao intelecto e

lições de urbanidade também, graças ao convívio em grupo estranho ao familiar.

Além disso, é na escola que se podem desenvolver as vocações, muitas delas válidas

para a vida inteira: foi nas aulas de ciências do Colégio Pedro II, por exemplo, que

Nava se deu conta de que queria ser médico. Ao ampliar, oficialmente, a pedagogia

ministrada extra-oficialmente na esfera doméstica, a escola, que acompanha o cres

cimento do indivíduo, também lhe amplia os horizontes. Nela, pode-se encontrar “o

mundo”, como disse Raul Pompéia no início de O Ateneu. Trata-se de um espaço

infância, a adolescência e mesmo, em certos casos, a mocidade.
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que, em condições normais, é dividido durante um longo tempo com a casa: a



Evidentemente, estamos tratando o assunto com certo idealismo,

Memórias de Nava. Na verdade, as coisas deveriam ser assim, não fosse a perversidade

social brasileira. Vivemos num país em que a taxa de analfabetismo é vergonhosa e o

número de crianças e adolescentes fora da escola, assombroso. No Brasil, a educação

nunca foi, como deveria ser, um direito de todos, mas um privilégio de classe. Um

privilegiado. É o que se pode dizer do nosso escritor que, mesmo empobrecido e órfão

de pai, completou, graças aos esforços de sua mãe, à boa vontade de alguns parentes e

ao próprio empenho, todos os ciclos da educação formal.

A escola desempenhou papel importantíssimo na vida de Nava. Ela

lhe abriu caminhos decisivos: a medicina, que praticou durante mais de cinco déca-

publicando muitos ensaios médicos na área em que se especializou, a reumatologia;

o acesso às humanidades, que lhe possibilitaram as aulas com professores, alguns

eméritos, figuras de projeção nacional, do Pedro II; o passaporte de classe que lhe

serviu para participar do “Grupo do Estrela”, que renovaria as letras de Belo Hori

zonte, sintonizando-as com o Movimento Modernista de São Paulo e do Rio; o

trânsito nas melhores casas das burguesias mineira e carioca etc. Em nada menos

que três volumes, metade do conjunto das Memórias, o tema escolar contribui para

encorpar a narrativa. É que, contando a vida em seus anos de formação, o escritor
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suas experiências educacionais que tantosnão podia prescindir das histórias de

apenas para que possamos introduzir nossa abordagem do espaço-educação nas

das, território que ocupou com paixão e em que foi homem exemplar, inclusive



rumos abririam em sua trajetória. Para abordar o assunto, vamos seguir a linha do

tempo cronológico, dividindo-o

os de universidade.

A primeira escola frequentada por Nava tinha o nome de “Colégio

Andrés”. Seu proprietário, um certo Dr. Andrés, descendente de franceses, mantinha

o estabelecimento em sua própria casa, em Juiz de Fora. O homem dividia suas fun

ções de dono de escola com a de professor da Academia de Comércio da cidade. Por

esta razão, o ensino no Colégio Andrés ficava por conta de suas três filhas, Lilita,

Malisa e Branca, esta última a primeira professora de Nava, matriculado no Andrés

em 1909, aos 6 anos de idade. As aulas ministradas pelas moças poderiam ser defi

nidas pela expressão “Caminho Suave”, que dava título a uma antiga cartilha desti

nada ao aprendizado das primeiras letras. Quer dizer: as irmãs Andrés eram solteiras,

católicas, prendadas e bondosas. Se não primavam pelas luzes, também não

gostavam de castigar as crianças: a palmatória, que naquele tempo era ainda muito

utilizada, permanecia num canto da sala, servindo apenas como instrumento simbó

lico para manutenção da disciplina. As distintas senhoritas ensinavam Caligrafia,

Leitura, Catecismo e Aritmética. Dessas matérias, o narrador das Memórias detém-

se somente na primeira. É que, nela, as professoras se esmeravam: “Aprendíamos

caligrafia dissecando as letras, como num estudo de Anatomia Descritiva” (BO,

p.269). Como se vê, a imagem criada para qualificar os exercícios de caligrafia é
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geral, se divide a escolaridade das pessoas: os anos de primário, os de secundário e

em três etapas básicas, as mesmas com que, em



ditada pela formação médica do escritor. Ao médico juntar-se-ia o desenhista para,

juntos, contribuírem com a evocação daquelas aulas, que pareciam sessões de pin

tura. Para, juntos, também, auxiliarem a construção da ponte entre o homem maduro,

escrevia nunca, de saída, um M, um B ou um W. Para o N e o M primeiro fazia-se

um pauzinho. Quando se estava perito no dito, ia-se para a curva da outra perna.

Depois de páginas e páginas de treinamento, juntavam-se as duas partes do N, as três

o M ou do W e só noutra etapa, o rabinho de porco do V, do W, do O. Finalmente,

ia-se às maiúsculas. Posteriormente vinham as sílabas, as palavras, as combinações

de palavras”(BO, p. 269). Sente-se, neste pequeno trecho de reminiscências infantis

do narrador, a mistura do adulto com a criança (as personalizações, o passo a passo

do aprendizado, os diminutivos), atuando para dar conta de recuperar, tantos anos

depois, uma das cenas do seu processo de alfabetização.

Sendo escola doméstica, de tipo familiar, o Colégio Andrés não

permitia, ainda, que Nava enfrentasse os desafios da “vida pública”. O relato desse

tempo, aliás bem curto, não mostra o menino em conflito com o mundo. Seus cole-

guinhas de turma mal são lembrados: “Vejo-os, sem detalhe fisionómico ou contomo

físico - esvanecidos no ar da sala de jantar [das Andrés] ou no recreio, diluídos ao

sol como as figuras de confete da arquibancada do Circo de Seurat” (BO, pp. 268-

269). Além da tenra idade, que não costuma ser muito propícia para os guardados da

memória, Nava ficou pouco no Colégio Andrés. No ano seguinte, em 1910, rumaria,
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que narra, e o menino que este mesmo homem foi, e de quem se recorda: “Não se



com a família, para o Rio de Janeiro, onde seu pai pretendia fixar-se, ocupando

cargo de médico do Serviço Público da cidade. No Rio, o menino seria aluno de uma

escola próxima ao sobrado

sobre a escola carioca. Essas quantidades de narração importam muito no caso de

detalhe qualquer, passagem de longa

extensão. Para além do problema do recuo no tempo, pois trata-se de recuperar os

primórdios de sua educação, o que certamente desafiava a memória e os arquivos do

escritor, há a questão do nível da recordação: na escola do Rio Comprido, o menino

permaneceu menos tempo ainda que na de Juiz de Fora; e depois, as moças do

ensinassem a bordar. À sua delicadeza iria suceder a grosseria da outra escola, que

narrador das Memórias: “Guardei do escrotérrimo

minha mestra. Grande vaca” (BO, p. 309). Sem luzes, sem prendas e, ainda por

cima, destemperada, a professora “metia a mão” nos meninos, embora agisse com

certa prudência: “Em mim, filho do doutor da frente, nunca bateu”, o que não acon

tecia com “o negrinho a meu lado” (BO, p. 309). Dos conteúdos das aulas ministra

das, nenhuma notícia: “Aprendi lá duas ‘interjeições’ - porra! e puta-merda! que

passei a usar nos momentos de admiração magna e cujo significado, merda aparte,
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em que moravam seus pais, no bairro do Rio Comprido.

Às cinco páginas de narrativa sobre o Colégio Andrés, sucede apenas meio parágrafo

Andrés tinham seu encanto, ensinavam a grafia das letras e das palavras como se

me escapava completamente”(BO, p. 309). Sem querer, e sem que o narrador se

Nava, um escritor capaz de fazer de um

não deixou saudades no

educandário a idéia de uma bagunça vaga e reles; mais a lembrança da figura de



escolas para crianças. Mais tarde, no Anglo Mineiro, em Belo Horizonte, a lição

voltará a ser ministrada, embora com outro molde. Desta vez o narrador, evocando

um tempo em que se situava na camada menos favorecida dos meninos das

única ressalva ao Anglo, uma das jóias entre as jóias das suas recordações. Costuma

acontecer que certos professores, principalmente os do grupo escolar e os do ginásio,

sabe, acentua certo traço específico da pessoa representada, na maioria das vezes,

seu defeito físico, seus tiques ou manias. Burlesca ou satírica, a caricatura pertence

. Uma das sequências mais engraçadas de “Amarcord”,
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mais pobres sempre foi oportunidade de exercício de sadismo dos professores de

“melhores famílias de Minas”, a quem se destinava o ensino do colégio, observará o

tratamento reverenciai dado pela direção aos alunos da casta superior. Será esta sua

sejam facilmente rememorados pela evocação caricaturesca. A caricatura, como se

detenha no assunto , o menino aprendia sua lição de crueldade de classe: castigar os

9aos generos da arte cómica

8 Nava é um escritor que observa bem os conflitos de classe. Contudo, é traço característico seu não se 
deter neles - o que surpreende num artista cujo estilo dá conta dos mais variados assuntos a nào ser nos 
casos em que é ele mesmo vítima da agressividade gerada pelas desigualdades sociais. Para exemplo, veja- 
se a chuva de detalhes, com imagens de faroeste, numa passagem em que meninos pobres da vizinhança 
do Rio Comprido apedrejam o seu ferrorama, aliás mandado trazer da Europa. O brinquedo “Corria, 
apitava, deitava fumaça e atravessava desertos americanos quando foi atacado e destruído pelos índios 
‘sioux’. Eram os moleques da casa-de-cômodos instalada no 104. que tanto fizeram, instigados pelo 
esverdeado Valdemar - mulato pachola que inquietava as empregadas da casa, quando passava gingando e 
de trunfa lustrosa. Vizinho e inimigo, ele mandara apedrejar meu comboio na hora em que eu entrara para 
jantar, deixando-o correr sozinho, dentro dos perigos da tarde. Os restos do latão foram atirados no Rio 
Comprido e eu tive, com esse atentado, minha primeira amostra de luta de classes” (BO, p.315). O trecho, 
como se vê, é um primor. Dá conta de recuperar a fantasia do menino de posses, que brincava: e dá conta 
de traçar o perfil do seu antagonista, o rapazinho “amalandrado” que, não brincando em serviço, ordena a 
destruição do brinquedo que ele e os seus comparsas não podiam ter.

2 Conceituada por Bergson, “a arte caricaturista consiste em captar um pormenor, às vezes imperceptivel, e 
tomá-lo evidente a todos através da ampliação de suas dimensões. Apud Vladímir Propp, Comicidade e 
riso. São Paulo. Ática, 1992, p.89. Na maioria dos casos. Nava não se contenta com o pormenor, 
caricaturizando a figura inteira. Este seu modo de proceder está mais próximo do que Propp chama de 
“Hipérbole”: um grau ampliado de caricatura, p. 91.



tas, eles também caricaturizados pelas câmeras impiedosas do diretor. É com o traço

caricaturesco, uma de suas especialidades enquanto desenhista, que Nava descreve,

através de seu narrador, o professor Andrés: “Velho bojudo, jeitão de foca, cabelos

brancos arrepiados em tomo à careca, cavanhaque espinhado, imensas guias de

bigodes à gaulesa, nariz miúdo, muito míope e de óculos fosforescentes - ele logo da

268).

Observamos, aqui, que a precisão do traço faz saltar, com nitidez

admirável,

intenção agressiva, se parecia com uma foca. Como se trata de descrição, os subs

tantivos e os adjetivos dominam o trecho, que os exibe em sequência e com fartura,

antes de exibir os verbos, apenas dois, deixados para o arremate do “quadro” que se

termos “arrepiado”, “espinhado”, “à gaulesa”- este último dando conta, também, de

exprimir a procedência do homem que, além de parecido com foca, descendia de

franceses. Finalmente,

fessor Andrés reagia à indisciplina dos alunos do seu colégio.

Quando se trata de descrever a professora do Rio, o narrador aperta
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o filme mais memorialístico de Fellini, se passa justamente numa sala de aula: aos

mestres caricatos, alguns grotescos, correspondem alunos endiabrados, alguns idio-

a figura do velho professor “bojudo” que, animalizado, embora sem

a mesma expressão converge para os verbos “roncar” e

“bufar”, que põem em ação a figura retratada: era assim, como as focas, que o pro-

pinta. A expressão que decide o “retrato” é “jeitão de foca”. Para ela convergem os

porta, vendo os canalhas ‘de pé no banco’ começava a roncar e a bufar” (BO p.



o traço, carregando-o, para adequá-lo à esculhambação do estabelecimento de ensino

que odiou. Parte do colégio pode ser vista na mestra, que aparecia “Toda vestida de

seda negra, rotunda, espartilhada, estalando, sebenta, foribunda, olhinhos miopes

verrumando os vidros de ‘pince-nez’ e levando a canalha a reguadas na bunda e

e para o risível, e muito

popular, “quengo”. O rebaixamento da figura evocada, a mulher velha, a um só

tempo arrumada e sebenta, é muito maior que o da figura do professor de Juiz de

Fora, até porque escola e professora eram também muito piores que as temas nuli

dades do Colégio Andrés. Mas o ponto alto da descrição é, sem dúvida, o verbo

“verrumando”, que significa “furando”, e que dá conta, assim, de expressar, com

enorme exagero a miopia acentuada da mestra, ao mesmo tempo em que, indireta

mente, sugere que os olhos da mulher, para o menino, podem assemelhar-se a

verrugas. Isto porque “verruma”, instrumento utilizado para perfurar, não está longe,

no plano do som, da protuberância rugosa da pele, a que se dá o nome de “verruga”.

O narrador, como se vê, experiente na arte do desenho, carrega a pena ao falar de

sua professora do Rio Comprido, acrescentando, como que por vingança, ao prato

divertido da caricatura anterior, um tempero bem mais avivado de mordacidade.

Em 1911, um ano e meio depois de ter chegado ao Rio, e logo após

3
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Podemos observar que o substantivo “bunda”, utilizado para referir as nádegas dos meninos, um dos 
alvos preferidos da megera, parece decorrer dos adjetivos empregados para descrever a própria figura da 
mulher rotunda (arredondada) e furibunda (colérica) - grifos meus.

cocorotes no quengo” (BO, p. 309). Aqui, o nível do vocabulário apura o cómico,

fazendo convergir os termos para a palavra chula “bunda”3



a morte de seu pai, Nava retoma a Juiz de Fora. Ele, a mãe e os irmãos vão viver dos

favores de sua avó materna, Maria Luísa. De volta à cidade natal, o menino é

matriculado no Colégio Lucindo Filho, de propriedade de um certo prof. Machado

Sobrinho, ex-jomalista, poeta, prosador, historiador, contabilista e membro da Aca

demia Mineira de Letras. Intelectual de província, o dono da escola era, antes de

tudo, um “furioso cultor da Pátria, das suas instituições e dos seus símbolos sagra

dos” (BC, p. 46). Ufanista até à medula, o homem proferia palestras sobre a inveja

(sic) que os países europeus teriam de nossa bandeira nacional: “a França”, por

exemplo, “só queria o nosso Ordem e Progresso que ela estava disposta a trocar pelo

desenxabido Liberté, Égalité, Fratemité e mais a Guiana de contrapeso”. Mas,

segundo o ridículo professor, “a resposta fora não: porque Caiena por Caiena, nós

tínhamos o Cucuí” (BC, p. 47). Figura assim, tão propícia ao cómico, não surpre

ende que o narrador a tenha retratado como se o homem fosse a caricatura de um

militar da guerra franco-prussiana. Machado Sobrinho tinha “dentes magníficos,

nariz aquilino, olhos azuis, testa curta sobre a qual eriçava-se, leonina, sua juba de

artista. Mas o que logo impressionava nele

desafio, conferindo à sua fisionomia um ar de mosqueteiro, de cadete da Gasconha,

dragão croata e ferrabrás, confirmado pela estridência da voz de comando nas cargas

e no carrossel de suas aulas” (BC, p. 46). Apesar do heroico e pomposo diretor, que

parecia um gigante (daí o leonino da barba, o dragão croata e o ferrabrás), o ensino

ministrado no colégio era um completo fracasso. A retórica e o cenário ufanistas
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eram a pêra em riste e os bigodes em



dispensavam o saber disciplinado: “Nunca soube em que ano estava matriculado.

Tinha aulas desencontradas (...). Nunca tive aula sequer de Geografia e de Aritmé

tica. Tomavam-se vagamente as lições” (BC, p.50). Num quadro assim, o aborreci

mento do menino devia ser mesmo grande: “Eu gostava de ficar pelos cantos e mal

chegar o

rápido. Andava toda a Rua de Santo Antonio, descia para os lados de Mariano

Procópio, ia ver o Rio Paraibuna descendo barrento e vagaroso”(BC, p.51). A

expressão aplicada ao rio, “barrento e vagaroso”, talvez sirva também para descrever

menino órfão de pai, em situação desconfortável na casa da avó, e aluno de uma

escola cuja especialidade era a “patriotagem nauseante” (BC, p. 48). Seria preciso

esperar dois anos neste ramerrão para que, depois da morte de Maria Luísa, o avô

resolvesse mudar-se, com a família, para Belo Horizonte. Na capital de Minas, onde

os Jaguaribe chegaram no final de 1913, Nava teria, enfim, a chance de viver sua

regime de internato, no Ginásio Anglo Mineiro, aberto naquele ano de 1914.

Começa, então, a segunda fase da vida escolar do escritor. Como se

imitasse o crescimento do menino, que beirava a adolescência, o espaço também se

amplia: por um lado, a condição de aluno interno possibilitava viver o ambiente do

colégio mais intensamente, inaugurando-se uma ligação afetiva do estudante com a
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aqueles tempos de retomo a Juiz de Fora. Um tempo que devia se arrastar para o

passear pela cidade, de descobrir a cidade: “Ia até a Estação para ver

primeira experiência escolar relevante: aos 11 anos de idade, é matriculado, em

me lembro de alguns colegas” (BC, p. 50). O tédio na escola atiçava o desejo de



cosmopolita que ali se ministrava. Além disso, estudar no Anglo também significava

dar o primeiro corte no cordão umbilical que o prendia à casa da mãe: “No Colégio

Andrés, na Escola Pública do Rio Comprido, no Lucindo Filho, eu tinha sido aluno

externo e, preso à placenta doméstica, mal reparara, mal convivera com meus cole-

gas”(BC, p. 125). A importância dessas reminiscências, que trazem consigo a

abertura para um mundo novo, diferente do familiar, já se revela na extensão da

narrativa. Às cinco páginas sobre o Colégio Andrés (BO, pp. 267-271) e às seis

sobre o Lucindo Filho (BC, pp. 46-51) sucedem sessenta e oito páginas (BC, pp.

115-182) sobre o Anglo Mineiro, ou seja 70% do capítulo “Serra do Curral”, de

Balão Cativo. Além do valor da experiência, contribuiu para a elaboração do relato

extenso e minucioso a documentação que restou da época: as cartas que Nava

endereçava à mãe e à sua tia Alice Sales, que morava no Rio, davam notícias do seu

dia-a-dia no internato (BC, p. 130). É dessas cartas que o escritor ergue seu método

para reconstituir seus tempos no colégio. Nas mãos de um narrador talentoso e

experiente, o Anglo Mineiro ressurge através da narrativa da sua vida cotidiana. Do

menor para o maior, a história vai sendo ampliada até que se reconstrua todo o

espaço e se recupere todo o tempo.

Desta vez não se tratava de instituição de propriedade doméstica. O

colégio

pretendia dar combate ao catolicismo das escolas tradicionais da cidade, comanda-
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era dirigido por professores ingleses e tinha um projeto pedagógico que

escola; por outro lado, seu horizonte também se ampliava no ensino diversificado e



das pelo clero. Para tanto, ministrava-se um ensino laico e propunha-se a ginástica e

os esportes no lugar do latim. A divisa do estabelecimento não seria outra senão

Mens sana in corpore sano. Professores mais bem preparados e mais sérios em seu

ofício, atividades esportivas, excursões pelo campo, bem à moda européia, convívio

com os colegas - tudo contribuiu para o narrador reconstituir, emocionado, sua pri

meira grande experiência fora de casa. Um mundo novo abria-se para o garoto que

se iniciava na “vida pública”. De certo modo, embora mais feliz, o Sérgio de O Ate

neu é reencamado no menino que adentra o colégio. Logo no começo do relato,

lemos uma passagem em que ressoa alguma coisa do famoso início do romance de

Raul Pompéia: “Ia viver por mim mesmo, arranjaria novos amigos e começaria a ter

os primeiros inimigos” (BC, p. 126).

A reconstituição do Anglo se faz, como dissemos, pela descrição da

rotina: a recepção no primeiro dia, os dormitórios, o banho matinal, o café, as aulas,

o almoço, as aulas da tarde, o recreio prolongado, o jantar, as preleções disciplina

res, as horas de estudo noturno. Para cada atividade do dia, o relato se esgalha num

estilo hiperbólico, metafórico, culto, sério e divertido ao mesmo tempo; um estilo

que repõe os detalhes que a memória não registrou ou que pode não ter registrado. O

presente se mistura com o passado: sente-se a todo momento a mão do narrador

experiente reconstruindo seus tempos de estudante. Para exemplo, sirva a passagem

do dia da sua entrada no colégio: “De repente houve um clamor, um arranco no ar

parado e o velho vento hercúleo de Belo Horizonte começou. Ele chegou como
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doido, parece que do Pico, d’além do Pico, do fundo de Minas, rodamoinhando,

revolvendo tudo, suspendendo trombas marinhas de terra solta se levantando como

troncos vermelhos que logo coleavam jiboias gigantescas. Encamiçou-se um instante

contra o colégio - para derrubá-lo. As paredes resistiram, tremendo no esforço, e o

vento começou a assoviar nos beirais, (...) [a] impelir mangas de chuvas que

inundavam tudo e desciam do Curral, do Cruzeiro, escachoando Afonso Pena

abaixo, improvisando araguaias, pratas, amazonas, inventando niágaras, iguaçus,

os trombolhões e baques das setequedas (...). Acabamos de jantar

ouvindo trovões roncando como leões, mugindo, harmónios em sustenido” (BC, p.

126).

Naturalmente, a palavra-chave do trecho é o verbo “inventando”.

narrador inventa, valendo-se de uma personalização ampliada, um monstro de várias

faces, para dar conta de reproduzir a forte impressão causada, no menino, pelo tem

poral. Aos borbotões, as palavras jorram como se imitassem a chuvarada descrita.

Além disso, a violenta precipitação no dia da chegada ao colégio, que coincide com

conservadoras, que se preparavam para agir, daí a tempestade, como um apocalipse,

mostrando que o céu da cidade desabava, antecipando-se o fechamento do internato,

que iria sucumbir às pressões da Tradicional Família Mineira, que logo poria fim

naquela festa anti-católica. Para o menino, a reação da natureza podia servir para
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Dele decorrem as imagens que povoam o texto. À distância, no tempo e no espaço, o

urubupungás e

sua inauguração, pode, também, servir para anunciar a reação das forças



um mundo para “outro mundo”. Os trovões, como trombetas, anunciam a saída da

estudante da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte.

Pouco vocacionado para as práticas esportivas, que eram o forte do

individualidades, o menino podia, enquanto os colegas se esfolavam, entregar-se ao

devaneio, abrindo-se, assim, espaço de tempo para cultivar seu principal interesse:

“o Jones me dispensara desse jogo [o futebol, que era o carro-chefe dentre os espor

tes do colégio] e me despencara assim, na leitura, na contemplação e no isolamento”

(BC, p. 142). Passando e repassando as estantes do colégio, o menino devorou

muitos livros; “Li, reli, tomei-me insaciável (...)” (BC, p. 146).

Foi no Anglo que Nava iniciou-se na leitura de Eça de Queirós, que

seria, dentre os grandes prosadores da língua portuguesa, o seu preferido. Um certo

Chagas (Moacir Lafaiete Macedo Chagas) era quem presidia as sessões de estudo

noturno. Ele gostava de ler para os estudantes os Contos do escritor português, que

deslumbravam o menino atento: “Pedi emprestado o livro do Chagas. Reli, sozinho

tio Francisco, do beneficiado da Sé, das manas Lilárias, do poeta Korriscosso, da

Maria da Piedade, do Jacinto, de Frei Genebro - e fui aos poucos me desinteressando

de O Tico-Tico que minha mãe trazia em todas as suas visitas” (BC, pp. 165-166).
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na escada do campo de futebol, estas histórias e as da rapariga loura, de Macário, do

colégio, valendo-se do espírito democrático do diretor, que procurava respeitar as

anunciar um novo tempo; um tempo de passagem da infância para a adolescência, de

casa da mãe, à qual o filho só retomaria alguns anos depois, já adulto, para ser



Observa-se, no final da passagem, o salto dado pelo pequeno leitor

que descarta a revistinha infantil e adentra, assim, pela leitura de Eça, o mundo da

literatura dos adultos4. Mas, obviamente, no Anglo, dada a ascendência britânica da

direção, o interesse pelos escritores da língua portuguesa era repartido com o

interesse pelos escritores ingleses. O ensino do colégio “abria para as possibilidades

de Shakespeare, Milton, Byron, Tennyson, Shelley, Wilde, Defoe, Walter Scott,

Dickens, Stevenson, Shaw, Kipling, Swift, Pope, Johnson, Carlyle” (BC, p. 150). O

praticar esportes. Era também oportunidade para se observar um pouco do funcio

namento do mundo. Mais pobre que a maioria dos seus colegas, o menino enfrentava

as piadas sobre seu uniforme, feito em casa e modesto demais para os padrões de

os lençóis de

‘americano’ iam me desclassificar dentro da hierarquia colegial. Mais ainda, meus

calções de futebol que não passavam de calças velhas encurtadas. E o pior, um dos

meus uniformes do diário (...). O diabo era o terceiro, azulão, dum zuarte evidente

que veio ofender tudo que de aristocrático havia dentro de mim” (BC, p. 123).

4
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A vida inteira. Nava foi fiel a Eça de Queirós. Mesmo durante o Modernismo, quando lia às 
escondidas o grande escritor português. Isto porque “era maldito, era considerado de mau tom ler Eça de 
Queirós no tempo do Modernismo, mas eu tinha muita fidelidade por ele. Gratidão: foi o primeiro escritor 
mais sério que li.” Conf. entrevista a Dirceu Accioly Lindoso, “Conversa com Pedro Nava”, in Revista 
Hoje, da Livraria Francisco Alves Editora, N° 13, nov/dez de 1978. A primeira epígrafe das Memórias é 
uma citação de Eça de Queirós: “Eu sou um pobre homem da Póvoa de Varzim...”. A frase, bastante 
irónica, expressão de falsa modéstia, inspira o memorialista. que, imitando Eça. tomava-se por “um pobre 
homem do Caminho Novo das Gerais”. Ela foi extraída de uma carta do escritor, escrita na Inglaterra e 
datada de 14.12.80. dirigida a Pinheiro Chagas. Ver. “Brasil e Portugal”, in Eça dc Queirós, Notas 
Contemporâneas. Lisboa. Ed. Livros do Brasil, s.d., p. 59.

Anglo, entretanto, não era somente oportunidade para aprender inglês, estudar, ler e

elegância dos seus companheiros mais ricos: “aquela roupa e



Situado numa escala social inferior, ele observava, não sem ressen

timento, as mesuras com que o diretor tratava os filhos da oligarquia. Já na apresen

tação, “O Sadler, côncavo, dividia-se entre o poderoso Vieira Marques e o Estevinho

opulento. Atendia o Coronel Salvo, num degrau abaixo e tratava o Garcia de Paiva &

Pinto, alto e condescendente. Minha mãe era comboiada pelo Mr. Rose” (BC, p.

119). Escalonando as formas de tratamento segundo as posses das famílias, das quais

o colégio auferia sua receita e seu prestígio na sociedade local, o diretor ia ao limite,

quando, passando por cima da objetividade das avaliações, atribuía aos meninos de

mais posses, “fossem eles madraços, malcriados, estúpidos e porcos”, as notas mais

altas. A premiação era, assim, obtida “por direito de nascença” (BC, p. 179).

Como se vê, a pedagogia do Anglo, cosmopolita e liberalizante, não

conseguia esconder o preconceito de classe. Muito menos o de cor. Um coleguinha

precisava de alunos e o padrinho do moleque era cheio de dinheiro”(BC, p. 161).

de cor podiam ser os espinhos, o dado incómodo daqueles róseos canteiros. Além

disso, antes de tudo, o colégio era uma empresa. Uma empresa destinada a falir, pois

logo sucumbiria aos ataques do clero e da moral eclesiástica mineira, fechando suas

portas depois de apenas dois anos de funcionamento (1914 e 1915).
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os professores toleravam aquela intromissão africana que o Sadler só aceitara porque

Nem tudo eram flores no jardim pedagógico do Anglo. Os preconceitos de classe e

de Nava , o “Femandes”, era ostensivamente discriminado: “Nem os meninos nem



Passo decisivo

Extinto o Anglo, o menino é mandado para o Rio de Janeiro, com o

objetivo de completar o secundário no Colégio Pedro II. Ali, no Campo de São

Cristóvão, ele passaria cinco anos decisivos de sua vida. Por esta razão, a experiên

cia no Pedro II merece destaque especial. Ao ingressar no famoso internato, o mais

célebre do Brasil durante o Império e a República Velha, ele deixava para trás não

somente a casa da mãe, que permaneceria em Belo Horizonte, mas a própria infân

cia, trocada em definitivo pela adolescência. Na passagem de uma fase a outra, apro-

funda-se o seu desenraizamento. Neste processo, os espaços se ampliam considera-

mudança da capital mineira para a então capital do país. Do Anglo ao Pedro II , o

colégio também aumentava, em tamanho e importância. Na companhia dos tios

paternos, que hospedavam o sobrinho em seus dias de folga, os espaços também se

diversificavam. Pulando de galho em galho, os parentes moravam

em pensões, de modo que o menino tinha oportunidade de, com eles, observar uma

porção de gente e de conviver com muitos tipos humanos, nas casas de hóspedes em

que viviam Heitor Modesto e Bibi, Alice e Antonio Sales. Um mundo curioso e inte-
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velmente para ele. A começar da cidade, que “crescia” até o limite máximo, com a

ampliavam e se



ressante, entre o privado e o público, abria-se para ele, nos finais de semana. Além

primeiras amizades importantes, lançando-se

ensaiando seus primeiros passos de cidadão: com os amigos ou sozinho, podia flanar

pela cidade em seus momentos de folga, suas “horas exemplares”, como gosta de

dizer o narrador das Memórias. Noutro plano, não menos relevante que os anterio

res, o espaço também crescia nas aulas do colégio, onde atuavam professores emi-

abriam as portas das Humanidades, francesas sobretudo.

Para entrar no Pedro II, o escritor contou com a colaboração dos

seus familiares, que, já vimos, davam “apoio logístico” (hospedagem e afeto) ao

menino recém-chegado de Belo Horizonte. O apoio acabou incluindo lições de por-

menino pudesse estar preparado para os exames de ingresso no Pedro II. A formação

intelectual do Anglo Mineiro, logo descobriram, tinha sido precária: “Falava perfei

tamente o meu inglês, trouxera na minha pobre bagagem até uma seta apontando

uma cultura, mas estava a zero na regra de três, nas frações (...). Minha geografia era

os adjetivos, os verbos, os advérbios, as interjeições eu quase perguntei quem eram”

(BC, p. 262). Na hora das provas, o candidato acabou sendo favorecido por Silva

Ramos, que, reconhecendo seu sobrenome, logo resolveu dar-lhe aprovação, afinal
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uma vergonha (...). Quando tio Salles me veio com indagações sobre os substantivos,

nentes, ampliando-se, dessa maneira, o universo intelectual do menino, para quem se

disso, no Pedro II, podia cultivar suas

tuguês, de matemática, de história e de geografia, recebidas dos tios para que o

às relações horizontalizadas; ganhando, assim, mais autonomia como indivíduo, e



gramático, no Colégio Sacré-Coeur. Outro favor seria ainda necessário. Graças à

benevolência de um oficial militar, então senador da República, os parentes conse

guiram que o sobrinho fosse matriculado gratuitamente no colégio. Nava ingressou

no Pedro II no dia 4 de abril de 1916. Tinha então treze anos de idade.

A narrativa dos tempos transcorridos no internato compreende,

basicamente, dois capítulos das Memórias, a saber: o derradeiro de Balão Cativo,

Cristóvão”. Bem mais ampliado que os anteriores - sobre o Anglo, o Lucindo Filho e

o Andrés -, o relato sobre o Pedro II constitui um verdadeiro bloco temático das

Memórias. Antes de iniciar a narrativa desta sua importante experiência, o narrador

resume a história do Pedro II. São dez páginas sobre a evolução do internato, desde

os tempos coloniais. O relato propriamente dito começa narrando o dia do ingresso.

Depois do trajeto até o colégio, percorrido na companhia de Heitor Modesto, é a vez

de descrever o prédio do Pedro II. É como se o edifício estivesse sendo visto pela

estuque fazendo bronze - o letreiro colossal pintado logo abaixo: INTERNATO DO

COLÉGIO PEDRO II. Três renques de abertura: as nove janelas do segundo andar;

fora, dando uma impressão tão flauta e tão som que aquilo era menos uma sucessão

de gradis que aparência das dobras dum bojo de bandoneon esticado cantando dum
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as nove portas do primeiro escancarando por uma sacada de prata correndo de fora a

tratava-se de sobrinho de D. Cândida Nava, colega de magistério do famoso

primeira vez: “... paramos e olhamos o colégio. Todo anil, alegorias na platibanda,

“Morro do Barro Vermelho”, e o primeiro de Chão de Ferro, “Campo de São



canto ao outro da casa; outras quatro janelas de cada lado e a porta central lavrada

na cantaria do térreo. De par em par os batentes de madeira. Com eles se abria o

concentrava o radiado de suas ferragens

ornadas com chapéus do século XV” (BC, p. 275-276).

Como se pode observar, à objetividade documental, por assim dizer,

que busca reconstituir com detalhes a fachada da edificação, soma-se a tentativa, da

parte do narrador, de reconstituir também sua impressão de menino diante do prédio

do colégio. Esta fusão de tempos - presente e passado -, síntese de toda memória.

pode ser apreciada logo no início do trecho, mais precisamente no adjetivo

crescem e retomam o mesmo objeto visto anos atrás. Ela também pode ser observada

nas metáforas musicais utilizadas para descrever a fachada, “tão flauta e tão som” do

edifício. As mãos do narrador vão, assim, completando as antigas impressões,

depositadas na memória. Elas vão, também enfeitando os detalhes, já por si

enfeitados da construção. É o estilo exuberante e abarrocado de Nava posto a serviço

da recordação dos tempos vividos no imponente e prestigiado colégio.

Apesar de, no conjunto e à distância, a experiência no Pedro II ter

sido das mais venturosas, o narrador das Memórias registra o impacto desagradável

causado pelos primeiros dias no internato. Do Anglo ao Pedro II, equivale dizer, de

Belo Horizonte para o Rio, das proximidades da casa materna para o “mundo”, do
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em tomo de duas belas cabeças esculpidas

“colossal”: o que parece enorme para as crianças costuma deixar de ser quando elas

portão da serralheria que lhes era fronteiro e cuja parte inferior toda filigranada



menor para o maior, o menino é submetido a uma nova ética, decerto mais agressiva,

de convívio social. A ruptura com o meio familiar é realçada. Ao adentrar as

dependências do colégio pela primeira vez, Nava teria ouvido do tio um conselho-

advertência em que parece ressoar a fala do pai do menino Sérgio, na abertura de O

romance de Raul Pompéia, com a fala de Heitor Modesto, dirigida ao sobrinho, na

hora das despedidas: “Não se esqueça o de volta deste caminho que fizemos porque

de hoje em diante vai ter de se safar sozinho neste Rio de Janeiro.” (BC, p. 276).

Mesmo com outra formulação, o sentido é praticamente o mesmo. Trata-se de, sim

bolicamente, cortar o cordão umbilical, ou melhor, de marcar a separação do indiví

duo da sua placenta familiar, entregando-o diretamente ao “mundo”. Na fala do

romance, chama a atenção a necessidade da luta para sobreviver num meio novo,

diferenciado, mais amplo e, no caso, hostil, para o menino criado sob a proteção e os

afagos da mãe. Assim, a solidão se insinua por trás da batalha para a qual é preciso

ter coragem. Na fala das Memórias, a solidão é realçada: “de hoje em diante vai ter

de se safar sozinho...”. A luta fica implícita no verbo “safar”, que é sinónimo de

desembaraçar-se, escapar, esquivar-se, defender-se etc., ou seja, tratar de sobreviver

por conta própria no mundo novo. Um mundo que inclui o colégio, principalmente, e

Seja como for, o corte e a separação são inevitáveis, e a sensação de

queda, iminente. Um pouco adiante, logo depois de sofrer um trote violento, o nar-
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a cidade, cuja geografia o menino precisava aprender a dominar.

Ateneu. Compare-se o “vais encontrar o mundo (...). Coragem para a luta”, do



rador confessa: “Sentia-me decaído das grandezas do Anglo e rolando na malaporca

de cafajestada em que virara minha vida. Apesar de eu ser o que João Tostes desig

nava como um ‘pobrete-alegrete’ - isto é, o indigente com histórias, querendo dar

traque mais alto que o cu - percebi, naquela hora, que minha Mãe, mesmo na nossa

simplicidade, entalhara em mim, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, certas baldas

de grão-senhores e grandes-damas que estavam entrando em choque e se arrepiando

com as humilhações da realidade presente” (BC, p. 284).

Para reerguer-se foi preciso, antes, descer ao fundo do poço: “Pensei

primeiro em fugir (...). Vislumbrei então a grande solução e pela primeira vez pensei

em me matar” (BC, p. 286). Dita pelo narrador, tantos anos depois, a fala parece ser

premonitória. Mas aqui se trata de recuperar o sentimento do menino que amargava

as desventuras do seu primeiro choque com o “mundo público”: o do colégio repleto

de gente estranha, que parecia viver na base do cada um por si. Um mundo cujas

portas não costumam abrir-se sem causar sofrimento. No caso de Nava, um sofri

mento intenso, mas não duradouro, para o menino que, obrigado a amadurecer, logo

se adaptou às regras do internato. Após a primeira noite, o dia, que lindamente ama

nhece, já lhe permite subir à tona: “Respirei, profundo, a madrugada acidulada que

sentia a gosto de limão e a gosto de graviola. Àquela sensação afiada e pura, tudo foi

varrido - a idéia de morte, a tristeza, o medo” (BC, p. 286). Para reproduzir a sensa

ção de alívio, uma vez diluídos os efeitos do impacto da primeira hora, o narrador

insufla de poesia o discurso sobre a manhã que o resgatava dos subterrâneos da noite
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difícil para os dias luminosos que iria ter nos seus anos de Pedro II: “No céu o dia

nascia de metal em metal. Chumbo, zinco, níquel. Barra de cobre fundindo estrelas.

Ouro. Cobre. Súbito, tudo ardeu no cinábrio e no pó de púrpura em cuja glória for-

ende parte de

palmente, no capítulo “Campo de São Cristóvão, o primeiro de Chão de Ferro), ao

mesmo tempo em que compreende, também, o relato de uma espécie de “rito de pas

sagem”: um menino salta da esfera familiar para a esfera pública, enquanto passa da

infância para a adolescência. O plano geral constrói-se, assim, do particular, ou seja.

o relato da experiência pessoal é ampliado para dar conta de representar o todo da

instituição onde ela, a experiência, se dá.

O mundo do colégio era, fundamentahnente, um mundo masculino,

cujas normas de conduta dependiam bastante do auto-controle e da repressão. A

sexuais sobretudo, naturalmente alvoroçados nos estudantes que adolesciam. Na

maioria das vezes, era pela via do sexo que se protestava contra a rigidez da ordem

inconveniências e outras manifestações típicas da indisciplina colegial. Sendo assim,
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marnos em ordem de vôo e libramos para o refeitório” (BC, p. 287).

uma história do Colégio Pedro II (a outra parte encontra-se, princi-

O capítulo “Morro do Barro Vermelho”, de Balão Cativo, compre-

disciplinar: palavrões, masturbação, leituras pornográficas etc., tudo praticado na

surdina, competiam com as brigas, com a desobediência às autoridades, com as

não surpreende que a sexualidade seja tema de grande destaque no capítulo em

outra face da moeda das regras disciplinares era a disciplina dos impulsos, os



questão. Discreto, contudo, o narrador não fala de suas próprias experiências neste

campo, preferindo, aqui e ali, discorrer sobre os alunos em geral, ou mais decidida

mente, deslocar o assunto, lançando mão de um longo discurso em defesa da porno

grafia na literatura.

O sub-capítulo (BC, pp. 299-321), que mais parece um ensaio sobre

o direito literário da palavra chula, funciona, para além do deslocamento do foco

narrativo da vida sexual do colégio, como uma espécie de salvo-conduto para o pró

prio narrador das Memórias, ele mesmo um mestre na arte de utilizar palavrões.

Embora houvesse uma longa tradição de uso da “palavra feia”, tanto nas literaturas

estrangeiras quanto nas de língua portuguesa, foi com o Modernismo de Mário e de

Oswald, deste principalmente, com todo o seu programa liberador, que o palavreado

de baixo calão pôde consagrar-se de vez em nossas letras, sem onerar os escritores

aos outros corifeus do nosso movimento - não

podiam nem podem me assustar. Ao contrário, elas se me apresentam como motivo

de estudo e experimentação

traço e a forma o foram para os cubistas” (BC, p. 305).

Como já tivemos oportunidade de ver, Nava é um escritor que mis

tura, sempre com equilíbrio e graça, o castiço, o reverenciai, o raro, ao vocabulário

longa
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no mesmo grande sentido científico e artístico como o

mossa à dupla Marioswald nem

Mas nem tanto, como se pode ver na sua estratégia de empreender uma

com maiores culpas: “Modernista de primeira hora, as palavras que não fizeram

do baixo corporal, à “palavra suja”. Um escritor modernista e liberado, portanto.



poderia ter detalhado as situações sexuais vividas por ele e pelos seus colegas de

internato. Ao “despoliciamento” reivindicado como necessidade literária - “A coisa

imunda, ato imundo, sexual ou não, tem de ser descrito com a palavra considerada

exime de expor,

infância para a adolescência, dentro de um colégio onde o sexo estava, entre os

estudantes, na ordem do dia: era uma “preocupação fálica e anal que consciente ou

inconsciente enchia o internato e se manifestava nos pensamentos, nas palavras e

nos gestos dos seus alunos” (BC, p. 295). Ao, talvez, excesso de pudor com relação

às suas experiências de erotismo adolescente5, entretanto, não corresponde a falta de

cerimónia com que o narrador emprega a linguagem do baixo corporal em tantas

passagens das suas Memórias. É assim, por exemplo, que ele descreve suas primei

ras impressões do dormitório que o alojava no Pedro II: “À medida que os meninos

abeça mal lavada, bafo de sovaco, catinga de chulé - que formavam aquele ar

compacto, esmegmático, que engrossaria noite adentro com relentos de respiração,

de mau hálito, de arrotos, do à-vontade-do-corpo, gases expelidos, catarros, poluções

noturnas e exalação orquestral dos baldes de mijo” (BC, p. 283).

5
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É lançando mão do seu alter ego que o narrador descreve a sua primeira experiência sexual. Ver: 
Chão de Ferro, pp. 217-222.

imunda” (BC, p. 306) -, pode equivaler o policiamento do narrador reservado, que se

no texto, certas energias do seu próprio processo de passagem da

cheiro especial de nossos dormitórios que era amálgada de suor ardido, ranço de c

iam se despindo - como espirais de fumo subindo de turíbulos - ia se adensando o

digressão sobre a “revolução moral” das palavras, num ponto do relato em que



Como se vê, não se trata simplesmente de “soltar o verbo”. O trecho

funciona bem como demonstração daquilo que o escritor apregoa em seu discurso

sobre o direito à palavra chula e à palavra obscena. Habilidoso, o narrador “rebaixa”

o vocabulário, para descrever os cheiros desagradáveis exalados dos corpos dos

graça e o bom humor da passagem chamam a atenção. É que, também, ela toma

parte de um contexto geral de temas evocações. Daí, inclusive, o revestimento poé

tico da cena relembrada. Observando bem, vemos que o trecho inicia e conclui com

duas metáforas: “espirais”, no começo, e a “exalação orquestral”, no fim. A mistura

de níveis, entre o metafórico e o “realista”, entre a palavra “poética” (espirais,

turíbulos, amálgama, relentos, orquestral) e a palavra “anti-poética” (sovado, mijo,

arroto, catarro etc.) é característica de Nava, um modernista de primeira hora, um

escritor que circula, com um savoir-faire impressionante, do alto ao baixo, do

sublime ao grotesco, do poético ao prosaico etc.

compreende um livro com certa autonomia dentro das Memórias. Um livro de 171

páginas contando a história do Colégio Pedro II. Uma história centrada numa época,

entre os anos de 1916 e 1920, período em que Nava foi aluno do famoso internato.

Naturalmente, trata-se de história bastante ficcionalizada. Nela, o centro é ocupado

pela experiência pessoal. Dela decorre a rememoração do funcionamento geral do

colégio: a descrição do prédio, por fora e por dentro; as normas disciplinares; as
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meninos, sem, contudo, deixar o texto cair no terreno do mau gosto. A fluência, a

“Morro do Barro Vermelho”, atado a “Campo de São Cristóvão”,



professores; as aulas etc. Nada escapa à pena mista de cronista e historiador empu

nhada por Nava. Da experiência individual à vida do colégio, o narrador salta o

tempo inteiro do particular ao geral, dando-nos, assim, um retrato bastante nítido da

instituição que o recebeu como aluno na segunda metade dos anos dez. E mais: das

dependências do Pedro II, vamos, por suas mãos, ao bairro de S. Cristóvão, onde se

localizava o colégio, às suas ruas e suas casas; e ao Rio de Janeiro da belle-époque,

cuja fisionomia reponta em meio ao relato desses tempos de secundarista do escritor.

Toda a narrativa se arma, tal como acontecia com a história do

expandir no vai e vem do arsenal de reminiscências da vida no internato. Uma

espécie de tempo circular, da manhã à noite de um dia típico do colégio, impulsiona

o relato. Logo cedo havia a distribuição dos livros, feita pelo bibliotecário. Depois

era o almoço, servido às nove horas. Em seguida, as aulas da manhã. O jantar vinha

às quatro da tarde. Mais aulas e, finalmente, as horas de estudo noturno, antes do

adormecer. No dia seguinte,

recomeçarem as aulas.

Como não poderia deixar de ser, o ponto alto da narrativa é a evo-

depois de traçadas
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os banhos, a ginástica e a instrução militar, antes de

suas linhas genealógicas, eles saltam da “moldura” para serem

cação dos professores. Depois de retratados em seu aspecto físico e, por vezes,

atividades do dia-a-dia; o relacionamento entre os alunos, e destes com o corpo

docente e com as autoridades do estabelecimento; as matérias do currículo; os

Anglo Mineiro, com a rememoração do tempo cronológico, para, a partir dele, se



vistos em ação, evoluindo, assim, como personagens de ficção. São as situações mais

pitorescas, em sua maioria engraçadas, que melhor contribuem para avivar as fisio

nomias dos mestres levados pelo tempo, mas ainda muito vivos na memória do

escritor. Na dinâmica de relação professor-aluno, sobretudo

adolescência, são bastante comuns as pilhérias e as trapaças, de ambos os lados. Da

parte dos estudantes, quanto mais severo o professor, mais atento o aluno para suas

possíveis fragilidades, seus tiques e manias, seus escorregões de postura etc. Álvaro

Maia, por exemplo, professor de português, que ameaçava os meninos com chuva de

zeros, levava a alcunha de “Pé de Boi”. O homem tinha um defeito nos pés, que,

ainda por cima, eram avantajados: “Nossa diversão, em aula, era aproveitar-lhe as

distorções e ir, de gatinhas, até o estrado e riscar marca de giz atrás do salto de suas

botinas e na frente da biqueira. Medíamos: trinta e dois centímetros de proa a popa”

dade era a poesia medieval, com base no verbo “mugir”: “O nosso ‘Pé de Boi’ mugia

as trovas arcaicas (...)” (CF, p. 9).

O traço caricatural é convocado com insistência para a reconstitui

ção dessas antigas figuras docentes. O professor de Geografia, Luís Cândido Para-

nhos de Macedo, que esculhambava a meninada, “Tinha a face toda serpenteada de

veiazinhas roxas cujos cursos, confluências, estuários, embocaduras e deltas se mul

tiplicavam no nariz a pique e nas bochechas como dunas ao vento. Toda a superfície
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na fase discipular da

divertido, aproveita o apelido para descrever os pregões do mestre, cuja especiali-

(CF, p.9). Já que o professor tinha algo de bovino, o narrador, esperto, malicioso e



de sua pele era cheia de velhas cicatrizes de acne juvenil, de furúnculos e bexigas -

que faziam de sua testa e queixo uma sucessão de montanhas e vales, uma teoria de

picos, talvegues, escarpas, encostas, ravinas, erosões, gargantas, ocos e declives”

(CF, p. 11).

Genial, talvez, mas, sobretudo, divertido, o retrato 3x4 resulta de

uma combinação admirável dos elementos da geografia física, a ciência do mestre,

expressa, com o traço forte e ampliado do caricaturista, por uma sucessão de aciden

tes geográficos. Mais adiante, ao completar o desenho, será a vez do médico dia

gnosticar a deficiência cardíaca que iria levar o professor à morte: “Era bojudo de

tronco, só usava fraque, tinha pernas curtas e pés, decerto, ultra-sensíveis que justi

ficavam que todas

impressão de estar sempre de galochas. Hoje é que imagino que despotismo de

colesterol, que fabulosa hipertensão! que magnífico coração bovino: que fantásticas

sufocações! - deviam afligir as madrugadas do nosso mestre. Quando ele entrou na

aula, andando sobre as solas de feltro, fechado, maciço, jeito de barrica, assim feito

uma calamidade silenciosa e vasta - levantamo-nos aterrados” (CF, p. 11).

meira, a figura é vista num grau considerável de proximidade: seu contorno físico,

seu modo de vestir-se, seus calçados; na segunda, ela é colocada à distância: a voz
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com os elementos do contorno físico do rosto da figura rememorada. Na pena do

suas botinas fossem feitas de pano, de modo que ele dava a

narrador, um tanto impiedoso, a lembrança da textura facial do professor se

Como se pode observar, o “retrato” é feito em três etapas: na pri-



para a criatura “pintada”, pensando: “hoje é que imagino”; na terceira, o personagem

aparece em ação: “quando ele entrou”. O jogo de tempos verbais é flagrante, e tem a

ver com a natureza da memória: há o imperfeito para “pintar” a figura; há o presente

da narração; e há o passado perfeito para recordá-la atuando em seu contexto. Estes

que parece ter uma moldura circular, o que de algum modo imita o arredondado da

figura: no início, diz o narrador que o homem “era bojudo de tronco”, no fim é dito

que o professor “maciço” tinha “jeito de barrica”.

A derradeira imagem do “quadro”, “uma calamidade silenciosa e

vasta”, resume todo o conteúdo descrito anteriormente. Para ela convergem o silên

cio do andar sobre as solas de feltro, a vastidão do corpo atarracado e, também a

combinação dos modos de ver: o do narrador-médico que diagnostica, e o dos alunos

diante do mestre. Se não, vejamos: de um lado, o professor que metia medo,

trovejando com zeros, era uma calamidade; de outro, havia a calamidade da doença

que não tardaria por levá-lo à morte. A presença desta se insinua ainda mais nos

qualificativos “silenciosa e vasta”; e se expande na palavra “aterrados”, que finaliza

o trecho. Os meninos não pareciam estar somente diante do professor que os aterro

rizava, mas, graças ao engenho do narrador, diante, também de um homem que em

breve iria ser enterrado. É como se já vissem, aterrados, um cadáver, um fantasma. O

temor, portanto, era duplo: atemorizava a severidade do mestre tanto quanto ate-
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três modos de ver contribuem para a nitidez admirável do “retrato”. Um “retrato”

do narrador se precipita, puxando o verbo para o presente: é como se ele olhasse



morizava a imagem da morte iminente que o homem carregava consigo 6.

Naturalmente, a evocação de certos professores encontra no traçado

cómico, exagerado, seu meio mais propício de expressão. Era este o caso da maior

parte dos lentes do Pedro II, daí serem fartas as caricaturas na longa passagem das

corpo docente era bastante velho, a maioria acima dos sessenta anos, para lidar com

a meninada adolescente. Os mestres tinham pavio curto. Avacalhavam e deixavam-

se avacalhar. Nem todos, contudo, eram assim. Mais moço que os outros, o profes

sor de desenho, por exemplo, não é vitimado pela pena mordaz do narrador, que não

tem por que “vingar-se” da figura discreta e afetuosa do seu antigo mestre: “o pro

fessor é quem faz o comportamento do aluno (...). Nunca vi o nosso Bené (era o jeito

carinhoso como o tratávamos) aplicar um zero em comportamento, como jamais vi

bulha e desordem nas suas aulas” (CF, p. 24).

Homens experientes, bastante sabidos, mas pouco scholars, os pro

fessores do Pedro II primavam pelo gosto da exposição dos assuntos, pela perfor-

palavra bonita e pela erudição. O colégio funcionava com base nas cátedras. De um

lado figurões como Antenor Nascente, João Ribeiro e Silva Ramos; de outro meni

nos adolescendo, mal descobrindo a vida. No mais tradicional dos colégios brasilei

ros, o ensino era ministrado à moda antiga: os lentes viviam tomando o ponto dos

6 A morte e o sepultamcnto desse professor estão narrados nas páginas 161 e 162 de Chão de Ferro.
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Memórias que reconstitui os tempos de Nava no colégio. Embora qualificado, o

mance em sala de aula, pela gestualidade exaltada, tão propícia à caricatura, pela



manuais indicados, as chamadas orais eram cotidianas,

tes.

Como não poderia deixar de ser, a imperial instituição destinava-se

à formação as elites brasileiras. Por ela passaram futuros escritores, diplomatas,

advogados, médicos, militares de alta patente, engenheiros, políticos, presidentes da

República, e até um estudante de sangue azul: D. Pedro de Saxe e Bragança (BC, pp.

268-269). O leque das disciplinas favorecia o estudo das Humanidades: Português,

Geografia, Latim, Desenho, Francês, Espanhol, Inglês e História de um lado;

Aritmética, Biologia, Química e Física, ou seja, as ciências, ministradas em doses

menores, de outro. Mesmo assim, foi no colégio, nas mãos de Lafayette Rodrigues,

professor de História Natural, que Nava viu despertar sua vocação para a medicina:

“Dentro do nosso ensino vagamente antiquado e cheio de preconceitos quase

escolásticos,

da natureza e do mundo, tudo junto num largo sopro de vida orgânica” (CF, p. 239).

O entusiasmo pelas aulas do mestre estimulava o rapazinho que já tinha, atrás de si,

Conforme dissemos, os anos de Pedro II foram realmente decisivos

para a formação do nosso escritor. Todos os espaços se amplivam para o menino que

férias, fazia por

conta própria o trajeto Rio-Belo Horizonte, e vice-versa. Numa dessas viagens, de
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uma tradição de homens dedicados à vida hipocrática, a começar de seu pai.

as aulas do Lafayette foram como abertura de largas janelas aos ventos

ganhava maior autonomia e independência. Quando chegavam as

os exames presididos por

bancas, as relações entre as notas de comportamento e as posições, firmes e constan-



volta da casa da mãe e preparando-se para enfrentar o ano letivo de 1917, o rapazi

nho, numa espécie de anagnórisis, percebe, num misto de temor e enlevo, sem esca

par da melancolia da descoberta, que existencialmente estava pronto para cuidar de

si mesmo: “descobri apavorado e encantado que eu era um indivíduo autónomo des-

solidão que todos têm que enfrentar um dia. Assumi, ai! de mim, a minha e foi assim

que desembarquei só na Central, que só, tomei meu bonde para as Barças (...)” (CF,

p.lll).

Toda a narrativa de Chão de Ferro compreende os tempos que Nava

passou ligado ao Pedro II. Mas o volume não é feito somente de histórias da vida

escolar. Trata-se do livro da adolescência do escritor, e, como tal, o relato é amplo.

Uma adolescência recordada com saudades: o colégio, o Rio da belle-époque, os

finais de semana nas pensões em que viviam os tios, as férias na casa da mãe etc. -

em todos os lugares, Nava foi um adolescente feliz. É assim que o narrador relembra

o fim dos seus estudos secundários: “Vencera uma página da vida, flutuava dentro

dum ar azul entre duas etapas. Pensava que tudo continuaria, fácil e doce como tinha

sido naqueles anos de Pedro II (...). Mal sabia eu o que ia sofrer (...). Se o futuro me

iluminasse eu compreenderia que estava chegando ao campo de concentração e aos

fomos crematórios dos meus sonhos de adolescente” (CF, p. 273).

Os cinco anos passados num só colégio deram, por assim dizer, uni

dade às experiências de Nava em sua época de adolescência. Cumpre-se, assim, um
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tinado a viver minha própria vida e a encarar desde aquele comboio serrabaixo - a



escolas anteriores ao internato. Além disso, mais crescido na época do Pedro II,

decerto o narrador tinha mais guardados na memória quando se debruçou para contar

auxiliá-lo em seu processo de escritura. Sendo

básica brasileira, o Pedro II já tinha encontrado seus historiadores, e sido glosado na

prosa de outros memorialistas7. Assim, podemos dizer que contribui para o tom das

espécie de símbolo da Pátria, motivo de orgulho nacional. Sem este modo de sentir,

ou seja, sem a consciência, dada de antemão, da celebridade do Pedro II, talvez as

recordações dos tempos ali passados não tivessem o peso que têm no conjunto das

Memórias.

As passagens cómicas, as situações de dificuldade, os desafios da

aquisição do saber, os amores e os ódios cultivados entre as quatro paredes do inter

nato - tudo é conduzido por um certo tom de grandeza, que não se esconde e que

eleva a crónica, escrita, entre outras coisas, também para exaltar o colégio. Um

colégio cuja fama vinha, em grande parte, de ter sido alvo da proteção do Imperador,

que apegado ao estabelecimento, lhe dera o próprio nome. Em 1937, aos trinta e

quatro anos, médico formado e já residindo no Rio, cidade em que se fixaria de vez,

7
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A relação das fontes consultadas por Nava para refazer a história do Pedro II aparece nas páginas 
273 e 274 de Balão Cativo.

a “menina dos olhos” da educação

suas histórias de secundarista. Dispunha também de documentação substanciosa para

discentes de um estabelecimento de ensino que, durante muito tempo, foi uma

reminiscências felizes, o sentimento de honra de ter pertencido aos quadros

ciclo de vida, daí que a narrativa se estenda muito mais do que as recordações das



ração do I Centenário do Pedro II. A ocasião é oportunidade para o escritor, na qua-

nema, aliás seu companheiro de Modernismo, em Minas. É com a recordação desta

solenidade que o narrador abre o capítulo “Morro do Barro Vermelho”, de Balão

longo do tempo, também passaram pelo Pedro II, fulgura no meio do resumo da

escola do colégio. Um resumo que antecede o relato das experiências do escritor na

imperial instituição de ensino.

Um dos papéis desempenhados pelos europeus nas terras do Novo

Mundo foi, como se sabe, o de ilustrar as elites que se constituíram nessas regiões

periféricas. Ilustração que, na verdade, não significou o Iluminismo das ideologias

revolucionárias do século XVIII. Ilustração, aqui, tem o sentido de refinamento, de

transformação dos matutos em cavalheiros e damas ou, conforme o caso, em figuras

de corte. Neste processo de polimento dos ricos, é claro que o desempenho da

França foi fundamental. Desde Luís XIV, a monarquia francesa era, salvo engano, a

mais refinada da Europa. Com seu protocolo e o fascínio que despertava, influenciou

todo o continente, da Península Ibérica aos Urais, ultrapassando as fronteiras

européias e delas estendendo-se, a leste e a oeste, por boa parte do mundo. Quem se

recorda, por exemplo, do deslumbramento de Tônia, a mocinha fina do meloso filme

“Dr. Jivago”, que, ao descer da plataforma da estação de Moscou, se apressa para
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Cativo. Uma lista de figuras ilustres da vida cultural brasileira, que como Nava, ao

Nava participa de uma espécie de parada, bem ao estilo estadonovista, em comemo-

lidade de ex-aluno, “enfunar o papo”, rever amigos e desfilar para o ministro Capa-



atender aos parentes, saudosos dela e sequiosos pelas últimas novidades de sua tem

porada em Paris?

No Brasil, a europeização de certos escalões da nossa sociedade,

vinha de longe. Na época da Inconfidência, ela já se pronunciava de modo bastante

evidente. Com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o france-

sismo se intensificou. As missões culturais francesas deixaram sua marca no reinado

de D. João nos trópicos. Durante os anos do Império, o país, enfim livre do domínio

português, abria-se cada vez mais para outras culturas, a francesa principalmente8.

Literatura, moda, ciência, etiqueta etc., estavam ao alcance, agora mais facilitado,

dos súditos bem-nascidos, elegantes, pensantes, sensíveis e, logo, brancos de Sua

Majestade Imperial Brasileira.

A França ditou as regras de consideráveis mudanças nos hábitos da

casta superior do país. Entre as mulheres, por exemplo, “nenhuma senhora flumi

nense, desde 1822, se prestou a ir a saraus, a casamentos, a batizados, a festas e

reuniões sem levar vestido cortado e feito por uma modista francesa da rua do Ouvi-

rusticidade luso-brasileira e ganhando refinamento europeizado, muito pela via das

influências francesas. Certas grosserias coloniais vão sendo vencidas por um proto-

Ver, de Jeffrey D. Needell. Belle époque tropical. Sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na

9
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8 ,

virada do século. São Paulo. Companhia das Ledas. 1993. sobretudo o capítulo primeiro:"Rio de Janeiro, 
capital do século XIX brasileiro”, pp. 19-73.

Conf. Joaquim Manuel de Macedo. Memórias da Rua do Ouvidor. São Paulo, Editora Saraiva. 
1963. p. 96.

dor (...)”9. Gilberto Freyre mostrou bem como antigos casarões foram perdendo a



colo mais elegante e compatível com o homem verdadeiramente civilizado: higiene

doméstica, comportamento à mesa, objetos de decoração, leituras, normas de rela-

Foi polindo as nossas elites que a França foi alçada à categoria de

mãe espiritual do Brasil. Podia ser diferente? Paris era a capital do Ocidente no

século XIX. O mundo se tomava cada vez menor, graças à evolução dos meios de

transporte e dos sistemas de comunicação11. Este mundo novo facilitava o trânsito

dos ricos, que viviam para lá e para cá, trazendo aos seus rincões as maneiras que

aprendiam na matriz.

Até pelo menos a II Guerra, a influência francesa na vida cultural

10

II

12
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Ver, Sobrados e Mucambos. Decadência do patriarcado rural e desenvolvi mento urbano. 5a. ed. Rio 
de Janeiro, José Olympio; Brasília, MEC, 1977.

Conf. Eric Hobsbawm, A era das revoluções (1789-1848). 6a. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, 
pp. 25-26.

Com a expansão acelerada da sociedade de consumo, da qual a cultura norte-americana é 
parâmetro, a influência francesa foi entrando em declínio. Entre nós. uma nova elite tropical, com 
dinheiro mas carente de tradição, trocou, sem maiores cerimónias, o refinamento francês pela praticidade 
ianque. O cinema de Hollywood, que por tantos aspectos funcionou (e funciona) como propaganda do 
american way of life, contribuiu bastante para a mudança de rota das influências. Voltada para o mercado, 
que pode proporcionar a satisfação imediata dos desejos, dispensando, assim, os caminhos às vezes difíceis 
dos tesouros do espírito, a cultura americana, em tese, uma cultura de classe média, tomou conta do 
mundo. Evidentemente, em certos setores intelectuais (e políticos também: nos anos sessenta, a ascensão 
do inglês não era vista com bons olhos pelas esquerdas, pois o idioma cuja influência se alastrava, 
afigurava-se um tentáculo do poderoso imperialismo do Norte), enamorados da França, esta troca de 
direção nunca agradou. O desconforto com o pragmatismo e a facilitação de uma cultura dirigida 
basicamente ao grande público, existia, ao que parece, nos próprios meios artísticos de Nova Iorque, 
insatisfeitos com o acanhamento da vida cultural americana. Edmund Wilson, por exemplo, “chegou a 
Paris em 20 de Junho de 1921, e dois dias depois escrevia a Scott Fitzgerald a respeito do efeito 
humilhante que tinham sobre ele os padrões artísticos e intelectuais franceses’ Conf. anotação de Leon 
Edel, in Edmund Wilson. Os anos 20. São Paulo, Companhia das Letras. 1987. p. 97. O próprio ensaísta 
dizia, em seu livro de memórias: “todo sábio e todo artista americano deve precaver-se para não se tomar 
vítima da facilidade com que se pode impressionar, deliciar e satisfazer um público desprovido de 
tradições e semi-instruído (...). Os anos 20, cit.. p.97.

cionamento público etc.10

das elites brasileiras foi determinante12. Como se sabe, o estudo da nossa literatura,



do Romantismo ao Parnasianismo, estendendo-se a linha do tempo até às vanguardas

dos anos vinte, não deve ser feito sem que se leve em conta o peso da cultura

francesa em nossas letras. Para o brasileiro culto, a França sempre foi um parâmetro,

um modelo a seguir, uma espécie de Olimpo de onde emanavam as determinações

Nosso Imperador, por exemplo, era bem francês: Bragança e Bourbon ao mesmo

tempo, sobrinho da Imperatriz Maria Luísa, mulher de Napoleão I, devotava grande

amor à França, país em que se abrigaria, até morrer, depois de proclamada a Repú

blica do Brasil.

Dado o quadro geral, não surpreende muito que, durante o século

passado, o ensino na língua francesa chegasse a competir com o de latim, num país

de tradição eclesiástica como o nosso. Segundo depoimento de um memorialista de

renome, “o governo imperial mantinha, nas principais cidades do Brasil, aulas avul-

regidas por professores subsidiados pelos cofres públicos (...)”13.

Durante muito tempo foi o francês a segunda língua da fina flor dos

brasileiros. Um tempo em que a França ditou muita prosa e muitos versos aos matu

tos que bebiam (e, embora em menor quantidade, ainda bebem, alguns inebriados

pela charmosa fumaça do Existencialismo), nas águas do Sena, o néctar da autêntica

13
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Ver, dc Aurélio Pires, Homem e fatos de meu tempo. Rio de Janeiro. Companhia Editora Nacional. 
1939, p. 24. A educação brasileira nos tempos do Império procurava seguir a receita da França da 
Restauração: humanista, conservadora e católica. Conf. Jeffrey D. Needell. op. cit.. p. 75.

sas de latim e francês, para o aperfeiçoamento da cultura nacional. Tais aulas eram

divinas, a serem cumpridas, do bom viver, do bem se comportar e do bem pensar.



como poucos o modelo do brasileiro rico, esclarecido e refinado. Tinha vinte e qua

tro anos quando empreendeu sua primeira viagem à Europa. Embriagado de litera

tura, suas tentativas poéticas restringiam-se aos domínios da língua francesa: “eu lia

muito pouco o português; tinha febre do verso francês”. Tomado por galicismos,

livro de poemas franceses, que mais tarde acabou

rejeitando, chamado “Amour et Dieu”14.

Como se sabe, no século passado cuidava-se muito pouco da instru

ção feminina. Ainda assim, não era de todo incomum que moças e senhoras apren

dessem francês

contada por Macedo: “Um dia um tio velho e rabugento perguntou à sobrinha, que

escapara de ficar analfabeta:

- Menina, por que é que meteste a aprender o francês, quando ainda ignoras o por

tuguês?!

Mesmo nas zonas rurais, muitas delas já então ligadas por caminhos

de ferro aos centros urbanos maiores, Rio e São Paulo principalmente, certos pro

prietários não abriam mão de que o francês fosse falado dentro de suas casas. O fato

chamou a atenção de Ina Von Binzer, jovem preceptora alemã que andou por aqui
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14

15
Ver, do Autor, Minha formação. 9a. ed. Rio de Janeiro, José Olympio; Brasília, INL, 1976, p. 42.
Joaquim Manuel de Macedo, Memórias da Rua do Ouvidor, cit.. p. 97.

Nabuco chegou a publicar um

sem que soubessem direito o português. É o que diz esta anedota

civilização. Liberal, parlamentar monarquista e católico, Joaquim Nabuco encarnou

- Ah, titio! ... é tão agradável ouvir três jolie! Em português não há isso.”15



que passou ensinando boas maneiras aos filhos de fazendeiros, nos interiores flumi

nense e paulista. De acordo com a moça, falavam-se três idiomas naqueles cafundós:

servia para situações de maior formalidade, tais como as refeições em família e as

Afrancesar-se sempre foi sinónimo de refinar-se, e sempre esteve na

ordem do dia da vida mental de certas camadas da classe superior brasileira. Embora

tropical e escravocrata de raiz, a nossa elite queria-se requintada. O figurino europeu

podia servir de compensação para auto-imagem, talvez ferida pelo exercício perma

nente da brutalidade, e para a imagem de candidez perante “o mundo” que os brasi

leiros de proa sempre quiseram cultivar. A qualquer momento, porém, o vestido de

corte fino, mandado trazer de Paris, podia ser imaculado pelas mãos engorduradas de

um negrinho imprevidente, que decerto não sabia francês.

Ser elegante era uma questão de honra, um sinal de distinção dos

bem-nascidos frente aos seus pares daqui e, quem sabe, um mecanismo fantasioso de

equiparação com seus pares do outro lado do Atlântico. À grosseria da escravidão (o

fundo), que não ia bem com os padrões do progresso social e técnico da época, e

com o requinte do protocolo europeu, não poderia somar-se a grosseria dos hábitos
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no final do século XIX, e que escreveu um admirável livro de memórias dos anos

aulas dos meninos16.

o “africano”, língua dos pretos; o português, língua dos brancos; e o francês, que

16 Ver. Os meus romanos. Alegrias c tristezas de uma educadora alemã no Brasil. 5a. ed. Rio de 
Janeiro . Paz c Terra. 1982. p. 28.



domésticos e de salão (a fachada) dos que escravizavam, no campo e na cidade.

Apesar de tudo, era preciso parecer-se com “um deles”, isto é, com um cavalheiro ou

uma dama do Velho Mundo, perfeitamente civilizados.

Em suas Memórias, Nava nos dá noticia da existência de um senhor

paraense, portador de título de nobreza, que, desprezando a fartíssima mão-de-obra

local, mandava suas roupas serem engomadas na Europa (CF, p. 127) Noutra chave,

quem poderia suspeitar de que a avó materna do escritor não fosse uma senhora

fma? Mesmo “chegando a ratamba” em suas criadas, todas pretinhas, embora já

tivesse sido abolida a escravidão, a velha tinha veleidades artísticas, gostava de

escrever e era versada em Eugène Sue, folhetinista que lia no original francês (CF, p.

252). Nessa mesma época, começo do século, as boas famílias de Juiz de Fora expu

nham seu prestígio, entre outras coisas, através da ostentação, em casa, de objetos

vindos de Paris17. Vivia-se mesmo o pico da influência francesa. Naquela altura,

sem taxas alfandegárias, o sistema de vendas internacionais pelo correio funcionava

público, podia encomendar roupas de passeio para a família, diretamente do Au Bon

Marché: “Às vezes saíamos todos nessa elegância de Europa, como Salomão em sua

glória, para irmos nos mostrar na Avenida Central, na Rua do Ouvidor (...)” (BO, p.

352).

17 Conf. Murilo Mendes. A idade do serrote . Rio de Janeiro. Sabiá. 1968. p. 119.
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com eficiência. O pai de Nava, homem de classe média, médico do funcionalismo



Branqueamento da raça, marcadamente negra e mestiça, e desejo de

civilização, comandavam o imaginário cultural da nossa Belle-époque, Olavo Bilac à

arejado como o de Paris. Acreditava-se que reformando a fachada, o Brasil poderia

entrar no concerto das nações plenamente civilizadas, das quais a França era o

“desportuguesava”.

relações culturais Brasil-França que, sabemos, compreendem assunto por demais

vasto e complexo, sobretudo num país como o nosso, cuja história talvez não possa

mes franceses exerceram nos brasileiros cultos. Apenas não resistimos ao impulso de

não era apenas utilizado na cadeira que o ensinava. Havia livros franceses adotados

para as matemáticas, a física, a química, a história natural. E não era só isto: já

dissemos que Afonso Arinos era oriundo de uma família de letrados, o que era

sinónimo, no Brasil, de pessoas de educação e sabedoria francesas” (CP, p. 409).
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fazer um pouco de graça com o francesismo, antes de tudo, um privilégio de classe,

da casta superior da nossa sociedade. Claro que Nava sabia disso. A certa altura do

frente. Tratava-se de trocar o cenário colonial e abafado do Rio por outro, moderno e

brasileira, “a presença da França era (...) avassaladora. Basta dizer que seu idioma

Evidentemente, o comentário feito aqui não objetiva adentrar as

retrato de seu amigo Afonso Arinos, o escritor observa que durante a belle-époque

grande modelo. Afrancesando-se, o Rio de Janeiro (e com ele todo o país) se

ser contada sem que se trate das influências que o pensamento, as artes e os costu-



Se Nava não provinha, como o amigo, de uma família de letrados,

des, o forte do colégio, eram principalmente francesas. Podemos ver, então, que o

memorialista formou-se num ambiente intelectual afrancesado, uma característica do

tempo, conforme os padrões da educação brasileira de elite. O peso da cultura fran

cesa forjava um modo de ser refinado, em sentido amplo, que fazia figura e que era

motivo de orgulho: “Em mim, esse estado de espírito, melhor, esse modo de ser,

derivam de Antonio Sales, de Floriano de Brito. Mais tarde seria completado pelas

companhias e pela influência literária de Aníbal Machado, Milton Campos e Carlos

Drummond de Andrade. Além deles, trabalhou no mesmo sentido o espírito da época

em que me integrei nas humanidades: em tudo se sentia a presença da França” (CF,

p. 25).

Vindo do Anglo Mineiro, que introduzia seus alunos no universo da

cultura anglófíla, Nava não tinha ainda tido oportunidade de mergulhar na cultura

No mínimo, um certo conhecimento do idioma era essencial para os secundaristas do

arranhava o bastante para entender esses tratadistas” (CF, p. 25). Antonio Sales e o
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tinha podido desfrutar, na adolescência, do convívio com seu tio Sales, que adorava 

a França. A convivência dos dois somavam-se as aulas do Pedro II, cujas humanida-

Brito, citado acima, era seu professor de francês), a arte e a ciência dos franceses.

“A maioria dos meninos do meu tempo, se não dominava a língua, pelo menos a

francesa. Foi quando chegou ao Pedro II que pôde abrir-se para a língua (Floriano de

colégio, até porque o material didático era, basicamente, de procedência francesa:



Pedro II deram as chaves para que Nava entrasse num mundo que, decerto, ampliaria

também no das relações sociais. Findo o curso secundário, o escritor encontraria, na

Faculdade de Medicina, professores, em grande parte, formados na tradição cientí-

Alphonse Daudet, Maupassant, Mirabeau, B. Constant, Flaubert e outros; e nos

mestres impressionistas Renoir, Manet, Monet, Cézanne, Degas etc. Mais ainda: foi

com Aníbal que Nava tomou conhecimento da existência de Proust. escritor que leria

a vida inteira. Além disso,

francesa, a “linha de centro da clínica médica brasileira - nobilitada por sua saída

das mãos de Miguel Couto, Francisco de Castro, Torres Homem e o criador da

medicina interna: Manuel Valadão Pimentel, barão de Petrópolis. Essa escola de

origem nitidamente francesa teve sempre como adversa, outra, a mais germânica, de

Rocha Faria, Nuno de Andrade e Agenor Pinto” (CP, p. 297). No fim das contas, o

fato é que

escritor, tanto no campo da literatura quanto no da medicina. Basta ver que é do cru

zamento dessas duas linhas mestras de suas experiências que resulta a matéria prin

cipal das Memórias, o que dá a medida do peso da cultura francesa na formação e na
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dos nas artes e na literatura francesas. Com Aníbal Machado, por exemplo, talvez o

fica francesa; e, na Rua da Bahia, seus companheiros de Modernismo, jovens versa-

repertório cultural francês. Foi através dele que pôde mergulhar em autores como

mais afrancesado dos modernistas mineiros, Nava ampliou consideravelmente seu

o médico-escritor considerava-se alinhado à medicina

a França abriu um espaço formidável no imaginário e na trajetória do

consideravelmente seus horizontes. Não somente no campo intelectual como



obra de Nava.

Como se tem observado, o memorialismo do escritor é muito

foram celebrizadas por Proust, as Memórias não seriam o que são. É graças aos cla-

rador reconstrói seu “tempo perdido”. Essa mistura contribui para a liberdade de

invenção do memorialista, porque lhe permite ampliar o espaço para tratar das

impressões causadas pelo acontecimento que, revivido pela memória, se faz de novo

presente. Ao longo da obra, o narrador teoriza bastante o fenômeno que o toma

defesa permanente da atividade do memorialista, como em Proust, como atividade de

criador literário. O modo de Nava organizar o tempo, espacializando-o em narrativas

intercaladas,

proustiano. Outras observações nos levariam longe: das inúmeras citações de auto-

18
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Celina Fontenele Garcia escreveu várias páginas de cotejo entre as Memórias de Nava e a obra de 
Proust, em sua tese de doutorado A escrita Frankenstein de Pedro Nava. Belo Horizonte. UFMG. 1994, pp. 
138-153. Para ela. “A força de Proust na obra de Nava está baseada, principalmente, nas apropriações no 
nível do estilo, do vocabulário, dos temas do tempo e da memória, da incomunicabilidade dos seres, da 
solidão, do esquecimento e da morte” (p. 153). Ver, também, de Marta Campos. “Nava. leitor de Proust”, 
em O desejo e a morte nas Memórias de Pedro Nava. Fortaleza, Edições UFC, 1992, pp. 89-99. A Autora 
aborda o problema das “duas memórias” (voluntária e involuntária) nos dois escritores: o pessimismo; as 
aproximações entre personagens de Nava e personagens de Proust: o culturalismo do primeiro, 
influenciado pelo segundo etc. Trabalho mais decisivo sobre as relações Nava-ProusL salvo engano, ainda 
está para scr feito.

res, nas Memórias, as de Proust são as mais frequentes, mostrando-nos que o con-

rões da memória, que se interpõem aos fatos propositalmente lembrados, que o nar-

escritor. Nessas teorizações, baseadas em Proust, ou, se assim podemos dizer, na

em digressões dos mais variados tipos, é, também visivelmente

“filosofia proustiana de Bergson”, saltam à vista os dois conceitos de memória e a

• 18 •proustiano . Sem as combinações de memória voluntária e involuntária, tais como



tiana também foi largamente utilizada pelo escritor, na descrição de seus persona

gens, principalmente, no seu traço deformador, caricaturesco, que deve muito às

caricaturizações do grande narrador francês. Sua paixão pelo detalhe, pela miudeza,

que quando bem observada pode revelar o todo de uma situação, ou até mesmo de

uma época inteira, sem dúvida, foi ativada pela leitura de Proust.

Outros dois franceses que merecem ser mencionados no rol dessas

observações generalizadas sobre o francesismo literário de Nava, são Montaigne e

Rabelais. Do primeiro, o escritor pode ter herdado o gosto pelas páginas literárias de

ensinamento moral, que notabilizaram o autor dos Ensaios. Do segundo, Nava her

dou os traços pantagruélicos do seu estilo, um estilo abundante, hiperbólico, sensua-

lista; um estilo que não teme o baixo corporal e que, em parte, vem da medicina, arte

20que também era praticada pelo autor de Pantagruel . Talvez se possa dizer que

esses três escritores formam a síntese (memorialismo, ensaísmo, medicina-literatura)

das grandes influências exercidas em Nava pela cultura literária francesa. Mas nem

de longe pretendemos aprofundar a presença da França, marca de toda uma geração,

na obra de Nava. O assunto permite escrever trabalho à parte, de tal modo o escritor

19
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"Comecei a ler Proust aos 25 anos. Antes já havia lido, mas fora uma leitura por cima. Ler e reler 
comecei aos 25 anos, e até hoje o releio. De modo que não posso negar a influência que essas leituras 
sucessivas têm em mim”. Entrevista de Nava a Dirceu Accioly Lindoso. Hoje. Revista da Livraria 
Francisco Alves, n° 13, nov/dczdc 1978.

20 Antonio Sérgio Bueno apontou vários aspectos sobre a presença de Rabelais em Nava: a
visão pantagruélica do mundo, a erudição médica c humanista, a gigantesca capacidade de memória, o gosto 
pela representação, o tema do Ubi Sunt. o tom triunfal e dionisíaco. o teatro anatômico, o espetáculo 
escatológico etc. Tudo aqui, conforme o autor, em seu trabalho Vísceras da Memória. Uma leitura da obra de 
Pedro Nava. Belo Horizonte . Faculdade de Leiras da UFMG. 1994, pp. 77-85. (Tese de Doutorado)

vívio de Nava com À la recherche foi intenso e duradouro. A Iconografia prous-



• Aqui, o que mais nos interessa é assinalar a

ampliação de mundo que o acesso à cultura francesa proporcionou ao nosso escritor.

Ampliação que vai além da aquisição de repertório literário, artístico e científico.

Em Nava, como nos seus contemporâneos, o efeito desprovinciador causado pelo

que o escritor se tomasse um homem de cultura

O Q galicismos .

Num país como o nosso, as letras costumam ser não somente patri

mónio do espírito mas também passaporte de classe. Elas podem aumentar o trânsito

sociedade. É o que ocorreu com Nava. Ainda que empobrecido, o escritor tinha uma

educação esmerada. Mesmo sendo estudante de medicina, o que, em princípio, lhe
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21 Maria do Carmo Savietto, professora da UNESP de Assis, vem preparando tese de 
doutorado, na USP, sobre a presença da cultura francesa nas Memórias de Nava. Scrào alvo de sua pesquisa, 
basicamente, as marcas em Nava de escritores como Villon. Proust e Anatole France. conforme se lê em seu 
Relatório para Exame de Qualificação, datado de 1995.
22 Talvez por modéstia, o escritor atenuava o peso de sua erudição, que era bem vasta: “não 
sou um homem de cultura, sou um homem de experiência. Em matéria de leitura, sou um homem de 
experiência. Em matéria de leitura não li muito, li pouco. Por quê? Li muito em superfície. Leitura em 
profundidade eu só conheço releitura (...). Eu conheço toda a obra de Stendhal. Mas não posso sentir 
nenhuma influência porque não o reli. Anatole France é relido. Maupassant é relido. Flaubert é relido. 
Proust é relido, Proust principalmente. Todos profundamente lidos e relidos". Entrevista a Dirceu Accioly 
Lindoso. Hoje. Revista da Livraria Francisco Alves, cit.
23 Num artigo pioneiro sobre o assunto, embora de forma muito sumária. Agenor Soares dos 
Santos tratou do francesismo estilístico de Nava. O escritor “aportuguesou" muitas palavras francesas no 
texto das Memórias, fazendo o idioma estrangeiro “trabalhar para o seu estilo ’. Como exemplo, o crítico 
menciona a passagem do erotismo de Zegão e Maria, em Chão de Ferro: Nava utiliza o verbo “reniflar" (p. 
218) para descrever o modo como o seu alter ego aspirava o cheiro da moça, que não tardana a possuir. Ver, 
do Autor, “Francês e franccsismos em Pedro Nava". Suplemento Literário de Minas Gerais, N° 728, 
13.09.80.

do indivíduo, que com elas se urbaniza, ampliando-lhe os espaços de atuação na

como sua segunda língua. Uma língua que se impregna em sua prosa, repleta de

mergulho nas humanidades francesas é notável. Elas contribuíram vivamente para

deixou-se impregnar pelos franceses21

22. Um homem que tinha o francês



garantia bons contatos sociais, para ampliar

mitiam frequentar as salas das “boas famílias” da TFM, as mesas do “Café Estrela”,

as casas dos seus professores da faculdade, o Palácio do Governo etc., o acesso à

cultura francesa podia funcionar como um recurso nada irrelevante. Vamos dizer que

somente com os manuais de escola o refinamento não se completava. Era preciso

escritor que Nava acabou sendo. Noutra parte, elas

ampliariam para ele as chances de convívio refinado que, sem elas, talvez lhe fossem

homem de cultura; por outro lado, conforme estamos sugerindo, o francesismo fez

dele, também um homem de salão.

Três mestres

universitária foi decisiva na vida de Nava. Antes de tudo, ela marca o fim da

adolescência e o começo da mocidade do escritor. Quando ingressou na Faculdade

1921, Nava tinha dezoito anos. Com toda a saúde e o espírito

liberto de filho crescido fora de casa, mesmo retomando aos braços da mãe, após

cinco anos de Pedro II, seu ganho de autonomia era, agora, enorme. Esse aspecto
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Como não poderia deixar de ser, a passagem da etapa colegial para a

abertura para as artes e para as letras francesas também. Em parte elas ajudariam a

seus círculos de relações, que lhe per-

mais restritas. É que, por um lado, conforme dissemos, a França fez de Nava um

de Medicina, em

erguer o intelectual e o



determina a narrativa de Beira-Mar, o livro dos

sentimental do escritor. Nele, os retratos de família vão para o segundo plano porque

a vida pública toma o lugar da vida privada, no sentido de que a esfera doméstica é

quase que inteiramente deixada para trás. Sendo assim, Beira-Mar divide as Memó

rias em duas partes: nos três primeiros volumes, as representações do mundo fami

liar têm a maior importância; nos três últimos é o mundo público que ocupa o pri

meiro plano.

Mudando-se do Rio para Belo Horizonte, o espaço urbano diminuía

na proporção em que se ampliavam os espaços de convívio para o rapaz que se abria

para a vida, e que passava a tomar parte da fma flor da juventude mineira. O mundo

fechado do colégio cedia lugar ao mundo aberto da cidade. No centro dessa abertura,

estava a faculdade, razão de ser de sua volta a Minas Gerais. Ela lhe daria não

somente a chance de profissionalizar-se como também a oportunidade de viver uma

série de experiências juvenis importantes. Em tomo dela, o escritor levou vida de

estudante pobre, mas com bom trânsito por ambientes sociais superiores ao seu; de

jovem intelectual modernista e de grande namorador e boémio, assuntos estes de que

trataremos mais tarde.

Ao ingressar na faculdade, Nava ia ao encontro da carreira para a

qual estava vocacionado. Ia ao encontro, também, dos seus primeiros mestres na

medicina, e este talvez seja o ponto forte da narrativa de seus anos universitários: a

reconstituição dos professores que marcaram, para sempre, a sua formação. Antes de
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anos de aprendizagem médica e



falar deles, julgamos ser interessante resumir o quadro geral dos docentes da Facul

dade de Medicina de Belo Horizonte, tal como esta se apresentava na época de

trário do internato, era bastante recente: havia sido fundada em 1912 e tinha, por

tanto, apenas nove anos de funcionamento quando o escritor passou a ser seu aluno.

Além de ser bons professores, a maior parte deles pertencia a famílias tradicionais de

Minas. Para descrevê-los, o narrador abandona o traço caricaturesco como que

recuperara certos lentes do Pedro II. Por um lado, a gravidade dos profissionais deve

ter contribuído para dar o tom de seus “retratos”. Por outro, escalpelá-los na descri

ção cómica poderia comprometer a própria imagem de seriedade que o escritor

mantinha em sua vida de médico. Caricaturizá-los seria, assim, um modo de ironizar

a própria formação, sólida ao que parece, do narrador-doutor, que muito se orgu

lhava de seu ofício, e que não perdia a chance de declarar seus feitos e títulos obti

dos na carreira que abraçara com ardor: “O futuro me reservava a docência, o pro

fessorado interino, a cátedra, o grau emérito que tenho hoje”(BM, p.22).

Mas eis aqui um dado curioso da composição, relativo ao espaço das

histórias das vidas escolar e profissional do narrador. As caricaturas dos docentes do

Pedro II têm muita leveza. O traço deformador, provavelmente, se relaciona com a

distância no tempo. Elas resultam divertidas e não parecem ter a intenção de demolir
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necessidade de evocar figuras antigas, talvez mal lembradas devido a tenra idade e a

as figuras representadas. Digamos que em seus contornos vá uma certa ternura

Nava. Eram homens bem mais moços que os do Pedro II. A própria escola, ao con-



adequada às passagens de temas evocações. Acontece, entretanto, que as caricaturas

como quem se vinga daqueles a quem odiava e por quem sentia-se prejudicado. Mais

recordar dos professores do colégio, o narrador olha para trás, divertindo-se com o

encantamento das suas lembranças, inseridas num quadro de rememorações felizes;

para ele, a louvação. Ao se recordar dos professores da faculdade, o narrador olha

para trás e para cima, buscando recuperar a altitude de seus mestres, figuras

aqueles a quem não devotava outro sentimento senão o do desprezo.

Dentre os professores da faculdade, três figuras merecem destaque,

mação do escritor: Henrique Marques Lisboa, que regia a cadeira de História Natural

Médica; Luís Adelmo Lódi, que ensinava Anatomia Humana; e Aurélio Pires,

professor de Farmacologia. O impacto causado pelas aulas de Marques Lisboa não

foi pequeno. Nava encontrava neste seu professor o seu primeiro mestre no campo

da Medicina. Lisboa provinha de família influente de Barbacena. Aos 45 anos, era já
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as recordações ressentidas, caricaturas demolidoras. O narrador procede, então,

uma vez que foram homens que contribuíram, talvez mais que os outros, para a fór

um quadro emoldurado pelo cenário da escola emérita, a quem só caberia mesmo,

à frente, teremos oportunidade de voltar ao assunto. Por ora, basta dizer que ao se

voltam a povoar o final da obra, desta vez, principalmente, para representar os

seu processo de profissionalização. Ao se recordar dos maus

“médicos marrons”, ou seja, os inimigos do narrador-doutor. Aí, o tom é outro. Para

decisivas em

companheiros de trabalho, o narrador olha para trás e para baixo, escalpelando



um pesquisador de renome, com folha bem corrida nas áreas de Microbiologia e de

Patologia. Contemporâneo de Carlos Chagas e discípulo de Oswaldo Cruz, o médico

pertencia a uma geração de “fisiologistas, bacteriologistas, veterinários, médicos

cos, dos fenômenos imunitários e alérgicos, dos soros, das vacinas, dos vetores -

tiginosas como as abertas à investigação atual pela desintegração atómica e pelos

aparelhos interplanetários”(CF, pp. 325-326).

Como se vê, o entusiasmo do narrador por seu mestre, e pela ciência

que ele praticava, era bem grande. Naqueles tempos de começo de século, a medi

cina praticada no Brasil dava um salto enorme ao ultrapassar a oratória e evoluir no

rumo mais pródigo e eficiente do experimentalismo científico (CF, p. 325). Além do

currículo respeitável, Lisboa fazia ótima figura para o seu discípulo. Ao que tudo

indica, era homem impecável e excelente didata: “Tinha uma voz grave de ‘basso’,

presença esportiva, sorridente e agradável. Bigodes espessos e de voluta. Pele muito

gostava da vida. Falava de modo rápido, sem empolamento e jamais em tom discur-

ciplina, ministrada já no primeiro ano, era a primeira especificamente médica do

currículo da faculdade. Diferentemente dos professores de Química e de Física, que

apenas aprofundavam o que já tinha sido visto no colégio, Lisboa punha logo os seus
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apontavam então à mocidade interessada no estudo do homem, perspectivas tão ver-

sivo” (CF, p. 329). Concorria para o fascínio pelo professor o fato de que sua dis-

clara, corada nas faces e azulada pelo escanhoamento da barba. Ria facilmente e

militares, tropicalistas, que com a descoberta de bactérias e protozoários patogêni-



alunos “em contato com a Arte Médica e nos dava ‘status’ de médico” (CF, p. 327).

Cientificamente, Marques Lisboa, que era admirador ferrenho de

curso de Patologia chamava-se “Nouveau Traité de Pathologie Générale”, cujos

autores eram Bouchard e Roger (BM, p. 244). Para o escritor, a filiação gaulesa do

mestre vinha a calhar. Estudante, podia entregar-se à leitura dos livros deixados por

seu pai, que, médico, também se formara na escola médica dos franceses.

Foi pelas mãos deste professor que Nava “subiu o primeiro degrau

da maturidade” (CF, p. 327) na profissão que começava a abraçar. Com transparên

cia, firmeza e serenidade, Henrique Marques Lisboa mostrava o caminho da prática

científica ao estudante de dezoito anos que dava, assim, o seu primeiro passo na

direção de uma carreira na qual viria a ser um homem bastante bem sucedido. Uma

carreira para a qual estava vocacionado desde cedo, pela ascendência médica paterna

confesso dos parentes Antonio Sales e Ennes de Souza, Nava encontrava em seu

professor o seu primeiro mestre na “vida pública”.

“Moço muito claro, perfil adunco de personagem dum quadro do quatro-

cento, uma decisão de raça pura nos traços e na fisionomia que era séria

nha. Tinha a pele clara e saudável, os olhos apertados e escuros, vestia
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sem ser carrancuda, comprido de pescoço, alto e desempenado de espi-

Pasteur, alinhava-se na tradição da medicina francesa. O manual adotado em seu

e de outros familiares; e pelas aulas de Lafayette Rodrigues no Pedro II. Discípulo



avental imaculado abotoado para trás

fazer ruído, como se deslizasse” (BM, p. 74).

É assim, com toda a delicadeza, que o narrador das Memórias des

creve Luís Adelmo Lódi, seu professor de Anatomia Humana. Aos 29 anos, bastante

jovem para a cátedra que ocupava, esse descendente de italianos radicados na aristo

crática Ouro Preto não podia ter ainda o status de mestre que tinha Lisboa, embora

fosse também, como diz o narrador, um notável professor. O fascínio que Nava tinha

por ele corria por conta, principalmente, da disciplina que o rapaz ministrava. Dono

de uma memória visual impressionante, memória que viria a ser a base da elaboração

da sua obra futura; e apaixonado pelas formas do corpo, tão caras ao artista plástico,

com pronunciada tendência aos retratos, que Nava começava a ser, não surpreende

que o estudante tenha sido, em Anatomia, ciência que exige muito da capacidade de

memorização, um aluno exemplar. O estudo apurado do corpo humano servia tanto

adquiria técnica no contato direto com as formas e os volumes, ou indireto, nos

nos

(BM, p. 93). O entusiasmo pelas estampas mostra o gosto estético aliando-se à

vocação hipocrática no aprendiz de médico, que encontrava, assim, tanto nos anfi

teatros de dissecação quanto nos compêndios, a sua “primeira namorada” na medi-
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e movia-se elegantemente, sem

Demaz, Amiel e Blanchet que são os autores de desenhos e gravados dos músculos”

ao médico, que aprendia a manipulá-lo cientificamente, quanto ao desenhista, que

manuais franceses de Anatomia: “Percorríamos o fabuloso Testut e

embasbacávamos principalmente com as pranchas de Devy, Dupret, Boulenaz,



cina. Já no retrato” do professor sente-se a pena do desenhista animando a do nar

rador. Somente a alguém versado em artes plásticas ocorreria dizer que a fisionomia

de Lódi lembrava “personagem dum quadro do quatrocento”. Um pouco adiante,

será a vez de observar que, em termos éticos, o professor tinha um senso de justiça

paralela de produção de desenhos, eu só fazia figuras de esfolados”(BM, p.94).

Mas as lições de Anatomia não poderiam ser somente oportunidade

para o aprendizado do médico e para a observação do artista, que desabrochavam.

Eram também, e sobretudo, aos olhos do homem impressionável que Nava foi,

oportunidade para entrar em contato com a morte: “O médico sofre para se fazer, um

curso sem alegrias e habitado pela imagem da morte que aparece com nova cara em

cada cadeira da faculdade”(CP, p. 445). Os corpos expostos, por inteiro ou aos

pedaços, impunham aos estudantes uma consciência imediata e brutal da finitude da

vida. Talvez por isso reagissem, nervosamente, com piadas, ao manuseio obrigatório

da matéria humana, que dava espetáculo macabro na ante-sala da decomposição:

“Ria-se de tudo - do grotesco dos cadáveres inclusive, das caricaturas em que o

tempo, a putrefação insistente, o ressecamento das extremidades, o capricho dos

fungos iam transformando em coisas as figuras de início humanas que mampuláva-

tanto ela estava ali, junto de nós, inexoravelmente DENTRO DE NÓS. Dentro de
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mos (...). Tentávamos soterrar a noção incómoda e sempre presente da Morte. Entre-

“só comparável à pureza da linha reta” (BM, p. 74). Nessa época, meados dos anos

vinte, diz o narrador, “minha mania pela morfologia humana era tal que, numa fase



138-139).

livres e bonitos compõem a primeira estrofe do longo poema “Mestre Aurélio entre

as rosas”, escrito por Nava para homenagear seu professor de Farmacologia da

Faculdade de Medicina. Naquela altura, bem no início dos anos trinta, o escritor

dades de Belo Horizonte, resolveu desenvolver imagem antiga e fixa na memória, do

mestre surpreendido pelos olhares, seu e de Afonso Arinos, atravessando os jardins

do Palácio da Liberdade. Vinha do Arquivo Público Mineiro, que, além da

Faculdade, também o empregava, e se dirigia para sua casa, na rua Cláudio Manuel,

mencionada no derradeiro verso da estrofe pela expressão “poeta estrangulado”

(BM, pp. 246-248). Mesmo não sendo um grande poema, “Mestre Aurélio” contém
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“Na doce tarde burocrática, 
o jardim pontqal está cheio do riso das rosas 
e há uma solenidade estática
no ar que parou ...
Que parou para escutar os passos 
de Mestre Aurélio que vem do Arquivo 
e vai descendo para a casa propícia 
na rua onde as placas azuis 
trazem o nome do poeta estrangulado.”

vivia em Monte Aprazível, no interior de São Paulo. Uma tarde, tomado pelas sau-

Com melancolia e pronunciado sentimento nostálgico, estes versos

nós que queríamos nos dar a ilusão do eterno e da perenidade da vida” (BM, pp.



várias passagens de surpreendentes efeitos poéticos24, não escapou a Manuel

1946. Tocante e modesto, talvez como a figura que retrata, o poema-homenagem já

história da vida deste homem que tanto admirou. Experiente e sofrido25, profissional

rigoroso e instruído, e já bastante vivido naqueles meados da década de vinte,

impressão do professor cheio de exatidão e escrúpulo, fazendo questão de nos dar

toda a matéria prevista no programa, prelecionando pontualmente e fiscalizando os

nossos trabalhos práticos”. Além disso, “suas aulas nos traziam sempre num verda

deiro suspense. Ele tinha a arte de entremear cada ponto da notação histórica, da

anedota pertinente, da citação apropriada” (BM, p. 250).

Da sala de aula para a de visitas de sua casa, o homem expandia-se
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quando já ultrapassava os sessenta anos, Aurélio Pires devia ter muito a ensinar aos

biografava o professor antes de Nava retomar e estender, na prosa das Memórias, a

Bandeira, que o incluiu em sua famosa Antologia de poetas bissextos, publicada em

Por exemplo, num trecho do poema, a utilização eficiente da onomatopéia procura imitar o bater do 
coração do homem definido pela ternura e pela bondade do seu caráter:

“E o seu coração cada vez mais cheio de doçura
mais cheio de perdão, quase transbordando.
vai batendo mais manso, mais devagar
batendo, batendo,
tão só
tão bom
tão bom
tão só ...”

Ver, Manuel Bandeira (Org.). Antologia de poetas brasileiros bissextos contemporâneos. Rio de Janeiro. 
Zclio Valverde. 1946, pp. 173-176.
25 Embora pertencente a família ilustre do Norte de Minas. Aurélio Pires tinha sido moço sem 
recursos. Vocacionado para Medicina não pudera formar-se. por dificuldades de sobrevivência. Passou a 
mocidade em funções burocráticas, até poder, aos trinta anos, casado e pai de familia. iniciar seus estudos de 
Farmacologia, em Ouro Preto (BM, pp. 2%-2 íj).

jovens estudantes que, como Nava, dele se acercavam: “Guardo do seu curso a



em grande causeur, o que fascinava o futuro memorialista. Sendo seu aluno, Nava

era também amigo de seu filho, Francisco de Sá Pires, através de quem teve acesso à

convivência mais próxima com o mestre. Pôde perceber, então, que Aurélio Pires

“era um narrador fabuloso e cheio, como ninguém, da arte de surpreender a balda de

cada pessoa, o cómico, o grotesco, o patético e o dramático de cada situação e de

tudo e de todos, a grande lição ensinada no livro da vida” (BM, p. 249). Aurélio

caminhadas de infância, mocidade, maturidade e velhice. Fazia desfilar as fazendas,

as cidades, os sítios que conhecera e que tinham sido os cenários da sua vida, da de

seus parentes e de seus conhecidos” (BM, pp. 249-250). Narrador oral privilegiado,

Aurélio Pires contava casos e mais casos, a maioria decorrente da sua própria expe

riência de vida. Animava seus personagens com muita graça, imitando-os; e transi

tava, em suas narrativas, do “burlesco ao trágico da vida”, soprando suas reminis-

Nem precisaríamos frisar o quanto as relações de Nava com Aurélio Pires marcariam

perfeição a si mesmo. A descrição do homem que sabia contar histórias funciona

que o descreve, retirando-o das

trajetória, a oscilação constante do cómico ao sério, a poesia insuflando o processo
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brumas do tempo. A memória prodigiosa, a fixação nos

como seqiiência de auto-definição da mesma voz

o futuro narrador das Memórias. As coisas que este diz do mestre aplicam-se com

espaços que alicerçaram a

Pires podia exercitar seu talento de contador de histórias, sobretudo, porque era

“Dotado de memória prodigiosa, revivia com nitidez implacável a geografia de suas

cências com “imensa onda de poesia” (BM, p. 250).



de reconstituição do passado - tudo o que se lê a respeito de Aurélio Pires compõe.

por assim dizer,

Com certeza, porém, em termos artísticos, o discípulo deixaria o mestre para trás. O

talento narrativo do professor, ao que tudo indica, era maior no plano da oralidade

do que no da escrita. O mestre não teria garra suficiente para converter os casos que

sabia contar em matéria literária de grande relevo. Aos setenta anos, Aurélio Pires

escreveu um livro de memórias que nem de longe se equipara à força criadora de

qualquer um dos volumes que compõem a obra memorialística do seu antigo aluno
— O Ade Farmacologia" .

Esses três homens exemplares, pertencentes a três gerações diferen

tes; esses três professores capacitados e muito éticos em seu ofício, marcaram pro-

decerto deveram muito ao encontro e ao convívio com essas figuras, no espaço da

Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Assim, aos primeiros mestres, com os
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Trata-se de Homens e fatos de meu tempo, cit., escrito em 1931. livro de alcance modesto, 
narrado em linguagem bastante convencional. Sua matéria, de feitio paroquial, não vai muito além do 
interesse que pode despertar nos conterrâneos do Autor. Ele mesmo reconhecia as limitações das suas 
memórias escritas: ' Bem sei que minha obra minguada, como meu nome, como tudo mais. desaparecerá no 
esquecimento universal” (p. 306).

Numa entrevista de 1982. o escritor declarava o seguinte: “Os professores a quem devo 
minha formação foram Henrique Marques Lisboa, Luís Adelmo Lódi. Borges da Costa, Carlos Pinheiro 
Chagas e um assistente de clínica, Ary Ferreira, que ele só valia por uma congregação inteira” (O Estado de 
São Paulo. 5.06.83). Aqui. Nava não cita Aurélio Pires, de quem acabamos de tratar, possivelmente porque a 
influência nele exercida por "Mestre Aurélio” foi maior no amplo campo da vida do que no especifico da 
Medicina.

um retrato antecipado do escritor que Nava viria a ser, na velhice.

fundamente a formação de Nava27. Sua carreira de médico e sua conduta na vida



quais o discípulo podia aprender na própria roda familiar, acrescentavam-se outros,

que o rapaz encontrava na “vida pública”.

padrão educacional superior, em todos os sentidos. Frequentou o mais célebre colé

gio secundário do país, o Pedro II, onde foi aluno de algumas figuras notáveis da

vida intelectual brasileira: Silva Ramos, Antenor Nascentes e João Ribeiro, entre

outros; e onde viu despertar sua vocação de médico. Depois do colégio, pôde dedi

car-se a uma área de estudos, a medicina, que é, tradicionalmente, destinada às clas

ses mais abastadas. A Faculdade em que estudou era regida por filhos da oligarquia

mineira, bons professores, formados nos livros franceses, que estavam prestando

seus bons serviços à educação de uma elite que precisava reciclar-se. Naturalmente,

nem só de ciência vivia a instituição voltada, sobretudo, para os moços bem-nasci

dos de Minas Gerais. Dado o quadro, é evidente que a trajetória do rapazinho e do

moço por esses locais não se fez sem alguns percalços. Adolescente, Nava dependia

da boa vontade dos tios para manter-se estudando no Rio de Janeiro; aqui e ali foi

vítima de preconceitos de classe, afinal era pobre em ambientes dominados por pes

soas de situação económica superior à sua; para prosseguir, às vezes, precisou cur-

lismo para manter-se na Faculdade e dar conta de diplomar-se.

Os cinco anos de Pedro II, somados aos sete de faculdade, compre

endem um considerável ciclo de vida. No plano existencial, um período de passa-
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Mesmo empobrecido, desde a morte do pai, Nava teve acesso a um

var-se aos que tinham poder com o objetivo de obter favores; labutou no funciona-



gens decisivas: da infância para a adolescência, e desta para a mocidade. No plano

intelectual, a abertura para as Humanidades, proporcionadas pelo Pedro II, seria

complementada pela abertura para a Ciência, no curso superior, fincando-se, assim,

as bases do misto de escritor e de médico que Nava viria a ser. Quando diplomou-se,

no dia 10 de janeiro de 1928, Nava tinha vinte e quatro anos. Era um rapaz formado,

e finalmente pronto para o exercício mais completo da autonomia da vida.
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CAPÍTULO TERCEIRO: O TRABALHO



O Negócio e o Ócio

Histórias de vida constituem a matéria essencial das Memórias.

Nava foi, antes de tudo, um grande biógrafo. De si mesmo, dos seus familiares e dos

sátira, o escritor nos deixou alguns perfis inesquecíveis em meio à multidão de

homens, dos mais variados tipos, que povoa sua obra. A todo momento, o narrador

genealógicos e a descrição da vida que levaram. É como se elas fossem retiradas da

moldura e passassem a viver novamente, saltando da condição pictórica para a de

personagens. Dependendo do caso, ou seja, conforme a importância do ente evocado

usos e costumes, modo de pensar e agir em determinadas situações etc.

Num esquema assim, de reconstituição minuciosa de vidas, as mais

construção das Memórias. Por todos os modos, o tipo de atividade exercida ao longo

de uma trajetória é definitivo na elaboração de qualquer retrato biográfico. Em Nava,
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diversas, não surpreende que as representações do trabalho sejam um ponto forte na

e a documentação disponível sobre ele, nada parece escapar ao narrador: biotipo,

outros. Pintor notável de retratos humanos, ora feitos para a exaltação, ora para a

se detém para descrever suas figuras. Aos traços fisionómicos juntam-se os



o mundo do trabalho se constitui a partir dos espaços. Tudo começa com a evocação

dos seus ancestrais, em Baú de Ossos. Naturalmente, é pela linha genealógica

masculina que o trabalho ganha vulto enquanto matéria das Memórias. É que a obra

recompõe um tempo em que as mulheres se dedicavam quase que exclusivamente às

tarefas domésticas; quando trabalhavam, e aqui nos referimos às figuras femininas

da família do escritor, não o faziam para sobreviver, de modo que as atividades

podiam ser exercidas nas dependências da casa.

Os avós de Nava eram dois homens desenraizados. Pedro da Silva

Nava deixou sua terra natal, São Luís do Maranhão, para ganhar a vida em

Fortaleza, onde se casou com Ana Cândida, moça de família prestigiada na capital

cearense. Joaquim Nogueira Jaguaribe deixou sua terra natal, Fortaleza, para ganhar

a vida em Minas, onde se casou com Maria Luísa, moça de família influente em Juiz

de Fora. O maranhense Pedro era comerciante e o cearense Joaquim agrimensor

prático. O primeiro não provinha de família de recursos: era órfão de pais e havia

sido criado por uma parente proprietária de terras no Maranhão. O segundo

descendia de família de prestígio, embora sem grandes posses. Seu pai, Alencar

Jaguaribe, era senador do Império. Dois avós nordestinos e dois modos de vida

muito diferentes devido à profissão e, sobretudo, à suas posturas diante do trabalho,

conforme se resumirá a seguir.

Pedro mantinha uma loja importadora. Dedicado aos negócios,

prosperava a passos largos. Além disso, era homem de certa cultura: “possuía uma
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escrituração do ‘deve e haver’ de suas faturas” (BO, p. 25). Bastante informado,

do tempo, Pedro sabia francês, apreciava as

artes e gostava de viajar. Em duas ocasiões atravessou o oceano, em 1872, com des

tino a Hamburgo, para cuidar de negócios; e em 1874, desta vez com a família, para

trabalhar e se divertir. Viagem longa, tanto assim que é na Europa que nascem duas

de suas filhas. O trânsito pelo Velho Mundo atiça-lhe o desejo de deixar a praça

acanhada de Fortaleza. Assim, em 1878, o negociante transfere-se para o Rio de

(BO, p. 62). Uma vez na corte, Pedro estabeleceu sua loja no centro da cidade.

Pode-se, hoje, imaginar a importância que essas casas comerciais

tiveram no século passado, relembrando o fato de que a nossa economia, essencial

mente agrícola e de exportação, tinha necessidade de importar produtos manufatura

dos para abastecer um comércio incipiente que, apenas com mercadorias locais, não

podia atender às demandas da camada economicamente superior da população. Mas

como funcionava o esquema de trabalho nessas autênticas antecessoras dos moder

nos supermercados brasileiros? Pela descrição de Nava, baseado em Gilberto Freyre,

exerciam autoridade de chefes, de proprietários, mas também uma espécie de

Muitos deles viviam em regime de internato, morando nas casas comissárias com os
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cosmopolita para os padrões locais e

Janeiro, movido pela “ambição de vida mais alta, em meio maior e mais elegante”

instrução bem acima da que podia exigir para os seus bilhetes comerciais e para a

influência entre paternal e abacial sobre a fraternidade monástica dos empregados.

algo de medieval existia nas relações entre patrões e empregados: “(...) os donos



exploração direta das energias do trabalhador contribuía para a maximização do

lucro.1 O funcionamento das relações de trabalho, algo feudais, daí a “fraternidade

estabelecimento mais parecia uma família que uma empresa -, mostra que os empre

gados viviam da dedicação exclusiva ao trabalho, mal se diferenciando sua esfera

doméstica da de seu ganha-pão.2 O domínio do empregador se estendia no controle

da vida privada do funcionário: os balconistas eram “vigiados à risca, fiscalizados na

vida pura que tinham de levar - livre de bebida, de jogo e do intercurso ostensivo

ponder, segundo o narrador, a austeridade do chefe, “que ia para o trabalho,

revestido de dignidade, como o sacerdote vai para o altar transfigurado pelos

paramentos” (BO, p. 66). Num esquema de acumulação primitiva de capital, o dono

do negócio,
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2 Sobre as transformações das relações de trabalho, do contato pessoal ao impessoal, equivale
dizer, da empresa doméstica às grandes corporações, ver Jiirgen Habcrmas. Mudança estrutural na esfera 
pública. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro. 1984. pp. 182-189.

exemplo, trabalhava como um mouro: “Passava horas no meio dos fardos, dos 

amarrados, das latas, dos engradados e dos caixotes dos vinhos, das oonversas, das

1 Antonio Cândido refere-se à apropriação direta, homem a homem, da força de trabalho no
Brasil, em seu ensaio ‘‘De cortiço a cortiço”, in O Discurso e a Cidade. São Paulo. Duas Cidades. 1993, pp. 
123-152.

convívio dos proprietários com os

com o mulherio” (BO, p. 66). A este regime, próximo da servidão, deveria corres-

caixeiros em seu espaço de trabalho. Decerto a

companheiros, num andar, quando solteiros, ou noutro, com a família, se casados”

monástica” e o desempenho “abacial” da autoridade do dono - lembrando que o

se quisesse prosperar, tinha que arregaçar as mangas. Pedro, por

(BO, p. 66). Primeiramente, observa-se que devia haver grande intimidade no



manteigas, dos presuntos, dos azeites, das tintas, das ferragens, dos couros, dos

panos grossos e das fazendas finas que lhe chegavam de Hamburgo, de Liverpool,

do Havre, de Génova, do Porto,

províncias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo” (BO, p. 72).

Vocacionado para o ofício, e com vontade de subir, o homem, que vinha juntando

precocemente, antes que completasse 40 anos, em 1880.

No que se refere ao trabalho, Pedro era em tudo oposto ao cearense

Joaquim Jaguaribe, avô materno de Nava. Para começar, enquanto aquele se esfor-

Maria Luísa, então viúva do riquíssimo alemão Henrique Halfeld. Jaguaribe era

homem de formação e prendas incertas: “vivia de empreitadas, dos trabalhos que

fazia para a Câmara Municipal (...), da administração dos bens da mulher. Era agri

mensor e agrónomo prático, trouxera umas letras e um pouco de latim do seminário

em que estudara, mas não possuía, propriamente, um título” (BO, p. 190). O Major,

como era chamado, levou vida errante, pulando de galho em galho e torrando a for

tuna de Maria Luísa. Enquanto esta azedava, com saudades do tempo em que vivera

segundo marido, parecendo Macunaíma, “descuidado, divertia-se, folgava, pescava e

p. 205). Bonito e viril, Jaguaribe se transformou numa espécie de “dândi” sertanejo:
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caçava em suas terras. Rimava seus versinhos, compunha modinhas ao violão’ (BO,

çava para fazer fortuna, este dava um verdadeiro golpe do baú, casando-se com

e que ele distribuía pelo Município Neutro e

dinheiro, teria enriquecido não fosse a tuberculose que contraiu e o matou

com o seu alemão, velho porém milionário e capaz de tratá-la como princesa, seu



Ceará, e na condição de Inspetor Geral dos Telégrafos.

Observando as figuras de Pedro e Joaquim, vemos duas trajetórias

relação ao trabalho: de um lado o apego

Num caso, a busca da fortuna e, noutro, a sua depredação. A vida monástica do pri

meiro contrasta com a vida boémia do segundo. Pedro morre no sul; Jaguaribe perfaz

figura deste avô surge, desaparece e ressurge ao longo dos quatro primeiros volumes

da obra. Já a fixidez de Pedro parece imitada no modo de retratá-lo, num bloco só de

Jaguaribe, o

escritor conviveu bastante tempo, o mesmo não acontecendo com seu avô paterno.

que nem chegou a conhecer. O seu retrato deve-se a relatos de a

documentos que registraram a sua existência.

Mesmo correndo o risco de forçarmos um pouco as coisas, podemos

dizer que essas duas éticas de vida acabaram por influenciar o modo de ser do narra

dor das Memórias. Debruçado

modo parecido ao de seu avô paterno. Mas também era homem voltado para os pra-
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um ciclo, retomando à sua cidade, já velho e acomodado o suficiente para esperar a

na construção da carreira, levou vida monástica, de

ao negócio, de outro a paixão pelo ócio.

morte na sombra protetora do Governo. Como que imitando o vai e vem da vida, a

foi homem de muitas amantes e, perambulando, fez da vida o que bem quis, sempre

de vida muito opostas, em decorrência de duas atitudes radicalmente diferentes em

família e

respaldado pelas posses da mulher. Prestando e recebendo favores, pôde garantir sua

velhice no funcionalismo público. Morreria, em 1926, aos 76 anos de idade, no

Baú de Ossos. Sua figuração é mais hierática, menos “viva”. Com



ximá-lo de seu avô materno. No campo do trabalho, talvez ele encarnasse uma fusão

das duas figuras. A narrativa dos seus tempos de estudante, sobretudo em Beira-Mar,

mostra bem a combinação de permanência e mobilidade, de disciplina e indisciplina,

duas faces de uma moeda, os espíritos diferenciados dos seus avós.

O mundo do trabalho é por demais amplo nas Memórias, e se insere

no quadro geral da história do nosso país durante o período de transição do trabalho

escravo para o trabalho livre. Esta é a época básica da narração: últimas décadas do

século XIX e primeiras do XX. A migração é acontecimento decisivo na história das

famílias paterna e materna do escritor. A “descida” para o Rio de Janeiro mostra a

mudança nos padrões de vida, tomados mais modestos, tanto dos aristocráticos

mineiros quanto dos aburguesados cearenses. Em sua maioria, os descendentes dos

antigos mineradores e fazendeiros opulentos de Minas e os descendentes dos

comerciantes e políticos do Norte serão nivelados na condição de funcionários

gregárias, sob comando de um chefe de clã, é alterado para o estilo de vida pequeno-

burguês, quando não de mediania suburbana. Uma pequena multidão de bamabés

povoa as Memórias. Do antigo fausto surge, assim, uma classe média com certo

refinamento, herdado do passado familiar glorioso, vivendo em plena Belle-époque.
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públicos, na então capital do país. O estilo de vida patriarcal, de famílias grandes e

zeres da vida, para o trânsito pelos espaços e para as aventuras, o que permite apro-

de linha reta e ramais, de estabilidade e procura, juntando-se, assim, nele, como as



Não há pobreza no universo familiar do narrador, embora a perda da fortuna seja

patente.

Vivendo à sombra dos homens,

aburguesadas, eram laboriosas. Ocupavam-se costurando e fazendo rendas nas tar

des, propícias ao ócio. Pelo menos era este o caso das tias e da mãe do narrador, nos

tempos em que viveram todos juntos no Rio Comprido (BO, p. 362). As mineiras,

aristocráticas à moda brasileira, viviam do comando de suas negrinhas. Na chácara

de Maria Luísa, a única que de fato se ocupava era a mãe do escritor. Empobrecida

desde que perdera o marido, Diva Mariana vivia dos favores de sua mãe, que abri

gava a ela e aos seus cinco filhos; dos favores da família do marido, que durante

dientes utilizados para ganhar dinheiro: “Mandava vender sorvetes, rendas, trabalhos

de agulha, papéis recortados para enfeitar prateleiras de armário. Costurava, fazia

croché e tricô. Mais tarde aprendeu datilografia e ganhava copiando e ensinando a

escrever à máquina (...). Foi agente de seguros e deu-se à indústria da fabricação de

nos criou, assim nos educou” (BC, p. 45). Tempos depois, já na década de vinte,

Dona Diva conseguiria nomeação para trabalhar nos Telégrafos de Belo Horizonte.

Foi, segundo o narrador, a primeira funcionária pública de Minas.
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as mulheres acabam por incorporar

anos mandou mesada para auxiliar sua sobrevivência de viúva, e de pequenos expe-

um sabão líquido chamado Aseptol, fórmula de meu tio Meton de Alencar. Assim

o modo masculino de encarar o trabalho, nos dois lados da família. As cearenses,



Medicina e Morte

É ainda na condição de estudante que o escritor experimenta o

espaço público do trabalho. Obrigado a ganhar dinheiro para sustentar-se na facul

dade, e para aquecer o orçamento da casa de sua mãe, o rapaz começa a labuta numa

repartição de Governo. Inicia-se, então, para ele, sua longa trajetória no funciona

lismo. Como exceção do curto período, cerca de dois anos, que passou no Oeste

Paulista, como médico trabalhando por conta própria, Nava foi, como tantos outros

escritores brasileiros, basicamente, um funcionário público. O Estado, a grande mãe

o

filho órfão de pai e carente de recursos. Foi graças a uma carta de recomendação de

Afonso Pena Jr., então Secretário do Interior de Minas, que o aspirante de médico

obteve nomeação para ser escriturário na Secretaria de Higiene do seu estado.

Embora entregue ao trabalho burocrático, o moço não estava tão distante da sua

futura profissão, tanto assim que podia conviver, em seu emprego, com colegas e
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Antonio Sales, naquela altura, figura influente no Governo do Ceará, dirigida a

3 O assunto foi tratado por Sérgio Miceli: literatos descendentes da oligarquia empobrecida, 
obrigados a trabalhar, e fazendo uso de seus vínculos com as frações dirigentes, tomaram-se funcionários 
públicos. Ver. Poder, sexo e letras na República Velha. São Paulo. Perspcctiva. 1977. p. 21 e seguintes.

dos nascidos na classe média, e dos empobrecidos da oligarquia, dava abrigo ao



professores da faculdade, o que decerto contribuía para amenizar um pouco a aridez

do trabalho de todos os dias: o futuro doutor registrava diplomas, protocolava

atividades na Higiene não poderiam ser temporárias: permaneceu ali durante quase

todo o período em que foi aluno de Medicina. Mas estava longe de ser funcionário

desinteresse pelo

exercício, apenas obrigatório, do ganha pão, trapaceava o livro de ponto, mentia aos

chefes, angariava antipatias e, muitas vezes, foi punido por indisciplina: “A má

botija. Ponto riscado e desconto em folha” (BM, p. 289). Mesmo assim, chegou a ser

promovido. Foi graças ao aumento de salário do filho, que Dona Diva, juntando as

xando para trás os longos anos de dependência do Major.

As Memórias contêm todo o processo de formação do escritor.

Nesse processo ganham vulto, a partir de Beira-Mar, os anos de luta para ele firmar-

doce, embora não isenta de alguns percalços, o ingresso no mundo do trabalho lhe é

“A impressão da vida funcionária sobre minha natureza até então em constante

mudança, aquela entrada num ramerrão repetido dia a dia e duma igualdade de

encher linguiça, foi das mais fundas impressões de minha vida” (BM, p. 25). Para
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se profissionalmente. Ao contrário da fase escolar (os tempos de secundarista), bem

vontade contra mim era tenaz e freqúentemente eu era apanhado com a boca na

exemplar. Dividido entre o interesse pela futura profissão e o

documentos, conferia estoques de almoxarifado etc. Para ele, estudante pobre, as

bastante penoso. Tanto assim que a experiência na Higiene não lhe deixou saudades:

rendas, pôde alugar a casinha de Belo Horizonte, em que passariam a viver, dei-



sobreviver, o rapaz era obrigado a buscar proteção de figuras influentes: a começar

do tio, que o recomendara aos políticos mineiros; depois é a vez de tomar-se amigo

do também estudante de medicina Fábio de Andrada, filho de Antonio Carlos,

governador de Minas. Graças a esta amizade, ele pôde desfrutar do convívio da

família prestigiada, procedente, como ele, de Juiz de Fora. Na labuta para conseguir

brecimento e, logo, da fragilidade da sua posição social: “Mal sabia que eu estava no

limiar de adquirir, à minha própria custa, a consciência de que não valia nada, que

minha família não valia nada - porque não ‘podia’ no sentido político” (CF, p. 341).

Ao procurar emprego no Governo, o rapaz sentia-se numa via crucis, tendo no alto

do morro o Calvário, quer dizer, o Palácio da Liberdade: “destacava contra o céu

azul sua fachada calvárica, cranial, de que a abóbada era uma cúpula prateada e de

que as três janelas do puxado da frente figuravam as de cima, órbitas vazias e fossas

nasais; as de baixo os dentes ridentes da caveira. Ao fim da fila de palmeiras, a edi

ficação, dentro do vazio, assumia o aspecto de uma esfinge assentada entre roseiras

floridas de milhares de rosas” (CF, pp. 341-342). Só mesmo as mãos do médico, do

artista plástico e do escritor engenhoso para, juntas, reproduzirem, com essas ima-

Govemo, em cuja sombra ele pretendia abrigar-se. Se a imagem da caveira exige

trecho, revela a dinâmica do poder ali exercido: poder mineiro e matreiro, perremista
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uma concepção do centro do poder como lugar mortífero, a da esfinge, que conclui o

gens, o contraponto entre o sofrimento do rapaz e a indiferença da instituição - o

trabalho, baixo esquemas de favores, aguça no moço a consciência do seu empo-



e conservador até às entranhas.

Em termos políticos, Nava dizia-se à esquerda4. Sua formação

humanista deu-lhe um perfil liberal; sua experiência modernista, um perfil libertário,

de modo que, somadas as faces, o escritor vendia bem a imagem de homem avesso

às ideologias cristalizadas. Tinha, entretanto, resguardados, traços bem conservado

res. Declarava aversão ao poder, o que não o impedia de exaltar Juscelino

Kubitscheck, seu colega de faculdade, como “pai da pátria” (BM, p. 386). “Para os

crédito. Se não, como justificar a exaltação de Juscelino ou de Antonio Carlos, este

descrito na obra como se fosse grande estadista? O homem merecia a homenagem

pelos atos do seu governo ou porque recebia o rapaz à sua mesa e o tinha no rol dos

que concedem a proteção dificilmente deixa de ser uma quimera5 .Empobrecido

desde a morte do pai, Nava obteve vários benefícios dos que tinham como desem-

pedir certos obstáculos do seu caminho. Mesmo assim, o narrador gostava de insis

tir: “não peço nem cavo nada. Quem pede fede - dizia meu bisavô Luís da Cunha”
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seus protegidos? Para quem depende favores, a imparcialidade dos juízos sobre os

oposição” (BM, p. 177). Apesar de contundente, a declaração não merece todo o

governos”, diz o narrador das Memórias, “só conhecia e só conheço uma posição - a

4 “Sou evidentemente esquerdizante. Fui da Aliança Nacional Libertadora. Fui muito marcado por 
Rodrigo Duque Estrada, amigo de Coutinho Cavalcanti, que havia organizado uma espécie de célula no 
interior de São Paulo”. Entrevista de Nava ao jornal Q Pasquim. n° 635, 27/08 a 2/09/81. O médico Joaquim 
Coutinho Cavalcanti, seu grande amigo, introduziu Nava num universo cultural e político de esquerda, 
quando o escritor foi viver no Oeste Paulista. O assunto voltará adiante.
5 Para a análise sociológica dos mecanismos de favor na rida brasileira, ver o clássico ensaio de 
Roberto Schwarz “As idéias fora do lugar", in Ao vencedor as batatas. São Paulo. Duas Cidades. 1977, pp. 
13-28.



(BM, p. 307). “Mas outrora pedi bastante” poderia ter acrescentado o homem que,

para fazer decolar sua carreira, pediu muita ajuda a figurões do governo e aos ami

gos com trânsito pelas esferas do poder.

Quase no fmal do seu curso, o estudante de medicina se insinua a

Hugo Furquim Wemeck, ginecologista de renome, professor da faculdade e chefe da

clínica de mulheres da Santa Casa. Homem experiente, bem falante, enérgico e

muito vaidoso, Wemeck desperta um grande fascínio

médico acaba lhe devotando é recebida como sinal de distinção. Antevendo a pos-

clínica. Seria esta sua oportunidade de livrar-se da Higiene, de progredir na carreira

e de desfrutar de uma imagem pública de prestígio, reluzindo entre os satélites do

astro-rei. Muito sensível aos admiradores, Wemeck não vacila e daí a pouco o rapaz

tomava parte de sua equipe.

Hugo Furquim Wemeck é um dos tipos inesquecíveis das Memó

rias. Não dá para apagar a impressão causada por seu retrato, bastante minucioso,

que lembra o de um déspota esclarecido. O homem descendia da nobreza imperial

brasileira, em suas veias corria sangue francês, era “rigorosamente branco” (BM, p.

341), germanófilo e, reforçando a tradição, filho do “maior ginecologista e obstetra

do Rio de Janeiro” (BM, p. 339). A linhagem e a competência no ofício alicerçavam
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sibilidade de ser seu protegido, não tarda a pedir-lhe indicação para trabalhar em sua

no rapaz. A simpatia que o

seu temperamento autocrático. Sua palavra era lei: “quando falava, era ‘magister

dixit’, e sua voz passava inconteste e incontestada” (BM, p. 373). Monárquico,



ciava (...) fazia-se acompanhar por dois, três, o séquito dos assistentes, o bando dos

internos” (BM, p. 373).

Figura assim certamente colecionava inimigos. Numa ocasião, conta

o narrador, quiseram abatê-lo com tiro de garrucha. Mas o brilho do mestre cegava o

discípulo. Quanto mais este tinha notícias dos mandos e desmandos de Wemeck,

mais sentia-se seduzido e distinguido pelo laço que os unia: “Quando comecei a fre

quentá-lo sabia de tudo isso mas, em vez de me desagradarem, essas coisas me gra-

amigo. Considerava tudo aquilo

como pimenta no cu dos outros e como tal, sem ardor. Ai! de mim” (EM, p. 341).

Como era de esperar, não tardaria o momento de o estudante enfrentar as garras da

fera. Um desentendimento dos dois foi o suficiente para Wemeck botá-lo no olho da

vera a proteção que desejara, ganhara salário maior e vira seu status crescer no con

vívio com Wemeck. Ao fascínio juntava-se, portanto, o interesse na carreira. Este

devia contribuir para cegar o discípulo, que não queria enxergar a possibilidade de

ser ele mesmo o alvo do mestre, que não escamoteava sua truculência: “eu gosto de

apanhar o burro xucro e amansá-lo a meu modo” (BM, p. 342).

Mas o que teria ocorrido entre os dois? Numa briga de estudantes
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internos do hospital, o rapaz facilitou a fuga do agressor, que ferira o outro com um

tificavam e enchiam de mais admiração pelo novo

rua. As glórias do “favorito” duraram pouco, menos de um ano. Ainda que curto, e

“nunca se despia de certa majestade cenográfica dentro do hospital (...), quando ofi-

com final infeliz, o “romance” fora, entretanto, dos mais proveitosos. O rapaz obti-



tiro, arbitrando, assim, antes do chefe, a peleja violenta dos mancebos. Por este feito,

público, o que o fez afastar-se de Wemeck e ser, daí

mal só se toma motivo de indignação do narrador quando se vê, ele mesmo,

vitimado pela maldade do mundo. Chamado a pedir perdão, recusara a oferta, rea

gindo contra a arrogância do médico e tomando posição contra o autoritarismo.

Ferido, preferia o desemprego a ajoelhar-se ante o homem intolerante.

Todavia, não só de fascínios, interesses e aprendizado ético seria

marcada a experiência do jovem estudante na Santa Casa. Ali, o aprendiz de médico

tinha oportunidade de entrar em contato direto com os pacientes, de examiná-los, de

diagnosticar suas moléstias, de acompanhá-los em sua agonia e de enfrentar o inevi

tável da morte: “Mais que o Dante descendo aos Infernos eu ia ser guiado dali por

diante por dois virgílios - a morte e a doença rindo de mim e de todos os esforços”

(BM, p. 358). As considerações de Nava sobre a arte hipocrática, que só se realiza

por inteiro no tratamento do doente, são marcantes nas Memórias. Nelas, ganha

realce o horror pelas imagens da decomposição dos corpos, muitos deles encontra

dos pelo médico já na ante-sala do fim. A consciência da precariedade da vida foi,

sem dúvida, a mais funda lição recebida pelo moço naquele hospital. Uma cons

ciência que se revelaria constante em sua obra futura. Uma obra amedrontada” pelo

fantasma da morte, sempre presente nos inúmeros casos clínicos, nas descrições de

cadáveres e de enterros, nos pavores da insónia, que vitimava o escritor, nas obser-
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recebeu uma descompostura em

a pouco, convidado a retirar-se da clínica. Como costuma acontecer nas Memórias, o



vações sobre a “porca da vida” etc.

Sem a Medicina, as Memórias não seriam o que são, o que se toma

flagrante, sobretudo, a partir de Beira-Mar. As histórias de doenças, as descrições

físicas das figuras, os nomes de remédios, o vocabulário científico, as citações de

médicos e de livros de medicina, a ameaça da morte, tudo contribui para nos alertar

para o fato de que estamos diante de um misto de escritor e de médico. Apaixonado

pela Anatomia, Nava tinha uma visão bastante corpórea da existência. Por um lado,

motivo da representação mais aterradora. A atração pela beleza competia, no escri

tor, com a atração pelo macabro. Uma e outra tinham sido apuradas na sua existên

cia de médico. Delas resultam um narrador dividido entre o pessimismo em relação à

consciência de que a vida vale pouco a pena, a exaltação de certas figuras e o culto

inveterado do prazer. Um pronunciado sensualismo marca as ligações do narrador

com as artes, com as comidas e com o sexo. Toda possibilidade de desfrute é exal

tada na obra, de modo que uma forte dose de hedonismo constitui a contraparte do

negativismo, que a consciência dolorida da fugacidade da vida imprime no narrador

191

o corpo humano podia ser objeto da descrição mais extasiada, por outro podia ser

vida e a volúpia de viver. Num plano, a descrença em certos tipos de homens e a

as Memórias.6

6 A volúpia pelas imagens macabras, simbolizando apego à vida, foi tratada por Plúlippe Aries, em 
seu livro História da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro. Francisco Alves. 1977, pp. 33-35. De acordo com o 
historiador, com o fim da Idade Média, mudou substancialmente a mentalidade europeia no modo de encarar 
a morte. Esta se toma um problema individual, de natureza fortemente dramática. Nava, que se tomava por 
“barroco”, c como bom mineiro que era. admirava o ritual e as cores funestas das procissões de Minas. Pode 
vir daí em parte ao menos, sua atração pelo sinistro, mais tarde ativada em sua experiência de médico.



Em Nava, a mistura do médico com o escritor vai muito além do

campo temático, chegando a forjar seu próprio estilo de escrever. No trecho ante-

riormente citado, vemos o narrador fundindo medicina e literatura ao evocar Dante

para falar de seu aprendizado no hospital. Um pouco adiante, ele procede realmente

doenças e seus efeitos, com os quais teve que lidar em sua temporada de estagiário

na clínica comandada por Wemeck: “Consolei como pude o desespero que fedia da

bartolinite aguda, da peri-metro-ooforo-salpingite, do câncer de colo, do ruptus ver-

sical que mijava numa mistura de sangue, pus e um gás que empestava, da oclusão

intestinal, do Werthein, do prolapso cujo útero protundia como um vasto marzapo

necrosado e envolto em compressas de permanganato” (BM, pp. 358-359). O leitor

leigo obriga-se a recorrer ao dicionário para dar conta de entender o significado das

moléstias mencionadas nas passagens. Às dificuldades do sentido, junta-se a sonori

dade difícil das palavras, travando ainda mais a compreensão. Sente-se, entretanto,

de cara, o repugnante das doenças: lá estão o fedor, o mijo, o sangue, o pus, os gases

pestilentos etc. O vocabulário científico, comum na obra inteira, invade o trecho

com violência, reforçando, assim, as impressões do impacto da experiência do estu

dante que se iniciava, tanto quanto o narrador procura iniciar o leitor, em certas

imagens aterrorizantes da sua profissão.

Mais que a doença, a morte é presença constante na obra de Nava.
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como quem desce ao “Inferno” dantesco, pondo-se a enumerar, com sofreguidão, as

Uma presença que decorre, basicamente, da carreira do médico, obrigado a conviver



alegrias e habitado pela imagem da morte que aparece com nova cara em cada

cadeira da faculdade. Sua vida continua sofrida e angustiada dos padecimentos e

aflições dos outros” (CP, p. 445). Ao sofrimento próprio, junta-se, portanto, a soli

dariedade para com o sofrimento alheio. Pelo menos deveria ser assim. Esta lição,

das mais profundas, o rapaz aprendeu-a de seu mestre, o doutor Ari Ferreira, que iria

chefiá-lo quando de seu retomo, já na condição de médico, à Santa Casa: “Além de

melhorar e esmerar-se na prática, o médico, dentro do hospital e da enfermaria, vive

ensinando e aprendendo e mais do que isto - exercendo uma função moral. É por

natureza de ofício o amigo dos sem-amigos, família dos sem-família” (GT, p. 275).

Este aprendizado de ética humanitária o conduziria em sua trajetória

de médico. Às vezes, a lição podia lhe servir até mesmo para o exercício combinado

de humildade e irreverência. Por exemplo: na circunspecta e moralista divisão de

saúde sanitária em que trabalhava, chegou a receber, causando espécie, com a digni

dade com que trataria uma “senhora de família”, uma prostituta que o procurava para

pedir-lhe revisão dos impostos do seu bordel (GT, p. 370). A mesma lição ele

exercitaria, ao dedicar-se com ternura a outra moça de prostíbulo, acometida por

tuberculose e internada na Santa Casa, já em estado terminal (GT, pp. 410-414);

mesma doença (GT. p. 376-378). Assim por diante, os casos se sucedem, mostrando
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sempre um narrador, por todos os ângulos, médico exemplar, competente em seu

com ela desde o período de sua formação: “O médico sofre para fazer um curso sem

uma dedicação equivalente à que devotara a um “rapaz de respeito”, tomado pela



ofício e solidário com seus pacientes, não se importando com as origens, com a raça,

com o credo etc.

De todos os contatos com a morte, o mais intenso, aquele que mais

se impregna na memória do leitor é, sem dúvida, o da passagem em que o médico é

destacado para, sozinho, tomar impressões digitais dos corpos de cidadãos abatidos

nas ruas de Belo Horizonte, durante a Revolução de 1930. Sua tarefa era, pois, iden

tificar os cadáveres empilhados no necrotério da Santa Casa. Resistindo ao desafio,

noite e faltasse iluminação, foi obrigado a trabalhar à luz de velas, o que dava ao

luz dos pavios

emprestando-lhes mímica terrível, discreta e mutável. Alguns piscavam para o Egon

que olhava horrorizado aquele lixo humano” (CP, p. 43). Na trilha sonora do teatro

macabro, somente as moscas, que haviam tomado os corpos, e que zumbiam em seu

decomposição, o cheiro era de “fermentação pútrida”, de modo que o doutor

encurtava “a respiração para levar o menos daquele bafo hediondo e adocicado ao

âmago dos seus alvéolos” (CP, p. 43). Naturalmente, o contato com os corpos,

ativado pelo cheiro e pelo som, era por demais repulsivo: os defuntos estavam

desempenho de sua tarefa sinistra. Quando amanheceu, era como se tivesse voltado à
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ambiente repugnante aspecto fantasmagórico: “O ar que entrava fazia tremelicar a

e logo aquela dança refletiu nas caras dos mortos e nas suas mãos

“foi andando até o fim do corredor fazendo render os passos” (CP, p. 42). Como era

em estado adiantado detrabalho frenético. Como a matéria já estivesse

moles, as carnes podres. Fumando o tempo inteiro, o médico atravessou a noite, no



tona depois de um mergulho nas profundezas: “Olhou o céu. Nem uma nuvem. Céu

de Úmbria. Céu dos países azuis do Mediterrâneo” (CP, p. 45). Da escuridão para a

luz, o trabalho mortífero resgata para a vida: “estou achando o dia lindo e a vida

boa”, diz o legista de última hora ao dono do café, onde vai fazer o seu desjejum

(CP, p. 46). Após a tensão, o alívio da missão cumprida. Tratava-se não somente de

atender às ordens da chefia, como também de submeter-se a uma prova difícil, a de

enfrentar a imagem da morte e manusear os corpos inertes sem perder a dimensão da

sua humanidade. Como não poderia deixar de ser, a situação vivida é lembrada com

alto grau de exemplaridade: “viver aquela noite não tinha sido uma experiência única

em sua vida de médico? Fora. E grande, de primeira grandeza” (CP, p. 45).

Descrições do horripilante produzido pela morte são freqiientes nas

Memórias. Em O Círio Perfeito, além da passagem que abordamos, merecem desta

que quatro casos de perícia executados pelo médico quando de sua estadia no Oeste

Paulista (CP, pp. 236-241). Num deles, é preciso preparar o laudo da morte de um

moço suicida, cujo corpo se encontrava pendurado num galho de árvore, no meio da

floresta. O retrato do cadáver realmente é impressionante: “Estava hediondo. Era o

quarto dia de sua morte e todo ele vibrava e zumbia das nuvens de moscas que se

grudavam numa espécie de calda que lhe nascia, empapava os trapos com que

estava, pingava. Camisa calça pés descalços. Fora-se-lhe toda forma humana. Pés

negros e inchados ele estufava como um balão de borracha muito cheio. E em tomo

clamor sacudido de asas de urubu fedendo os ares eriçados de
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daquilo havia um



tanta asa, tanto bico, tanta pata, tanta cauda, tanto pretume” (CP, p. 240). Nesta e

noutras passagens, revela-se o lado noturno, impressionável e mórbido da personali

dade do narrador. Um narrador assombrado desde menino pelo fantasma da morte.

Um narrador que apreciava a pintura do macabro e que deixava-se impregnar pelas

imagens de Poe, escritor que era do seu conhecimento e gosto.

Em 1938, Nava publicou um longo e curioso poema, sua interven

ção literária mais conhecida, depois de sua participação no Modernismo mineiro, e

antes da publicação das Memórias. Trata-se de “O Defunto”, peça de humor negro

que chamou a atenção de Manuel Bandeira, e de outros poetas também:
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1- Quando morto estiver meu corpo 
evitem os inúteis disfarces, 
os disfarces com que os vivos, 
só por piedade consigo,

5- procuram apagar no Morto 
o grande castigo da Morte. 
Não quero caixão de verniz 
nem os ramalhetes distintos, 
os superfínos candelabros

10 - e as discretas decorações.
Eu quero a morte com mau gosto! 
Dêem-me coroas de pano. 
Dêem-me as flores de roxo pano, 
angustiosas flores de pano, 

15- enormes coroas maciças, 
como enormes salva-vidas, 
com fitas negras pendentes. 
E descubram bem minha cara: 
que a vejam bem os amigos.
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20 -Que a não esqueçam os amigos 
e ela lance nos seus espíritos 
a incerteza, o pavor, o pasmo... 
E cada um leve bem nítida 
a idéia da própria morte.

25- Descubram bem esta cara!
Descubram bem estas mãos: 
Não se esqueçam estas mãos!
- Meus amigos! olhem as mãos!
Onde andaram, que fizeram, 

30- em que sexos se demoraram 
seus sabidos quirodáctilos? 
foram nelas esboçados 
todos os gestos malditos: 
até furtos fracassados

35- e interrompidos assassinatos.
- Meus amigos! olhem as mãos 
que mentiram às vossas mãos... 
Não se esqueçam!
elas fugiram

40- da suprema purificação 
dos possíveis suicídios...
- Meus amigos! olhem as mãos, 
as minhas e as vossas mãos! 
Descubram bem minhas mãos!

45- Descubram todo o meu corpo.
Exibam todo o meu corpo 
e até mesmo do meu corpo 
as partes excomungadas, 
as sujas partes sem perdão.

50- Meus amigos! olhem as partes... 
Fujam das partes.
Das punitivas, malditas partes... 
Eu quero a morte nua e crua 
terrífica e habitual

55- com o seu velório habitual. 
Há! o seu velório habitual. 
Não me envolvam num lençol: 
a franciscana humildade, 
bem sabeis que não se casa



Este poema foi dedicado pelo escritor a um de seus maiores amigos,

Afonso Arinos. Segundo consta, “O Defunto” foi longamente gestado. Em Baú de

Ossos, o narrador refere-se a ele como “poema do Rio Comprido”. Quer dizer, ali,
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60- com meu amor pela Carne, 
com meu apego ao Mundo.
E quero ir de casimira:
De jaquetão com debrum, 
calça listrada, plastron ...

65- E os mais altos colarinhos.
Dêem-me um temo de ministro 
ou roupa nova de noivo...
E assim, solene e sinistro, 
quero ser um tal defunto, 

70- um morto tão acabado, 
tão aflitivo e pungente, 
que sua lembrança envenene 
o que restar aos meus amigos 
de vida sem minha vida.

75- Meus amigos! lembrem de mim. 
Se não de mim, deste morto, 
deste pobre terrível morto 
que vai se deitar para sempre, 
calçando sapatos novos!

80- Que se vai como se vão 
os penetras escorraçados, 
as prostitutas recusadas, 
os amantes despedidos, 
como os que saem enxotados 

85- e tomariam sem brio
a qualquer gesto de chamada.
Meus amigos! tenham pena, 
senão do morto, ao menos 
dos dois sapatos do morto!

90- Dos seus incríveis, patéticos 
sapatos pretos de verniz.
Olhem bem estes sapatos 
e olhai os vossos também.



no sobrado que lhe deixara tantas saudades, teria nascido, também, seu medo da

morte. Como se não bastasse o “Babaquara”, fantasma que às noites vinha se alojar

zona escura dos serviços da casa, havia, ainda, a passagem, pela Aristides Lobo, da

chorei e compreendi o abandono da Rainha Maria Antonieta na sua carreta (...). Era

aquilo mesmo. Aquela mesma solidão diante da morte inelutável que nivela o bicho

e o homem no mesmo sofrimento de bicho” (BO, p. 315). É na infancia que se

começa a perceber a morte, não por se perguntar pelo sentido da vida, mas pelas

imagens dos mortos e dos rituais de sepultamento. Em suas primeiras férias belori-

zontinhas, após o primeiro ano de Pedro II, o garoto, certa vez, passeando à noite

que acontecia um velório: “O corpo estava

exposto na sala da frente, de casaca, entre tocheiros e crepes, grandes mãos calçadas

de luvas de pelica da mesma brancura amarelada de sua face de gesso máscara de

Beethoven” (CF, p. 109). A visão do morto tomou conta do menino, que saiu dali

escrevi nos ainda futuros 1938: vinte e dois anos de gestação” (CF, p. 109).

Volta e meia o narrador das Memórias se detém para explicar a

génese desse seu poema. A primeira estrofe sobre

rada na figura de um austero frequentador de bordel de segunda classe em Belo

Horizonte: “onde andaram e que fizeram? aquelas munhecas ... (GT, p. 397), per-
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as mãos, por exemplo, foi inspi-

com os amigos, entrou numa casa em

embaixo da escada que dava tanto para os quartos, no andar superior, como para a

“pesado da carga completa de “O Defunto” - de que só me aliviei um pouco, quando

carrocinha: “Nunca me esqueci dum cachorro que vi passar cativo (...). Vendo-o,



gunta o doutor Egon a respeito do homem com quem dera no corredor do prostíbulo.

Era o ano de 1929. Ainda faltavam nove para o escritor “desovar” o poema. No fmal

de Galo-das-Trevas, há um anexo chamado “Residências do Rio” (GT, pp. 477-485).

Nesse texto, diga-se de passagem um belo texto, que funciona como uma espécie de

introdução ao volume seguinte das Memórias, Nava nos conta mais coisas sobre “O

Washington Pires, então Ministro da Saúde de Getúlio Vargas. A experiência de

vida, como já se vê, é o motor da composição. Em 1933, retomando ao Rio, Nava o

ostentação do ministro - “Lembrava um gaúcho daqueles tempos, um noivo pronto

para o altar. Jamais pude esquecê-lo naquela sua glória que apagava a de Salomão”

caixão do seu “Defunto”. Ainda na mesma crónica, Nava revela o local e a data do

poema, escrito na Urca, na residência dos seus tios Heitor e Bibi, com os quais Nava

funcionava como sala de estar, biblioteca, escritório e salão de jogos, que, no dia 23

de julho de 1938, “dum jato, rejeitei de mim “O Defunto” (GT, p. 484). Publicado, o

poema teve boa repercussão. Sobretudo depois que Manuel Bandeira o incluiu em

encantava a beleza sinistra de ‘O Defunto
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sua Antologia de poetas bissextos contemporâneos, de 1946. A Vinícius de Morais

(GT, p. 479) - o escritor resolveu dar-lhe o troco, empurrando algo dele para o

procurou para pedir emprego. Saiu de mãos abanando mas impressionado com a

morou durante boa parte da década de trinta. Foi no sótão da casa, espaço que

Defunto”: a seqiiência das roupas do morto nasceu do contato do escritor com

”’7. O próprio Bandeira, num artigo

' Ver, Apresentação de Manuel Bandeira à sua Antologia de poetas brasileiros bissextos 
contemporâneos. Rio de Janeiro. Zclio Valverde. 1946, p. 5.



de um poema onde, de começo ao fim, passa um calafrio de humor, que é talvez o

insatisfeito da vida, que por temer a morte mais do que ninguém, pintou-a melhor do

que ninguém.” Como sempre acontece, a agudeza dos comentários de Bandeira

chama a atenção. Aqui, em primeiro lugar, o poeta insinua o “parentesco” de Nava

com ele, se auto-citando sutilmente: ao Nava “insatisfeito da vida” corresponde

verso do seu famoso “Momento num café”. De fato, certa modulação bandeiriana é

visível no “Defunto”, sobretudo nos impulsos de alguns versos como “Eu quero a

Bandeira aponta, com toda pertinência, o caráter pictórico do poema: Nava descreve

o morto, de alto a baixo, como se estivesse transcrevendo, em versos, imagens de

uma figura pintada. Finalmente, o poeta observa a combinação, em Nava, de medo e

de atração pela morte, observação que as Memórias, muito mais tarde, só viriam

confirmar.

Logo de cara, “O Defunto” impressiona. Não pelo assunto de que
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8

9
Manuel Bandeira. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro. Aguilar. 1958. vol. II. p. 1293. 
Idem. ibidem. p. 425.

outros, em que se sente a presença de “Estrela da manhã”. Em segundo lugar,

morte nua e crua”, “Meus amigos olhem as partes”, “Descubram bem esta cara”, e

denominado “O humor na moderna poesia brasileira”, elogia o médico-poeta, “autor

mais sinistro de toda a poesia em língua portuguesa”8. Em Flauta de Papel dirá o

o grande Neruda, quando ele andou por aqui”9. Na mesma crónica, mesma página, o

autor de Estrela da manhã observa que, em “O Defunto”, encontra-se “O Nava

criador de “Pasárgada” que “‘O Defunto’ foram os versos que mais impressionaram



trata, a morte, comum em matéria de poesia, e nem tanto pela cena que arma, a do

sujeito que se vê morto no caixão, exposto em velório, mas pelo fato de pormenori

zar a situação, dando, assim, a medida da morbidez do poeta. Aos trinta e cinco anos

falando “de morto”, como o Brás Cubas de Machado de Assis, e sim “de vivo”. Mas,

Mundo” (v. 61), que importância tinham as providências do seu cerimonial fúnebre?

Nisto que soa contraditório reside a graça do poema: só um homem agarrado à vida

poderia exigir tanto para seu corpo morto.

presente projetado no futuro:

“quando morto estiver meu corpo”. Este jogo temporal mostra dramaticidade já no

modo de composição. Além disso, como se o monólogo abafasse um diálogo, a voz

que fala parece não falar de si, mas do outro, o defunto, e para os outros, os amigos.

Acontece, entretanto, que o morto é ele mesmo: o que parecia beirar o trágico vira

comédia, mostrando uma situação de non sense, esdrúxula, bizarra, fruto da intenção

básico de figuração é o disfarce: na verdade, o corpo do morto não interessa tanto,

porque trata-se apenas de instrumento para o vivo falar de si. O que é típico do

lirismo, a máscara de expressão da subjetividade, é também muito revelador do
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Em “O Defunto”, o poeta fala num

(nem na metade da vida), como quem parodiasse Noel Rosa, Nava figurava seu

perspectiva humorada do poema. Para início de conversa, o

num materialista que afirmava seu “amor pela Carne” (v. 60) e seu “apego ao

“eu lírico” não está

“Último desejo”, dispondo sobre o próprio enterro. O procedimento esquisito abre a

evidente de fazer mascarada. Em suma, “O Defunto” é uma farsa. Seu elemento



poeta que escreveu o poema.

contém vários guardados da

memória do escritor:

mãos libertinas do austero cidadão que frequentava o bordel, as roupas do ministro.

Para além do confesso, outras vivências do passado do poeta devem ter sido incor

poradas nos versos do poema. Contudo, o que nos interessa examinar é o poder que

“O Defunto” tem de antecipar a obra futura de Nava. Em nosso entender, o poema

Dois textos que serviriam a entrada para o prato principal que o escritor ofereceria

mais tarde, trinta e quatro anos depois do poema, e vinte anos depois da crónica,

com suas Memórias.

A tragicomédia do poema no trato com a morte sintetiza os proce

dimentos básicos do narrador das Memórias abordar o assunto: ora ele o faz à

maneira trágica, como nas passagens que examinamos, ora à maneira cómica. Tudo

depende da situação em que a morte se impõe, ou do perfil do morto que se toma

objeto da narração. Durante a estadia do Dr. Egon em sua terra, por exemplo, falece

um figurão da cidade: o Dr. Trancoso, que era médico, grande proprietário, católico

praticante e, portanto, autêntico representante da Tradicional Família Mineira. De

idade avançada, o homem morrera no Rio, como se dizia, em viagem de trabalho.

Transportado para Juiz de Fora, seu corpo foi homenageado com cerimónia digna de
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a época do Rio Comprido, o velório de Belo Horizonte, as

“Evocação da Rua da Bahia”, de que falaremos no próximo capítulo deste trabalho.

pode ser lido como “parto” inicial de trigêmeos. Depois dele viria a crónica

Conforme já vimos, “O Defunto”



velório, o rapaz observa que a “Cada quarto

bogalho matreiro de peixe assado. Novamente fechado, novamente se abrindo deva

garinho. Para acabar com aquela teimosia do morto o Subtílio mandou buscar coló-

dio, pincelou com ele as pestanas do defunto, segurou até que tudo secasse e soltou.

Dessa vez os olhos ficaram fechados e o Trancoso um morto como os outros” (GT,

p. 284). O divertido “olho vivo” do defunto transforma em comédia a morte do

gabinetes dos ministérios, em busca “de dinheiro para nossas instituições culturais e

de caridade”, mas na cama “d’uma mulata do balacobaco” (GT, p. 292).

Outro dado do poema que nos interessa é o disfarce. Naturalmente,

o recurso institui o narrador das Memórias: como o “eu lírico” e o defunto, dois e

um ao mesmo tempo, ao narrar, o escritor também se desdobra: ele dita os aconte

cimentos ao seu outro, que é figuração de si mesmo, e que narra, basicamente, his

tórias de sua vida. Chega um ponto em que ocorre mais um desdobramento. E

primeira - que, passando a protagonizar a narrativa, só faz aumentar o grau inicial do

disfarce.

Antes de tudo, “O Defunto” é obra de auto-confissão. Vemos ali o
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um Chefe de Estado. Comparecendo ao

cidadão prestante que, de fato, morrera labutando, embora não, como se julgava, nos

e baixava-lhe a pálpebra que lentamente, molemente ia se reabrindo até arregalar um

se pinta nos noventa e quatro versos da

de hora uma das senhoras da família vinha em ponta de pés, beijava a testa do morto

“retrato” de uma personalidade que

quando o narrador cria seu alter ego - a segunda máscara, portanto, sobreposta à



desfiar o rosário dos seus derradeiros pedidos, desfia também, verdade que de modo

oblíquo e resumido, sua trajetória de vida, antecipando, assim, a narrativa de fundo

autobiográfico que a mesma voz empreenderia anos depois. Numa entrevista à

também, em seu modo de contar a vida através das partes do corpo que representa.

Nele, observamos que o poeta perfaz um movimento de cima para baixo, começando

com a cara, passando para as mãos, indo às partes sexuais, e concluindo com pés.

Nesse percurso, procedendo como médico que examina um corpo inerte, o poeta vai

expondo os dados da sua personalidade. Lá estão, por exemplo, o desejo de vingança

por causa da morte (w. 20-24); a libidinagem (w. 29-33); a irreverência contra a

ordem moral (w. 39-40); a culpa pelos pecados do sexo (w. 45-52), a visão

corpórea da vida (w. 60-61); a zombaria dos poderosos políticos (w. 66-68); a

vaidade transfigurada na vestimenta do morto (w. 62-70); o narcisismo (w. 72-74);

a rejeição que sente o boémio culpado (w. 80-85) etc. Esses aspectos, apresentados

com a graça da provocação, meio inusitada, e a acidez do sarcasmo.

Acreditamos não ser necessário estender o exercício da análise para

fundamentar nosso argumento de que “O Defunto” possa funcionar como antecipa-

Entrevista do escritor a Roberto D'Ávila. Programa Conexão Nacional. Rede Manchete.10
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composição. O poema é longo, e seu caráter narrativo é evidente. A voz que fala, ao

no poema, iriam somar-se a outros, e seriam, naturalmente, remodelados nas

televisão, Nava dizia ter se confessado bastante em seus livros10. Em “O Defunto”

Memórias, ampliando-se e ganhando novas configurações. Aqui, eles se mostram



ção das Memórias11. Podemos finalizar, lembrando-nos apenas de mais um aspecto

da ordem, digamos, exterior ao poema. “O Defunto”, como notou Manuel Bandeira,

é obra de um homem obcecado pela idéia da morte. Em 1938, contudo, era cedo

enterro. Este fato só ocorreria trinta e sete anos depois, em 1975, quando, já velho e

em plena época de elaboração das Memórias, Nava, segundo consta, distribuiu carta

aos amigos - Drummond, Afonso Arinos, Plínio Doyle e outros -, dispondo sobre

como deveriam proceder em seu funeral: naquela altura, o já famoso autor de Baú de

• • 12Ossos, pedia simplicidade . Como se pode ver, era “O Defunto” que voltava. Não

mais transfigurado poeticamente mas na forma da carta, que pedia providências con

cretas. Desde que se debruçava na escritura da obra, Nava convivia, talvez mais do

que nos tempos pregressos, com o fantasma da morte. A dos outros, que era assunto

das Memórias, e a própria, que procurava adiar, escrevendo: “Eu, quando notei [a]

diminuição de clientes dentro de uma profissão que eu servi durante 55 anos (...),

imaginei (para não ter uma velhice vazia, oca completamente) (...) me dedicar (...) a

outra atividade (...) [à] atividade literária, que eu tinha exercido na minha juven

tude

escritor, antes que outros ou a natureza cuidasse do assunto, decidira dar cabo da
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ainda para ele ditar, fora do campo da expressão poética, os protocolos do seu

”13. Mas “O Defunto” era mesmo persistente. Nove anos depois da carta, o

11 “Nogueira Moutinho foi, provavelmente, o primeiro a reconhecer os ecos desse poema no interior 
das Memórias”. Conf. Davi Arrigucci Jr„ “Móbile da Memória”. Enigma e Comentário. São Paulo. 
Companhia das Letras. 1987, p. 88.
12 Conf. matéria sobre a morte de Nava. in O Globo. Rio de Janeiro. 14.05.84.
13 “Conversa com Pedro Nava”. in Boletim do Centro de Estudos Portugueses da UFMG, ri 
1984, p. 113.

i° 17,jan/jul



ato suicida se convertia em trágica realidade.

Trabalho e aventura

As pressões na Secretaria de Higiene e o confronto com Wemeck

não seriam muito perto do que o escritor enfrentaria pouco tempo depois. Recém-

formado, nomeado para trabalhar no Centro de Saúde de Juiz de Fora, o rapaz teve

que esperar a hora de assumir seu posto: é que a unidade médica não tinha sido

ainda organizada. Nesse período, de janeiro a maio de 1928, fica à disposição da

sede da Higiene, sua velha conhecida. Como não poderia deixar de ser, o médico é

recebido com frieza pela direção. Um moralismo gritante, afinal ele tinha fama de

boémio,

para uma expedição médica a Caeté, ao norte de Belo Horizonte, e no rumo de ser

tão mineiro, onde, na época, grassava epidemia de febre tifoide. Tem início então

se parecem com uma “novela de viagem”, entranhada em Galo-das-Trevas (pp. 123-

147). O rapaz é posto à prova numa espécie de “rito de passagem” que o faz transpor

a condição de estudante para a de médico responsável pelo tratamento e cura de

doentes. O salto é grande e decisivo. Trata-se de uma experiência inaugural. Para
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uma das sequências mais empolgantes das Memórias. São vinte e cinco páginas que

vida. Assim, o verso 41 do poema tomava-se premonitório: de possível e divertido, o

e era irreverente, leva os chefes ao desejo de puni-lo. Assim, escalam-no



narrá-la, o escritor lança mão de seu alter ego. Ele é quem protagoniza a aventura, o

que dá ao episódio um acentuado reforço de ficcionalidade.

Tudo começa com o deslocamento no espaço. De Belo Horizonte a

Caeté são 47 km. percorridos em cinco horas de trem. A eficiência da velha Oeste de

médico, que não tardaria. Duramente, o espaço geográfico se abria para o profissio-

inimigo, a doença que dizimava a população, interiorana e desamparada, daqueles

esquecidos de Minas. Os passageiros do trem, com seu estilo jeca-tatu, pareciam

antecipar a fisionomia daquela que seria a sua primeira clientela: “Eram matutos,

gente simples, homens de bota-sanfona, de botina de elástico, o ar triste e mal bar

beado, fumando seu palhinha resignado e cuspindo no chão”(GT, p. 124).

Chegando a Caeté, ele que para lá fora com a função de epidemio-

logista, é imediatamente levado a tratar de um parto infeccioso. É que a cidade não

dispunha de um médico sequer. As condições da mulher, que agonizava por absoluta

falta de recursos, eram deploráveis: “A vagina da parturiente estava cheia, entupida,

atochada de folhas apertadas de urucum (...). A pobre coitada estava como que arro

lhada. Atafulhada. Desobstruída começou a deixar sair uma baba grossa e suja pelas

irrigador” (GT, p. 127). Salvar a moça

seria, pois, o primeiro teste do médico que mal deixara os cueiros de estudante, pêgo
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partes. O obstetra improvisado reclamou um

nal que desabrochava: a cidade era trocada pelo sertão, onde ele enfrentaria o seu

Minas, com seu trenzmho caipira rasgando o planalto sertanejo, deixava muito a

desejar. Tudo parecia, já desde o início, contribuir para o batismo de fogo do



de surpresa pela situação que o desafiava. Saindo-se bem o rapaz pôde então seguir

viagem para Taquaruçu, de onde a epidemia vinha se espalhando para toda a região.

los e burros, é dos mais penosos, sobretudo para o moço da cidade. Começa assim

sua verdadeira provação: o corpo picado de carrapatos, o calor infernal, o desloca

mento demorado, os pousos desconfortáveis etc. Diante do inusitado da experiência

vivida, o narrador dá à rememoração um tratamento literário esmerado. Certas pas

sagens podem ser lidas como se fossem trechos de um romance: “Dentro de uma

hora (com uma desmunhecada do cavalo a cada vinte minutos) o sol sertanejo fez-se

presente no médico. Queimava a pele, ardia na nuca, antebraços, mãos; levantava-se

do cavalo um cheiro de estrebaria úmida e ele espalhava espuma como se fendesse

ondas. As mãos suadas do cavaleiro amaciavam e faziam como que uma pegajosi-

dade que untava as rédeas de couro cru e os dedos que as arroxavam. Um verso

subiu à boca do moço - ‘o sol carrasco nos carrascais’ - e um vento transitório e

fresco passou como a presença amiga de João Alphonsus” (GT, pp. 131-132).

vivido. O relato é recoberto de poesia, escapando, assim, do diário, do relatório de

um começo de carreira. Uma carreira que inicia sob o signo do deslocamento, da

aventura, da descoberta do lado avesso de Minas. Uma carreira que inicia, também,

por baixo e sob as ordens de uma chefia que pune, despachando o médico nubente
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viagem ou do texto-reportagem. É que na travessia daqueles sertões estava em causa

Como se vê, o trecho mostra bem a intenção de ficcionalizar o

Cravado nas serras, o lugarejo era de difícil acesso. O transporte, no lombo de cava-



combater. A citação que fizemos descreve uma cena de montaria. Dela podemos

abstrair todo o sentido do episódio. Ao partir, o moço tem enorme dificuldade para

equilibrar-se no cavalo. É durante o percurso que ele aprende a montar. Quando

que o tinham visto partir. A este

aprendizado corresponde o do médico, que parte aprendiz e retoma iniciado na pro

fissão. Novamente, o espaço se apresenta como elemento precioso de interpretação:

ao deixar Belo Horizonte é como se o rapaz se deslocasse de fora para dentro, ou

mesmo modo como viajava de fora para dentro de si mesmo: naqueles chapadões, o

moço teria oportunidade de confirmar sua vocação. Para Nava, a prática médica

médico ia ao encontro dos seus miseráveis e montanheses patrícios, com o fim de

livrá-los da peste.

A busca de estabilidade profissional do moço recém-formado vai se

dando com muito trânsito pelos espaços. A expedição a Caeté e, mais tarde, a tem

porada no Oeste Paulista não apenas contribuem para impulsionar a carreira do Dr.

Egon, como também lhe possibilitam viver uma combinação de trabalho com aven

tura. “Solto no mundo” e, portanto, bastante livre para o exercício de sua medicina,

mais no planalto bandeirante que nas serras mineiras, o médico pôde abrir-se para

outros modos de vida, para culturas diferentes, para o contato com outro país ’,

210

para aqueles cafundós, com o risco de, ele mesmo, ser atingido pelo mal que iria

exigia espírito de missão. Como um missionário, que vai pastorear suas ovelhas, o

retoma, já o faz com destreza, surpreendendo os

seja, da parte mais “exposta” para a mais “escondida” de sua Minas Gerais, do



muito próspero na região da Alta Araraquarense, estagnado no centro-norte de

Minas. Sua prática médica de juventude resulta mais completa nessas experiências

de “trabalho de campo”, o que influi na qualidade da narrativa que as reproduz.

modo geral não acontece com outras passagens da vida profissional do

narrador, marcadas que foram pelos obstáculos burocráticos, pelas mesquinharias de

repartição, pela rotina etc. Não é, portanto, à tôa que o mundo do trabalho se

segundas. Para exemplo, o leitor

poderá comparar a sequência do parto assistido pelo médico em Caeté (GT, pp. 125-

129) com a do seu desempenho para erradicar a febre amarela em Juiz de Fora (GT,

pp. 273-274). É quase impossível se esquecer da primeira, o mesmo não ocorrendo

com a segunda, aliás sua providência hipocrática mais relevante em sua cidade natal.

É que o esforço para salvar a mulher, entupida de folhagens e crendices, inclui-se

num universo narrativo desafiador e estimulante, o que toma o acontecimento

juizforana toma parte das recordações sem alegria: além de viver oprimido, o rapaz

mero cumprimento da função de

epidemiologista do posterior.

A temporada de Juiz de Fora é desgastante para o moço que retor-
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que de um

apresenta mais fulgurante nas primeiras que nas

encontrava-se num mundo em que a aventura passava ao largo. Disto resulta o

Mesmo tendo sido penosas, essas andanças são recordadas com acentuado lirismo, o

espontaneidade do ato anterior opõe-se o

bastante propício a ser recordado com poesia. Diferentemente, a experiência

prosaico da narrativa, que muda de tom, aproximando-se do relatório. À



nava ao berço e com ele, mais uma vez, se decepcionava. Não é o mundo do traba

lho que sobressai nesta parte das Memórias. As 175 páginas (GT, pp. 156-332),

quase um livro inteiro, que compreendem o relato daquele período, constituem mais

uma longa crónica sobre o funcionamento da cidade do que a exposição das ativida

des do médico, que a ela se dirigira com o objetivo de, nela, trabalhar. É que o burgo

se põe entre o rapaz e sua carreira, erguendo-lhe barreiras profissionais difíceis de

transpor. É com Juiz de Fora que ele se obriga a lutar o tempo inteiro, sem ter

podido enfrentar, ali, os desafios naturais de sua profissão.

Antes de tudo, para expandir-se, era preciso beijar a mão do

fazia a “gente de bem”, incluindo os familiares mais próximos do moço retomado.

Independente e rebelde, o doutor não acata o conselho de um primo que rezava bem

a cartilha dos “donos” da cidade: “No Desterro [leia-se Juiz de Fora] não há questão

de alguém achar ou não achar que está obrigado a isto ou aquilo. A cidade é quem

sabe a que cada um de nós está obrigado, digamos comprometido, forçado a fazer e

a pensar. Até do que gostar” (GT, p.211). Era uma burguesia provinciana e fechada,

de Fora, naquele final dos anos vinte. Muito dinheiro e muita missa garantiam a

recém-chegado havia apenas duas opções: ou subordinava-se ou candidatava-se à
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com fumos de fidalga e praticante do catolicismo tradicionalista que comandava Juiz

ganância desmedida. O corporativismo de classe era grande, de modo que para o

“Senhor Bispo” e, logo depois, comungar o protocolo do mandonismo local. Assim

opulência e o saneamento do espírito que, assim, não precisava desculpar-se pela



expulsão do paraíso. Questionando

Governador transferência para voltar a Belo Horizonte. Pedido atendido, o Dr. Egon

deixou sua cidade, treze meses depois de ter chegado, no dia 7 de junho de 1929.

Mesmo negativa, a experiência de retomo a Juiz de Fora enriqueceu

o narrador das Memórias. Não apenas porque as recordações do período lhe rende

ram parte substanciosa de Galo-das-Trevas, mas também, e sobretudo, porque o sen

timento de rejeição lhe abrira ainda mais as portas da consciência de classe. A cró

nica extensa funciona como uma moeda de duas faces: a primeira, subjetiva, é a do

ajuste de contas com o inimigo, ou seja, o retrato é feito a contrapelo, como uma

espécie de revide; a segunda revela o esforço do narrador para esmiuçar os meca

nismos de funcionamento da composição social da sua cidade. Assim, a ardida

“crónica de costumes” reveste-se dum pronunciado matiz sociológico, de modo que

para o geral, é bem característico de Nava. Como já dissemos, o narrador sentimen

tal descreve bem as perversidades de classe quando é ele mesmo atingido pelas des

venturas da desigualdade. Oprimido em cima, o médico se volta para baixo, para os

excluídos daquela sociedade, com os quais convivia no Posto de Saúde, tratando dos

seus males, e com os quais se identificava, um tanto na medida da sua própria rejei

ção. É assim, diz o narrador, que ele, revoltado com a distância entre a base e o topo,

se toma “meio maximalista” (GT, p. 329). Ao referir-se à sua clientela pobre, o dr.
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as instituições e não comparecendo ao beija-mão

o subjetivo ganha valor de generalidade. Esse processo, que faz saltar o particular

do Bispo, permaneceu isolado, de modo que, desiludido, acabou pedindo ao



todas as cores - parecendo branca, amarela da opilação e da cruza, parda clara, parda

que evoluem do claro ao escuro, e as posses, que minguam conforme escurece a

pele, contém, como se vê, valores de verdade, e de atualidade também.

Sem dúvida, a consciência de classe adquirida nos meses de Juiz de

Fora contribuiu decisivamente para a formulação do ponto de vista do narrador das

Memórias. Ela permitiu-lhe objetivar o sentimento de rejeição que atingia o rapaz,

desde a infância, quando a perda do pai o conduzira ao lado pobre da sua família.

Considerada, agora, nos quadros do comportamento da burguesia da cidade, a ati

tude dos seus parentes adquiria significado mais amplo. Assim, explica-se melhor a

negatividade com que são vistos seus familiares matemos ao longo da obra. Não se

trata apenas de dar o troco pelo tratamento recebido, mas também tomar posição

contra a exploração desmedida do trabalho alheio, contra o arbítrio e o capricho dos

poderosos, contra, enfim, a arrogância de classe.

Ao retomo do médico a Belo Horizonte corresponde uma das fases

ene e a Santa Casa; é contratado por uma empresa de construção para cuidar de aci

dentes de trabalho; abre consultório e, culminando, obtém nomeação para lecionar
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mais tranquilas de sua vida profissional. Tudo parecia encaminhá-lo para a estabili-

escura, cabocla, mulata, puri, cafuza, preta” (GT, p.329). A ligação entre as cores,

dade. Sua carreira, de repente, começava a decolar: ele retoma a Secretaria de Higi-

superiores aos chupins que exploram e sugam o sangue dessorado dessa pobreza de

Egon o faz defendendo e exaltando os despossuídos: “são sempre infinitamente



na Faculdade de Medicina. Com tantas ocupações, e disposto a entrar nos trilhos, é

natural que o boémio tivesse que se conter: “resolvera levar em Belo Horizonte vida

muito diferente da que tivera como estudante e da que continuara a levar naquele

desamparo em que se sentira no Desterro. Tomara-se raro no clube, vasqueiro nos

cafés, bissexto nos bares, inexistente nos cabarés” (GT, p. 381). Anunciava-se, por

tanto, a prosperidade para o filho da mãe viúva e sem posses, que tinha superado

vários obstáculos para tomar-se médico. O destino parecia dizer que ele permanece-

baria progredindo na carreira universitária. Uma relação amorosa, entretanto, inter

rompida pelo suicídio da moça, leva-o a deixar a capital de Minas. Abatido pela

morte da amada, o moço escreve para seu amigo Cavalcanti, ex-companheiro de

faculdade, que se estabelecera como médico na região de S. José do Rio Preto,

pedindo para ir ao seu encontro e começar, ali, vida nova. A resposta positiva chega

num telegrama curto, com praticamente uma palavra: “venha”. Assim, no dia 30 de

junho de 1931, o jovem doutor parte de vez de sua Minas Gerais, “deixando para

trás tudo o que já conseguira em Belo Horizonte. Tinha uma situação principiada no

segurá-lo-ia na sua cidade. Faria o que lhe mandava o coração. Deixaria Belo Hori

zonte e esta foi sua primeira grande burrada

remédio” (CP, p. 101).
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na vida. Porque tudo se aplaca e tem

ria em Belo Horizonte, que investiria nas atividades que desempenhava, e que aca-

ensino, dois bons empregos, uma clínica pequena mas promissora - mas nada disto

A decisão de partir para o interior de São Paulo compreende um



temente, nenhum laço de parentesco o puxava para aqueles rincões, onde teria

somente Cavalcanti, verdade que uma espécie de irmão. Ele queria, em princípio,

tempo e distância para curar as dores do amor. Mas, no fundo, a aventura tinha outro

objetivo. Nava sempre quis estabelecer-se à Beira-Mar, como aliás queriam também

seus conterrâneos desgostosos com o acanhamento da vida, cultural principalmente,

de Belo Horizonte. Assim, tomar o atalho paulista, antes de ver a praia, significava ir

pecúlio que me permita uns dois anos de Rio, até concurso que lá me dê emprego”

(CP, p. 183).

O narrador, como se viu há pouco, avalia a mudança de Belo Hori

zonte como acontecimento negativo na vida de seu alter ego. Contudo, se a interrup

ção da carreira já iniciada pode ter atrapalhado o rumo profissional do médico, ela

matéria da obra do futuro escritor. É que as Memórias se dão pelo signo do trânsito

pelos espaços. Permanecendo em sua cidade, talvez o interesse de prosseguir com a

rememoração tivesse diminuído. Quando o médico se estabelece de vez no Rio, a

narrativa tende a cair na repetição e na monotonia. Os deslocamentos, que enrique-
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meios de se fixar na então capital do país. A certa altura do relato, o rapaz expõe seu

em busca de recursos financeiros para bancar estadia no Rio, enquanto procurasse os

ao eixo Belo Horizonte-Juiz de Fora-Rio, onde viviam seus familiares. Surpreenden-

notável desvio de rota na trajetória do escritor, cujo percurso de praxe restringia-se

plano a um colega de profissão: “Vim para a roça, doutor, para ver se ganho o

proporcionou a ele ganho de experiência, o que contribuiu para a ampliação da



cem a vivência, serviram para definir a natureza de um narrador itinerante e, desde

pequeno, preparado para o desenraizamento.

E, portanto, desse caminho bifurcado que vem o assunto de uma das

passagens de maior inspiração das Memórias. A ela, o último grande momento da

obra, corresponde o capítulo “Oeste Paulista”, de O Círio Perfeito. O doutor desem

barca em Engenheiro Schmidt, a dez km. de Rio Preto, no dia 20 de julho de 1931.

Na estação, é recebido por Cavalcanti, que já lhe arranjara meios de se fixar em

Monte Aprazível, distante dali “suas boas três horas de automóvel” (CP, p. 110). Mas

o moço só partirá para o seu destino quatro meses depois. Nesse tempo de espera,

fica hospedado com o amigo. Este morava numa casinha modesta, na beira da

estrada, onde mantinha, improvisado, seu consultório. Tinha um Ford para pequenas

viagens e para o atendimento dos seus pacientes da zona rural. Cultivava amizade

com muitos deles, o que lhe rendera um número considerável de compadres. Era o

típico sua

comunidade, acabou fazendo carreira política. Conviver com o Dr. Cavalcanti

significou para o Dr. Egon uma experiência das mais felizes e produtivas: às lições

que o recém-chegado não era tão bom, mas que era absolutamente necessária naque

las paragens em que o médico era definido como operador e parteiro. Além disso, é

através do amigo que o rapaz trava conhecimento com os profissionais de medicina

da região, ampliando-se, assim, seu leque de amizades. Cavalcanti era um socialista,
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de afeto e solidariedade, somaram-se lições de prática obstétrica, especialidade em

e profissional integrado em“médico de roça”. Homem querido



de modo que, em sua companhia e na de seus amigos, o moço é introduzido em lei

turas sociológicas. Até então, suas humanidades estavam reduzidas à procura de

esquerda, sem dúvida, apurou em Nava sua consciência das desigualdades sociais

num país como o nosso.

A matéria de “Oeste Paulista” poderia ter dado um bom romance,

mas como Nava, embora tente ser, não é romancista, o que lemos ali é um ótimo

trecho de memórias romanceadas, tudo contado por um narrador em terceira pessoa.

O capítulo pode ser dividido em três partes. À primeira correspondem os meses de

chegada do médico em Engenheiro Schmidt (CP, pp. 104-133); à segunda um retrato

anteriores, a sua temporada em Monte Aprazível (CP, pp. 168-270). Como se podia

esperar, vários casos médicos são inseridos na crónica de costumes da cidadezinha

que recebera o doutor. Mas o encanto da passagem não está tanto nisso como na sua

relação

então. Naquela região, ele entrava em contato com outra face do Brasil. Para tratar

deslocamento do médico.

Do ponto de vista do espaço, a narrativa dos tempos passados no

Oeste Paulista contrasta vivamente com a experiência da expedição pelo interior de

Minas. Para Caeté e Taquaruçu, o jovem doutor embarca obrigado pelos chefes de
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com aquele espaço, diferente de tudo o que lhe fora dado experimentar até

do assunto, vamos estabelecer aqui uma comparação entre as duas seqiiências de

de Cavalcanti (CP, pp. 134-168); e à terceira, a principal, bem maior que as

fruição estética. O convívio com o amigo do peito, e com outros homens de



segue guiado pelo coração e com outra missão: a de passar um tempo ali, ganhando

esquecido e estagnado, figurava como “terra prometida”. Esta expressão toma parte

do poema de Raimundo Magalhães Jr. que Nava escolheu para epígrafe do capítulo

em questão. A certa altura, dizem os versos: “Vinde, que esta é a terra prome-

tida/Vinde/Repartiremos convosco a nossa paisagem e o nosso pão” (CP, p. 104). A

exortação para estrangeiros e brasileiros ocuparem aquelas terras novas se justificava

cafezais e mais cafezais disparando linhas geométricas, a perder de vista” (CP, p.

169).

Como é de amplo conhecimento, foi roçando as encostas e os vales

da Mata Atlântica que as plantações de café tomaram conta de São Paulo, rasgando

o Estado no sentido leste-oeste. O café abriu estradas de ferro e de rodagem, civili

zou o planalto paulista, cultivando

prosperavam em ritmo vertiginoso. Monte Aprazível, por exemplo, naquele 1931,

era uma típica “cidade do café”: “começava de repente, na rua João Pessoa, onde

acabavam os cafezais. Terminava uma fazenda e principiava o aglomerado urbano”

mil habitantes”, o município dispunha de seis médicos, hotéis, clubes de ténis, jor-
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(CP, p. 176). Com apenas sete anos de existência e uma população de “cinco ou seis

era bastante apropriada, afinal a Alta Araraquarense, ao contrário do sertão mineiro,

dinheiro para depois fixar-se em definitivo no Rio. A idéia de fazer um pé-de-meia

as terras e fundando cidades. Algumas delas

pelo cultivo do café. Era ele quem, tomando a paisagem, produzia “o pão”: “Eram

serviço que queriam testá-lo e pum-lo. Para São Paulo, diferentemente, o moço



nal, cinema etc. Evidentemente, se esses equipamentos não anunciam uma metró

pole, servem ao menos para indicar relativo conforto urbano e, ainda que modesta,

certa sofisticação, mantida pela prosperidade do café.

O café atraía trabalhadores

profissionais, como o médico, que acorriam para as localidades erguidas pela eco

nomia fervilhante. Gente de várias culturas ocupava as regiões cafeeiras: portugue-

mulatos, produzindo, assim, hábitos culturais interessantes e miscigenados. Esse

aspecto era novidade para o rapaz vindo das velhas terras mineiras, de ocupação

predominantemente luso-brasileira. Ao ser recebido em Engenheiro Schmidt, é um

bebidas mostram a afluência, ali, de várias culturas: “Um caldinho verde pra come

çar. Depois o macarrão que tá li pra temperar na hora, ‘al burro’ e ‘al parmejão’.

Terceiro uma galinha ao molho pardo e polenta. Fui no boteco e trouxe Chianti: -

três garrafas dum bem duro e três dum adocicado, tipo San Geminiano. Depois tem

baba-de-moça e ‘haratlocoum’ que a Amabile mandou para o doutor e pros amigos

do doutor. Pra preparar o estômago trouxe a minha pinga especial (...)” (CP, p. 112).

O contraste entre esses interiores paulistas e os cafundós de Minas é

patente. No caminho de Taquaruçu, a expedição é obrigada a pernoitar na fazenda

de um capitão. Saltando do cavalo, o Dr. foi logo sentindo o cheiro hospitaleiro da

220

em busca de melhores condições de

vida, proprietários de terra com intenção de ampliar seus domínios, comerciantes e

árabe quem prepara o almoço de boas-vindas ao recém-chegado. Os pratos e as

ses, italianos, japoneses e árabes misturavam-se aos brasileiros brancos, pretos e



bosta e do curral perto de casa’ (GT, p.136). Os banhos são tomados na bica, a ilu

minação é precária, o jantar, servido em sala “desordenada”, e em mesa despida,

ainda que farto e bom, é autenticamente sertanejo: “Picadinho de miúdo de porco

com angu de feijão. Lombo com arroz. No fim uma canja de galinha gorda - gosto

como os do Brasil colonial: “Um mulherio surgiu trazendo pratos, travessas, panelas.

Cabeça baixa, não salvaram nem foram salvadas. Mulher e filhas do Capitão” (GT,

p. 137). A latrina é o mato, papel higiénico, jornal velho ou sabugo, a cama, armação

rústica, a fala, típica do matuto isolado nas serras mineiras. Um mundo diferente da

da Senhora Novo Rodrigues, que o rapaz chegou a conhecer graças à amizade que

Cavalcanti tinha por elas e seus filhos.

Para começar, a mulher “parecia uma inglesa ou alemã desgarrada

simpática e vasta edificação quadrada com árvores à sua frente, troncos cercados de

bancos de madeira. E cafezais sem fim em filas paralelas perdendo-se no terreno

Eça de Queirós, Machado de Assis e outros mais” (CP, p. 151). Do convívio farru-
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plano da Alta Araraquarense” (CP, p. 152). O ambiente doméstico era requintado. 

Na biblioteca, obras de “Anatole France, Paul Bourget, Émile Zola, Catule Mandès,

“terra prometida”, onde se podia encontrar, por exemplo, uma propriedade como a

liar, regido com “generosidade e grandeza”, privavam amigos e intelectuais como

generoso cálice de pinga (...)” (GT, p. 137). Os costumes daquela gente, severos

enriquecido pelo vinagre. Café ralo adoçado com rapadura. Antes tinha sido um

nos fundos daqueles brasis” (CP, p. 152). A casa, segundo o narrador, “era uma



Júlio de Mesquita e Vicente de Carvalho (CP, p. 151). Assim por diante, os detalhes

vão descrevendo o modo de vida da “fidalguia rural paulista”, ou seja, dos famosos

recentemente vêm sendo chamados pelo seco e pragmático “Usineiros”.

A economia cafeeira proporcionava aos latifundiários uma espécie

de cosmopolitismo rural que, certamente, passava longe dos fazendeiros do sertão

mineiro. Adém de dar seus frutos com alta voltagem financeira, o café era um pro

duto, por excelência, internacionalizado. Esta característica, a que se juntavam dados

do progresso, tais como o aumento da eficiência nos transportes e nas comunicações,

encurtando cada vez mais a distância entre o país e a Europa, contribuiu para refinar

certos hábitos da classe dominante que cultivava o café. Como se sabe, muitos

proprietários viviam em autênticos palacetes rurais. Este era o caso de Dona Luísa

Novo Rodrigues14.

Certamente, a diferença do cenário dessas realidades mostra bem o

andamento da vida económica e social de Minas e de São Paulo durante o final do

século XIX e começo do XX. Uma história de declínio e ascensão explica os contex-

mergulham na estagnação. A figura do boi modorrento ocupa o lugar das reluzentes
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tos dessas duas regiões brasileiras. Findo o apogeu da atividade mineira, os mineiros

mineira, e nem, mais ao norte, aos célebres “Coronéis” do açúcar nordestino, que

“barões do café”. A expressão, nobiliárquica, não se aplica ao “Capitão” da fazenda

14 Nem sempre foram sofisticados os costumes dos grandes fazendeiros dc café. Até chegar aos 
“esbanjamentos”, viveram um longo período de austeridade nos hábitos. Ver. Mana Silvia Carvalho Franco, 
Homens livres na ordem escravocrata. 3a. ed.. São Paulo. Kairós. 1983, pp. 179-210.



o Estado começou a ser chamado de “locomotiva do país”. A expressão, muito

conhecida, remete ao símbolo do progresso moderno, pelo menos até a II Guerra, à

ferrovia que, aqui, raspava os altiplanos, seguindo a rota e servindo a economia do

contrapunha, assim, o acelerado da fumegante máquina do trem.

impressão de que consideramos absolutos o atraso de Minas e o progresso paulista.

nem só de regiões pauperizadas se constituía o Estado mineiro. No interior de São

Paulo, sobretudo nas áreas fora da zona cafeeira, a vida, rural principalmente, podia

ser muito rústica. Mesmo nas faixas territoriais de prosperidade, as contradições e os

contrastes eram grandes. Pequenos proprietários sobreviviam na penúria, em meio

climas mais adequados, esgotando os solos e condenando à pobreza os lugares que

deixava para trás. Antonio Cândido tratou do assunto quando estudou as transforma

ções nos modos de vida do caipira no município de Bofete, centro-sul do Estado16.
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Mas é preciso relativizar um pouco as coisas para que não fique a

Sabemos que nem só de regiões prósperas formava-se o Estado bandeirante, como

regiões do café. Além disso o produto marchava velozmente, procurando terras e

aos fazendeiros poderosos. Povoações simplórias e sem recursos abundavam nas

15 Uma relação interessante entre o ritmo modorrento de Minas, propicio à meditação e à nostalgia, e 
o memorialismo mineiro é feita por Maria Arminda do Nascimento Arruda, cm seu ensaio ‘ Minas: tempo c 
memória”, in O eixo e a roda. Revista de Literatura brasileira da UFMG. julho de 1988, vol. VI. pp. 21-42.
16 Ver, do Autor, Os parceiros do Rio Bonito. 5a. ed. São Paulo. Duas Cidades, 1979, pp. 91-103.

café. Ao ritmo de Minas, marcado pelo som plangente do carro de boi se

pepitas de ouro e diamante . O contrário ocorre em São Paulo. Com o ciclo do café,



profundas de civilização, sobretudo nas regiões onde se encontram as cidades que,

hoje em dia, chamamos de “históricas”. Uma espécie de aristocracia rural, cujo refi

namento vinha de longe - dos séculos XVII e XVIII, época em que a economia desta

parte de Minas, como a do Oeste Paulista, durante a República Velha, também fervi

lhava -, permaneceu ali plantada, no comando de seus domínios, mesmo depois de

findo o período da mineração. Desse modo, o requinte da classe superior, nas zonas

rurais, não poderia mesmo ser exclusivo do baronato do café. A comparação

extremada, portanto, serviu, basicamente, para frisarmos a oportunidade que o jovem

médico teve de observar o ritmo desigual da vida económica e social brasileira,

exposto nos dois cenários que ele experimentou e que, com precisão e poesia,

descreveu para nós, os seus leitores.

Sem dúvida, “Oeste Paulista” compreende uma das passagens mais

vibrantes das Memórias. Com pronunciado matiz novelesco, o capítulo poderia ter

bom “romance do café”. São 167 páginas de relato interessante, vivo e

tecimentos da vida da cidadezinha nova e próspera. A história termina com os ecos

do Movimento de 32. Mineiro, o rapaz tomava-se persona non grata para a oficiali-

hora de partir. Ali, pela primeira e única vez, praticara exclusivamente a medicina

privada. Ganhara seu dinheiro exercendo sua profissão com plena autonomia, livre
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dade de Monte Aprazível. A antipatia vinha a calhar, pois, para ele, já era mesmo

dado um

Quanto à Minas Gerais, o grande ciclo minerador deixou marcas

bonito, a narrativa misturando a paisagem cafeeira, os casos de medicina e os acon-



dos entraves burocráticos e das intrigas próprias do funcionalismo. Mas queria liber-

tar-se das garras do isolamento e da solidão. Atraía-o o cosmopolismo do Rio.

Naquela altura, a temporada já tinha lhe permitido dar um passo importante em seu

processo de formação: “Lucrara com o interior. Sua cirurgia e obstetrícia rudimenta

res completavam sua figura de médico e principalmente a de médico clínico geral.

Conquistara a duras penas essa coisa fabulosa que é a autonomia do médico, ou seja,

sua possibilidade de safar-se, tomar-se útil e servir em não importa que ocasião.

Amadurecera. Sua medicina não faria feio em lugar algum. Enriquecera de expe

riência” (CP, p. 270).

Vida de médico

Galo-das-Trevas e O Círio Perfeito, derradeiros volumes das Memó

rias, são os livros da vida profissional de Pedro Nava . Apesar de caudalosos (GT:

489 pp.; CP: 586 pp.), eles recobrem

que se estendem de 1928, data em que o médico se formou, a 1934, quando o encon

tramos, aos trinta e um anos, já estabelecido no Rio de Janeiro, como funcionário do

Hospital de Pronto-Socorro da Prefeitura da cidade, posto que ocuparia por quase

três décadas. Os dois livros contam, então, basicamente, as aventuras do jovem

médico para firmar-se em sua carreira. Não foram poucos os obstáculos encontrados
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um tempo cronológico curto, ou seja, os anos



em seu caminho. Inquieto por natureza e irreverente quanto aos mandos e desman

dos dos seus superiores, o rapaz transitou bastante até encontrar, no Rio, condições

de situações a reconstituir: os ambientes que frequentou, as pessoas com quem cru

zou ou conviveu, as atividades exercidas, as paisagens vistas etc., vão somando

páginas, “engordando” a obra. São como galhos de uma árvore troncuda e frondosa

que não se cansa de crescer e de se expandir em narrativas17.

Um dado composicional da maior relevância, já referido por nós

noutras passagens, merece ser examinado aqui mais detidamente. É a partir do

momento em que se põe a contar seus primeiros anos de carreira que o narrador das

Memórias muda de posição, cedendo

c?

17
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A idéia das Memórias como "construção arbórea” (combinação de Forma, História e Natureza) é de 
Davi Arrigucci Jr. Ver. "Móbile da Memória”, in Enigma e Comentário, cit.. pp. 95-100.
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pam as Memórias: a cada experiência vivida há um arsenal de assuntos a recordar e

seu lugar de protagonista ao Dr. José Egon

melhores para o exercício de sua profissão. Seus deslocamentos pelo espaço encor-

Barros da Cunha. O modo de narrar, como os espaços ftambém se bifurcai



A história que vinha sendo contada em primeira pessoa, passa a se

secundário da narrativa: é como se ele fosse primo-irmão da figura que, a partir de

Galo-das-Trevas, ocupa o centro do relato. Trata-se, como já tivemos oportunidade

de ver, de um artifício: o narrador se mascara no seu alter ego para, através dele,

distância entre ele e os acontecimentos narrados. Mas o que teria provocado no

escritor o desejo de modificar seu modo de narrar? Em suas entrevistas, Nava expli

cava que a mudança era uma estratégia utilizada para resolver problemas relaciona

dos com o teor de sua matéria, de modo que, mascarando-se no Dr. Egon, sentia-se

mais à vontade para contar certas coisas que seriam desconfortáveis de serem conta-

eu, que precisavam ser melhor disfarçadas, o que faz lembrar aquele verso de “O

Defunto”: “Descubram bem esta cara”, daí a necessidade do recurso. Um dado que

justifica, em parte, a explicação dada pelo escritor é o juízo negativo que ele empre

ende de certas criaturas da obra. Como Nava tivesse intenção de estender o tempo

das Memórias até os anos cinquenta (CP, p. 514), estava obrigado a tratar, cada vez

mais, dos seus contemporâneos vivos, sobretudo colegas de profissão, muitos dos

quais são demolidos pelo narrador. Mas para isto havia o recurso do pseudónimo,

que o mesmo já vinha utilizando há tempo, de modo que a questão pode voltar à

Ver, por exemplo. ‘‘Conversa com Pedro Nava”. cit., p. 131.18
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contar sua própria história, aumentando, assim, para além do tempo e do espaço, a

apresentar em terceira. O narrador de até então transforma-se em personagem

das na primeira pessoa.18. Devia haver, portanto, uma “verdade” ou “verdades” do



estaca zero. É possível, também, que, por aparecer no momento em que o narrador

trata de relatar sua primeira experiência sexual (CF, pp. 217-222), o alter ego

pudesse servir para que, depois, ele voltasse

tram as derradeiras páginas de O Círio Perfeito. Iremos a elas, no próximo capítulo.

Há outro aspecto, ainda da ordem do mascaramento, que, somando-

tratando. Percebe-se, em Nava, o desejo de ser romancista. Um certo complexo de

inferioridade parecia incomodar o memorialista que, entre outras coisas, vinha de

uma geração, a dos anos vinte e trinta, forte na arte do romance. As Memórias estão

repletas de digressões a respeito do gênero a que pertencem. Na maioria delas, salta

à vista a defesa da ficcionalidade do memorialismo. Chega a parecer que Nava des

confiava da sua condição de escritor, daí seus vários discursos de reivindicação do

estatuto literário da obra que escrevia. Talvez ele temesse que seus livros fossem

interpretados como mero depoimento autobiográfico, explicando-se, assim, a trans

formação do

evidenciar o perfil ficcional de suas Memórias. Ocorre, entretanto, que a providência

tomada não faz subir o nível estético dos livros. Ao contrário, como tem observado a

crítica, a qualidade da obra tende a cair nos últimos dois volumes. Desta observação

surge um dado curioso: quanto mais recuado o tempo, melhores são os volumes,

porque mais ficcionalizadas são as recordações. Quando o escritor as fíccionaliza
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ao tema, quem sabe, revelando aspec-

se aos anteriores, também pode contribuir para explicar a mudança de que estamos

seu narrador. Afastando-o para a terceira pessoa, o escritor buscava

tos, digamos, mais comprometedores de sua vida sexual. Pelo menos é o que mos-



seus personagens como se habitassem o mundo de um romance, o interesse decresce

e a monotonia tende a invadir a narrativa. No caso de Nava, quanto mais memoria-

lista, melhor o escritor; quanto mais o escritor tenta ser romancista, maior o risco de

desfibrar sua obra. Se não, vejamos: em Galo-das-Trevas e O Círio Perfeito não são

sensação de terem sido espichados ao máximo. Mais do que os anteriores, eles

dependem muito do furor narrativo de Nava. Seu estilo exuberante nem sempre

consegue suprir o desinteresse da matéria. Aqui e ali, contudo, no meio de um oce

ano às vezes calmo demais, aparecem algumas ilhas, variando a paisagem, dando-lhe

expedição médica a Caeté e sobre a temporada do doutor no Oeste Paulista são

exemplos de ótimas passagens. Verdade que há outras, dispostas num universo nar

rativo que nem sempre consegue ultrapassar os limites de uma interminável crónica

da vida de um médico em seu espaço de trabalho. Esta, aliás, poderia ter sido a

quarenta (BM, p. 25). O romance não progrediu mas de algum modo pulsa nas 308

páginas do capítulo “Campo de Santana”, de O Círio Perfeito.

der um assunto completo, com tempo e espaço bem delimitados, parece um livro

dentro das Memórias. Um livro contendo os primeiros tempos de vida profissional
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“Campo de Santana”, por sua extensão avantajada e por compreen-

muitos os acontecimentos verdadeiramente relevantes, daí que os livros transmitam a

tensão e salvando, assim, o leitor-navegante da sonolência. Os episódios sobre a

“intencionalmente”, criando diálogos que soam postiços, e tratando o protagonista e

matéria de um “romance burocrático” que Nava pretendia ter escrito nos anos



do médico Egon, no Rio de Janeiro. Vindo de Belo Horizonte, onde permanecera

nove anos, período suficiente para fazer seu curso de medicina e para ensaiar seus

tempo para ganhar experiência no trabalho e acumular dinheiro para recomeçar vida

no Rio, o doutor podia, agora, retomar a cidade de sua adolescência, dos seus fami

liares paternos e dos amigos mineiros que, naquela altura, viviam à Beira-Mar. Che

gava, enfim, ao espaço com que sonhara e se preparava, assim, para viver os melho

res tempos de sua vida.

mundo do trabalho na obra de Nava. Está repleto de relatos sobre a vida médica e

tem o Hospital de Pronto-Socorro, onde o doutor trabalhava, como cenário básico

dos acontecimentos narrados. Nada parece escapar ao narrador: o funcionamento da

instituição, as funções dos médicos, o exercício da clínica, os atendimentos de

localização, os caminhos e a paisagem que davam acesso ao Hospital,

atualmente chamado “Sousa Aguiar”, na Praça da República. No fim das contas,

seu campo mais propício de

trabalho. O temperamento desses profissionais, suas vocações, virtudes e defeitos,

constituem o principal da narrativa. Em nenhuma outra parte da obra, os perfis se

texto, dando ao relato uma dimensão biográfica realmente impressionante. Nava
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multiplicam tanto como no capítulo em questão. Uma multidão de médicos povoa o

observamos um vasto painel da classe médica em

primeiros passos na profissão; vindo do Oeste Paulista, onde permanecera dois anos,

planta, sua

“Campo de Santana” é um capítulo importante para a exposição do

urgência, as relações humanas e profissionais etc. Podemos, também, visualizar a



queria passar em revista sua experiência naquele hospital, onde, de fato, iniciou sua

carreira, e onde permaneceria por vinte e oito anos. O narrador utiliza, com todo

ímpeto, sua capacidade de julgar os outros, avaliando seus companheiros de profis-

continuador de “certa linha de sua família paterna que era de rancorosos, apesar de

não serem odientos nem vingativos (...). O dicionário da gente Barros da Cunha,

como o do doutor Artur Bemardes, não possuía os verbetes graça, indulgência, per

dão” (CP, p. 462). A intensidade do rancor com que tratava seus desafetos equivalia

deixa conduzir o narrador das Memórias.

Na esfera hospitalar, evidentemente, os contatos profissionais são

muitos. Para organizar sua matéria, o narrador precisa de um método. Assim, como

acontecera em situações anteriores que também reconstruíam instituições - os colé

gios Anglo e Pedro II, por exemplo -, é de um dia típico na vida do hospital que

despontam os perfis dos colegas médicos do escritor. Um “dia-símbolo” dividido

pelos turnos da manhã, da tarde e da noite. Assim, as figuras vão aparecendo como

se fossem matinais, vespertinas e noturnas; e alternando conforme o valor, positivo

ou negativo, segundo as metáforas do médico branco e do médico marrom. De um

lado, os competentes, éticos e bons companheiros; de outro os incompetentes, anti-

éticos e maus companheiros. Para descrever os brancos, o narrador avisa que utili

zará a técnica do retrato e para os marrons a da caricatura (CP, p. 306). Por medida
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à do amor com que tratava seus entes queridos. É sempre movido pela paixão que se

são. Uma parte é conduzida aos céus, a outra é “queimada viva”. O doutor Egon era



de precaução, os elogiáveis são tratados por seus nomes, e os desprezíveis por pseu

dónimos, todos esquisitos, já contendo em si o traço caricaturesco com que aparece

rão: Rosalvo Tranquilino, Cloacário Barata, Josino Rasposo, Alegrino Chuerba,

Preposto Concórdia, Variolandopiteco Tucunduva etc.

Certamente, o julgamento empreendido se subordina ao modo de o

narrador sentir e rever os entes evocados. É possível que tenham sido mesmo do

jeito que são retratados, mas é necessário observar que os seus contornos dependem

Quanto mais não fosse, o universo ficcional em que todos se colocam dá às criaturas

um estatuto bem próximo ao de personagens, mesmo sob o feitio biográfico, de tipo

“realista”, que nesses momentos assume a narrativa.

Apenas para exemplo, abordaremos aqui o retrato de um médico

que se poderia considerar um belo homem. Sem gorduras, talhe aprumado e esbelto,

tinha traços regulares e fortemente viris. Era claro, bastante corado, cabelos de um

castanho rico e muito liso que ele penteava para trás, barba cerrada e cuidadosa

mente escanhoada. As sobrancelhas habitualmente contraídas sobre a fosforescência

dos óculos davam o toque severo ao seu físico airoso e à sua elegância ao ves-

tir”(CP, p. 308). Os adjetivos do trecho, como se vê, desdobram-se de “belo” (claro,

corado, airoso, fosforescente, elegante), e dão luminosidade ao retrato do homem

igualmente luminoso. Como profissional, Londres
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era “personalidade do maior

da maneira como eles se inseriram no campo da experiência daquele que narra.

branco e a caricatura de um médico marrom. Genival Londres, “Fisicamente era o



relevo da medicina brasileira de seu tempo” (CP, pp. 306-307). Aos traços físicos,

caráter; ao toque severo do físico, a seriedade do médico (Conf. CP, pp. 306-312).

homem íntegro, espécie de Ariel

recordações do narrador das Memórias.

Vejamos, agora, os contornos do doutor Aires Alarcão Garrido

Rio, anos depois de ter sido punido várias vezes por ele, que o chefiava na Higiene

de Belo Horizonte, “Encantado gozou-lhe a cara que a velheira montante esculham

bara. Realmente era incrível. Parecia que essa sua parte tinha passado por um cata-

clisma geológico e oferecia o aspecto de cidade depois de um terremoto. Tudo

desarrumado e indisposto fora do lugar. Era como se lhe tivessem queimado o fron

tispício e a retratação cicatrial aprontando o resto. Lembrava também alguma coisa

alimentícias levadas ao forno que as modifica. Digamos um empadão que cresta,

num ponto, estufa no outro, que enruga por cá e alhures enverniza e lustra. Sua ves-

inquisitor” (CP, p. 351). Como se vê, ao contrário do retrato anterior, que é afirma-
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da culinária e do imprevisto que o calor e o esfriamento dão às pratarradas de massas

portanto, correspondem os

Cadaval (pseudónimo). Sua caricatura é modelar. O médico, que o reencontra no

gueira divergente (do berço) completava-lhe o ar da fisionomia, entre espantado e

incha aqui, empola diferente ali ou uma pizza napoletana que o calor esborracha

ou de objeto precioso guardado no baú de

traços da personalidade do chefe: ao homem bonito, o

Arredonda-se, assim, como estampa disposta em moldura oval, a figura de um

grande clínico e cardiologista; à figura esbelta, o líder; à cara limpa, a alvura do



tivo (Genival era um belo homem, em toda sua inteireza),

pintado apenas em seus traços fisionómicos. Quer dizer: todo o texto funciona como

como nos filmes de “pastelão”-; um quadro-fruto de uma visão muito própria, entre

irada e divertida, do ente evocado.

Ao descrever a cara do cidadão, o narrador encara seu inimigo e o

faz valendo-se de uma bateria “ensurdecedora” de imagens, alicerçadas por elemen

tos de comparação trazidos ao texto com a intenção de demolir seu desafeto. Assim

se explicam os começos de frase: parecia, era como, lembrava, digamos. As analo

gias, decerto escolhidas a dedo, reproduzem o horror que lhe despertara a simples

visão do sujeito que o tinha molestado, daí que elas sejam comandadas pela hipér

bole: cara/cataclisma e terremoto; cara/pratarradas; cara/empadão ou pizza. O exa

gero que reproduz o pasmo inicial (cataclisma) se desdobra no riso, igualmente exa

gerado (pizza). O efeito hiperbólico dessas comparações centrais reverbera em tudo:

velheira, esculhambara, incrível, incha, esborracha, enruga etc., palavras que real

çam o traço caricaturesco, convocado para o rebaixamento do velho caquético. Mais

que engraçada, a caricatura é uma espécie de arma com a qual o narrador se vinga do

seu ex-chefe. O mesmo ocorre com outros médicos. Ao fim de tudo, o conjunto
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passagem reproduz um modo de ver o objeto “inchado” (hiperbolizado), dando-nos

um macro adjetivo de um único elemento de descrição: a cara; tudo o que se lê na

a evocação do pobre

Cadaval é completamente relativista. Sua figura é ampliada para que o homem seja

um quadro bastante pessoal, caindo para o grotesco, mas dissolvido no cómico -



parece formar uma ala de museu, onde se enfileiram

rancorizados do narrador; um salão terapêutico, espaço onde se purgam os ódios

desde há muito represados.

Mas não é somente de perfis de médicos que se sustenta a narrativa

descreve também sua retomada do espaço da cidade grande. Logo ao tomar posse de

seu cargo, o rapaz é escalado para, provisoriamente, exercer suas funções no Serviço

de Ambulância do hospital, o “apanha cachorros”, como dizia o jargão dos seus

medicina diante dos casos mais imprevistos. Permitia, também, conhecer a popula

ção do Rio, em todos os seus estratos sociais. Permitia, ainda, que o moço pusesse

em ação seu talento de “geógrafo sentimental” da cidade que, tal como a profissão,

escolhera desde cedo para amar. Moço, o médico podia agora desfrutar daquele

para ele, realmente mais cosmopolita19.
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tempos de Hospital de Pronto-Socorro, o capítulo, como não poderia deixar de ser,

os quadros da galeria dos

companheiros de trabalho. Essa atividade lhe permitia não somente treinar sua

de “Campo de Santana”. Enquanto “revive” a vida do doutor em seus primeiros

19 No próximo capítulo. “A Rua”, teremos oportunidade de abordar a retomada do espaço carioca, pelo 
escritor, no começo dos anos trinta.

burgo que só lhe trazia recordações felizes. A vida, em espaço maior, tomava-se,



Saudades do Brasil

As Memórias de Nava reconstituem, sob o crivo de um presente que

se afasta mais de cinquenta anos do passado, a imagem de um homem que nasce e se

forma nas três primeiras décadas deste século. Um homem da nossa Primeira

República, portanto. Um homem que viveria o suficiente para acompanhar os longos

períodos de ditadura e o pouco tempo de vida democrática da história brasileira de

depois de 1930. Quando morreu, em maio de 1984, os militares já se encontravam

1903, quinze anos depois da Abolição, Nava

ainda pôde ver a permanência, ainda que ilegal, do regime de escravidão na casa de

sua avó materna, em Juiz de Fora. Pouco vigiada, a classe dominante brasileira custa

a cumprir as leis e, mesmo assim, quando julga que deve cumpri-las. Crescendo nos

dois primeiros decénios do século, o escritor acompanhou, no seio da própria famí

lia, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, no Brasil. Uma vez adulto,

deu prosseguimento à tradição dos seus familiares paternos, que era a do funciona

lismo público. Menos opulentos que os mineiros, os cearenses de Nava, desligados

da terra e vocacionados para as profissões liberais, sobreviviam, no Rio, de cargos

obtidos no Governo. Falando dos mais próximos do escritor, era este, por exemplo, o
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há vinte anos no poder. Nascido em



caso de seu pai, médico do serviço público, e dos seus tios Antonio Sales e Heitor

Modesto, o primeiro empregado do Tesouro Nacional e o segundo da Câmara dos

Deputados, isso depois de ter tentado fazer carreira militar. Mais tarde seria a vez do

faculdade, o estudante se valeria de expedientes para obter emprego numa repartição

pública (a Higiene). Pouco tempo depois, sua mãe ganhava autonomia ao conseguir,

por recomendação de figura influente (e para desgosto dos parentes mineiros que

não admitiam ver as mulheres da família trabalhando), um cargo de funcionária dos

Telégrafos.

Brasil, levava os filhos da classe média, ou mesmo os descendentes da oligarquia

arruinada, aos braços do funcionalismo que, de bom grado, os acolhia. Numa época

em que os concursos praticamente inexistiam, o tráfico de influência era imprescin

dível para ingresso

a carreira que fez em órgãos do Governo. Chegando ao Rio, por exemplo, valeu-se

da amizade que mantinha com os Melo Franco para conseguir ingressar no Hospital

de Pronto-Socorro: “por intermédio de Afonso Arinos e Rodrigo, obtive de Virgílio

de Melo Franco carta para Pedro Ernesto, pedindo meu aproveitamento nos quadros

da Assistência Municipal (...) (GT, p. 478).

Para além da dinâmica da vida pessoal, a peregrinação do escritor

pelas repartições públicas, até conseguir estabilidade na Prefeitura do Rio, também
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na administração pública. Sem pistolões, o escritor não teria feito

próprio escritor confirmar a linhagem: precisando trabalhar para sustentar-se na

O desprestígio a que sempre foi relegado o trabalho manual, no



funciona como imagem da história brasileira do período, vista pelo recorte do mundo

do trabalho, tal como este se apresenta nas Memórias. Por um lado, se pode observar

a expansão do aparelho de Estado na década de vinte e começo da de trinta, abrindo-

se, assim, novos postos de trabalho para os que pudessem contar com a proteção de

figuras influentes. Esse aspecto é visível na trajetória profissional do escritor: no fim

dos vinte é criada a Universidade de Minas, onde o rapaz chegou a lecionar (GT, p.

organizado (BM, p.396); chegando ao Rio, o doutor beneficiou-se da ampliação dos

serviços públicos de saúde da cidade (CP, p. 274).

O crescimento do Estado não deixa de apontar o crescimento do

Brasil, cuja economia e cuja população também cresciam: a atividade agrícola iria

pobreza emigrada) e a expansão das classes médias seriam fato, sobretudo no eixo

centro-sul do país. Por outro lado, ocorre que os esquemas de ocupação dos cargos

permaneceria o mesmo, até que a demanda crescesse para além do campo exclusi

vista das relações pessoais, exigindo concursos públicos. Num Estado conservador,

mecanismos igualmente conservadores de recrutamento: cartas de apresentação,

permanência de um “país-família” procurando gerir-se segundo os interesses dos

clãs, que sempre se fizeram presentes

de avaliação das competências pessoais
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laços de sangue, apadrinhamentos, trocas de favores etc., expedientes que mostram a

na burocracia estatal. Um esquema subjetivo

e das necessidades coletivas imperou, e

402); em Juiz de Fora, o Centro de Saúde em que trabalhou acabara de ser

dividir espaço com a industrialização, o inchamento das cidades (que absorviam a



Regido pelo testemunho pessoal, o gênero memorialístico não

poderia existir se não fosse animado pelo sentimento, maior ou menor, para bem ou

para mal, de nostalgia do passado vivido. Quanto mais recuado o tempo biográfico,

mais propício ele costuma ser para as manifestações da saudade. O que se lê nas

Memórias de Nava é a narrativa dos seus anos decisivos, ou seja, a fábula da época

da sua formação, envolvida por um forte sentimento saudosista do narrador. Em

Nava, observamos a nostalgia da própria juventude, do vigor físico da mocidade, da

disposição para deslocar-se pelos espaços, da luta para firmar-se na carreira e na

vida etc. Isso no plano pessoal. Mas observamos, também, a saudosa lembrança de

cede como quem tira do baú um retrato do Brasil em preto e branco, para avivá-lo

com as cores da saudade, que impulsionam o estilo de narrar e, assim, nos transmi

tem a imagem de um tempo mais feliz. É que Nava foi um homem bastante realizado

na vida: como reumatologista, especialidade que não tardaria a abraçar, fez carreira

brilhante na medicina; conviveu com o que de melhor produziu a intelectualidade
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ainda impera, em nosso país. Essa configuração é apreendida nas representações do 

trabalho na obra de Nava, e desse ‘retrato do Brasil” se tira consequências para a 

interpretação das Memórias.

um Brasil cuja fisionomia foi se desbotando com o tempo: naqueles princípios de

brasileira após o Modernismo; em plena velhice, ainda tratou de pôr à prova, e com

século, nem a paisagem imperial tinha sido de todo apagada; nem o “país-família”

inteiramente dispersado. Misturando planos, o particular e o geral, o narrador pro-



ele, retomar os alicerces da própria trajetória, das mais bem sucedidas. É assim que

período da República Velha.

Embora empobrecido, o escritor se beneficiara dos privilégios da

classe de que provinha: dispunha de um sobrenome reconhecido, de uma educação

sólida e humanista, de uma rede de relacionamentos grande e influente o bastante

para lhe abrir caminhos na carreira, e em certos meios culturais de prestígio. Nava

tinha vários atributos para tomar-se um arrivista. Mas não é o que aconteceu.

Tomando parte da elite esclarecida, o escritor também se beneficiou da visada

contradições da vida brasileira: vivíamos num país de fortes I

contrastes, pertencíamos a uma sociedade injusta e perversa. Desses fatores, resulta

um narrador bastante atento para as mudanças ocorridas no país durante a passagem

da Belle-époque para a “Era Vargas”; um narrador que reage com indignação aos

abusos cometidos pelos que têm poder; um narrador sensível à condição dos excluí-

obra, muito embora o escritor se detenha pouco na análise dos mecanismos que

fazem a mesma história andar.

Por um lado, podemos dizer, Nava tinha mesmo vocação de cronista

com enorme talento para o pitoresco. Sua técnica acentuadamente descritivista se

sobrepunha à capacidade de criar tensões. Num processo de realização teatral, o
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modernista para as

se observa uma projeção do eu na visão enaltecida da vida brasileira durante o

grande sucesso, seu talento de escritor etc. Portanto, reconstituir o passado era, para

dos. Digamos, então, que o andamento da história é sempre bem representado na



autor das Memórias deixaria a desejar

do narrador talvez fosse interessada. Neste ponto, podemos voltar.

De todas as experiências humanas, a do trabalho é a que melhor

expõe os mecanismos de funcionamento da sociedade de classes. Sendo assim, ao

representar sua trajetória profissional, nos vários empregos que teve, o narrador,

saltando um pouco mais do campo da subjetividade, poderia ter chegado a abordar e

a medir sua participação numa engrenagem que, mesmo conservadora, o beneficiava.
i

Este modo de ver poria em questão sua auto-imagem, dando maior complexidade à

sua figura compacta, pouco ironizada e por demais autocomplacente. Os favores, por

exemplo, que motorizam inúmeras relações na obra, nunca são problema, desde que

os pedidos sejam atendidos. Quando isto não ocorre, a ira se volta contra quem não

os atendeu, descartando-se a possibilidade de questionar um mecanismo que

pressupunha, conforme o caso, que o pedinte desse com a cara na porta. Chega a

parecer que lançar mão do expediente era direito dos empobrecidos, que pediam

justiça, utilizando o favor como prerrogativa de classe ou pagamento da dívida social

eles. De modo complementar, o servilismo na casa da avó fica

debitado na conta quase exclusiva do temperamento da velha: o Brasil não era ruim,

a matrona é que não prestava; e mesmo assim nem tanto porque escravizasse suas

predileção. Que a figura merecesse cadeia, está fora de dúvida, mas esta hipótese
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extraordinário cenógrafo. Por outro lado, podemos dizer, também, que a “cegueira”

como dramaturgo, embora pudesse ser um

(sic) para com

crias, mas sobretudo porque não tinha os filhos de Dona Diva entre os netos de sua



nem de longe é mencionada pelo narrador. Ainda no plano familiar, a mesquinharia

dos parentes matemos decorre da natureza dos Pinto Coelho da Cunha, uma natureza

que não é remetida ao feitio de certos escalões da classe superior brasileira.

Em Nava, a subjetivação incontida dos problemas do mundo é

patente. Falta na obra o salto analítico, que exigiria mais objetividade do narrador.

Em suma, o esquema básico da obra é este: de um lado encontra-se o homem vir

tuoso, de outro o mundo composto de seres bons e ruins, estes ajuizados conforme

os parâmetros daquele. É como se o homem se colocasse num patamar muito acima

ao das figuras que representa. Assim posicionado, pode julgar segundo seu modo de

ver e seus interesses, a imensa galeria que faz ressurgir e desfilar nas Memórias. No

mundo, estão as virtudes e os vícios, que a mão de Deus precisa distinguir: de um

lado os que merecem ser ungidos, de outro os condenados ao inferno.

O ponto de vista do narrador, como se vê, é bastante convencional,

o que, evidentemente reflete na fatura da obra. Mesmo sendo um bom herdeiro do

Modernismo, dono de um estilo exuberante e liberto, o escritor não consegue escon-

claro que devemos dar desconto ao homem vindo de outra ‘época; é claro, também,

que isto não elimina o problema. Seu pai e sua mãe, por exemplo, são figuras sagra

das; alguns familiares e amigos não têm defeito; por onde andou, sempre procurou

laços de parentesco; certas instituições, como o Pedro II, são alvo de verdadeiras
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der, de todo, o seu convencionalismo de raiz. Um convencionalismo que, obvia- 

mente, se revela nos modos do narrador interpretar certos aspectos de sua matéria. É



honrarias; figuras sem maior expressão viram estátua de praça pública. Assim por

sonagens e assuntos às alturas, ora para baixo, com intenção declarada de sepultá-

los. Conforme o gesto, muda o tom: do lirismo das descrições encantadas à escritura

mais demolidora.

No fim das contas, as Memórias podem ser lidas como um longo

depoimento de saudades de um tempo talvez menos complexo, mas nem por isso

melhor que o de hoje, o que põe em questão a visão encandescente de um narrador

embriagado pela poesia que atribui à própria trajetória. O cenário desse tempo é,

basicamente, o Brasil anterior a 1930, um país recém-tomado republicano, coman-

projetos de modernização conservadora. Mas para o narrador das Memórias não é

país: um país-família, colorido, pitoresco, miscigenado e sim

plificado; um país parecido com o de Gilberto Freyre.
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diante, o escritor trabalhava empunhando a pena, ora para cima, erguendo seus per-

“concreto”, o “seu”

este país que interessa recordar, não o país “abstrato”, da maioria, mas o país

dado pelas oligarquias, acanhado e perverso, buscando meios de implantar seus



CAPÍTULO QUARTO: A RUA



Caminhando em ziguezague

Dos elementos espaciais que determinamos para a interpretação da

obra de Nava o mais metafórico é a rua. Em sentido literal, a palavra significa

residência, trabalho ou escola. Ou seja, por rua pode entender-se o espaço “lá fora”

expressões como “estar na rua” (fora de casa); “viver na rua” (sair muito de casa, ou

no olho da rua” (ser expulso de um lugar definido, a casa por exemplo). Assim por

diante, a rua sempre indica espaço em aberto, público, em oposição a um espaço

fechado, privativo, podendo ser este um lugar de intimidade, como a casa, ou não,

mas de qualquer maneira restrito em relação ao outro, amplo, liberto. Simboli

camente, a rua acaba sendo sinónimo de mundo, no sentido de “ir para a rua” pode

significar “ganhar o mundo”, sair ou libertar-se de algum vínculo, o familiar sobre

tudo. A rua passa a ser, então, espaço para exercício da autonomia do indivíduo. Ao

ultrapassar a esfera doméstica, se julga que ele esteja pronto para a vida pública, de
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não ter casa); “mulher da rua” ou “menino da rua” (sem “dono”, sem casa); “posto

em oposição ao “aqui dentro”. Fundamentalmente, contudo, a rua opõe-se à casa, daí

logradouro público. Mas, por extensão, ela remete a qualquer lugar que não seja



adulto.

Desde pequeno, o indivíduo anseia por ampliar os limites da casa

materna, explorando os espaços que a rua oferece. Esse desejo de sair, que também

significa vontade de crescer, é representado por Nava numa das melhores seqiiências

das Memórias (BO, pp. 310-314). Aos sete anos, sua principal diversão era plantar-

de observação dos movimentos do mundo que palpitava à sua frente: “Trepado no

paredão de pedra e seguro ao gradil, não só eu via todas as cores do céu despen

cando, como ouvia os ruídos da rua, inseparáveis da impressão luminosa” (BO, p.

310). Os verbos ver e ouvir reforçam a posição do menino atraído pelo outro lado,

mas retido ao gradil, que ainda não podia transpor. A claridade expressa não

somente a luminosidade das horas passadas ali, como também o clarão da memória,

que permite ao narrador rever-se naquele tempo e lugar, ansiando partir em busca do

mundo lá fora. Um mundo trazido para dentro de casa pelos vendedores de rua, que

por ali passavam, e entravam, encantando o menino com os sons dos pregões, com

as formas coloridas, os cheiros e os gostos das suas mercadorias. Eles aparecem na

narrativa, segundo as horas e as cores do dia, como se saltassem de molduras: para

para os da tarde, o esmaecido do pastel. Era assim que vinham, o peixeiro, o fissu-

reiro, o apanhador de ratos, o vassoureiro e os doceiros. De todos, os que mais
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se nas grades do sobrado do Rio Comprido, fazendo daquele espaço-limite seu posto

encantavam o menino eram os doceiros. Em primeiro lugar, obviamente, pelos con-

os da manhã, a suavidade da aquarela; para os do meio-dia, o traço forte dos óleos;



dela “aquele cheiro envolvente e sedativo onde as narinas surpreenderiam tonalida-

baixas e mais surdas do ovo, do cravo, da baunilha, do melaço” (BO, p. 313). Como

se vê, a visão, o gosto, o cheiro e o som se fundem nas analogias criadas pelo escri

tor, do mesmo modo como os tempos também se misturam: o do menino que parali

sava na frente dos doces e o do narrador que recupera aquele tempo sob a batuta do

seu.presente.

Naturalmente, as grades que o separavam da rua iriam ser transpos

tas aos poucos, primeiro da companhia dos familiares e depois, já crescido, sozinho

menino ia adentrando suavemente o mundo da cidade, aprendendo a conhecê-la e a

amá-la. Tudo começa com as lições de Antonio Sales, que gostava de fazer-se

acompanhar pelo sobrinho em suas andanças: “Aos passeios que fizemos juntos,

devo aquisições progressivas nos limites de minha geografia urbana que estendi à

Santa Teresa, ao Flamengo, a Botafogo e à Copacabana das Pitangueiras” (BO, p.

378). Antonio Sales, como já tivemos oportunidade de ver, adorava transitar pelo

centro velho do Rio, indo em busca da cidade lusitana entranhada no cenário

afrancesado da

Misericórdia, Carmo, Ladeira do Castelo, Ourives, Chile até desembocar nas largu-

248

passava. Assim se explica que, levantando-se a tampa da caixa do doceiro, viesse

ou com os amigos do Pedro II. Eram passeios e mais passeios, de modo que o

des altas do odor do limão e da laranja; as claras do leite, do coco, das farinhas; as

ras da Avenida Rio Branco. Devo a meu tio e a estes passeios o amor que nutro

belle-époque carioca: “seguia por São José atravessando



Certos elementos da fisionomia arquitetônica carioca, desaparecidos com o tempo,

funcionam como os guardados da memória do escritor. São como a saudade dos

entes queridos, as fotografias, os documentos de família, os diários, as cartas etc.,

daí a humanização: o “Rio-amigo”, no final do trecho, que citamos aqui, pela

segunda vez. Ao longo da obra, o narrador procede como um passeante nostálgico,

que se fixa nos lugares por onde andou ou viveu. A procura do passado, na paisa

gem, é também uma procura de si mesmo, na medida em que o amante de certas ruas

preservação do centro lusitano, que aprendeu a amar com Antonio Sales, e o cenário

belle-époque, em que passara a adolescência. O Rio de Nava é, portanto, o Rio de

antes das demolições da especulação imobiliária; um Rio cantado em prosa elegíaca,

em páginas de saudade. O Rio de Nava não é a corte singela e acanhada de Machado

Freyre: “Esta é a minha cidade, saudade! a cidade que escolhi para a vida, paixão e

morte do mineiro despencado do seu Caminho Novo. A cidade onde todos se abra

çam no mesmo bloco e seguem o mesmo estandarte rutilante (...). Aqui (...) todos
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pelas casas velhas do Rio antigo. Cada uma que cai é como amigo que enterro” (BC, 

p.215).

degradante de João do Rio: o Rio de Nava é o lugar em que o escritor viveu sua

a sofrida cidade de Lima Barreto, nem a metrópole glamourosa ede Assis, nem

do Rio busca fazer retomar dois tempos: o da cidade e o seu. Interessava-lhe a

“Troada”. Um Rio que se assemelha aos engenhos pernambucanos de Gilberto

Abrindo-se o portão do gradil, abre-se a cidade para o narrador.



dições, é assim que o narrador exuma o Rio de suas memórias felizes; um Rio, aliás,

criado por Deus, como na letra de um samba de exaltação: “Nosso Senhor, depois de

(BC, p. 216).

No Brasil, salvo engano, nenhuma outra cidade se oferece tanto à

evocação dos seus habitantes quanto o Rio de Janeiro. Cantado em verso e prosa,

por músicos e escritores, o Rio goza o prestígio de ser o cartão postal do país, e de

possuir a tradição de ter sido o centro das decisões nacionais durante todo o século

XIX e mais da metade do XX. Com o progresso económico, que fez São Paulo

empurrado para segundo plano. Talvez se possa dizer que, neste século, a cidade

acrescentou pouco, ou menos do que poderia ter acrescentado, aos panoramas

político, económico e cultural do Brasil. Mas o Rio de Nava é, basicamente, o

anterior a 1930. Nessa época, a cidade efervescia: era a mais sofisticada e a mais

cosmopolita que tínhamos. Ao convencionalismo de sede de Governo - o Rio sempre

irreverência, produzindo-se, assim, uma imagem da cultura carioca que se tomou

famoso do anedotário da nossa belle-époque é o da mulher do

presidente Hermes da Fonseca, Nair de Teffé, que introduziu, não sem causar
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lugares mais lindos do mundo nessa entrada atlântica que é a Baía de Guanabara”

célebre. Um caso

rebolam no mesmo samba” (BC, p. 216). Como uma “república ideal”, sem contra-

expandir-se, e com a mudança da sede do poder para Brasília, o Rio foi sendo

teve um quê de “acartolado”, de funcionário público -, contrapunha-se a

recortar as ilhas gregas, de fazer Siena e Florença, veio, em pessoa criar um dos



escândalo, o maxixe,

malandro alinhado e de sapato branco acabou tomando-se um mito capaz de,

Vizinhança”, de Roosevelt, mostrou ao mundo o que era o brasileiro típico, ou seja,

para a violência do corpo a corpo, perdendo-se, assim, todo o folclórico glamour que

consagrou a imagem da “felicidade carioca” como imagem da “felicidade brasileira”.

Como não poderia deixar de ser, de todas as descrições da paisagem

do Rio, a mais empolgante é a do verdadeiro esquadrinhamento que faz o narrador

das Memórias do centro velho do Rio (CP, pp. 369-389). Para além do real encanto

homem que por ali transitara muito, em sua infância, em sua adolescência, e em seus

tempos de médico rumo ao trabalho: “Para chegar ao Pronto-Socorro, de manhã, o

Branco ou da esquina desta com a rua Larga. Fazia o trajeto de ônibus, o mais das

palmilhara, menino e moço (...)” (CP, p. 369). Aqui, a superposição de tempos é

evidente: há o passado da região, que se anuncia na alma daquelas ruas cariocas; há

o passado do narrador, em três épocas: de menino, de moço e de médico que

explorava aqueles quarteirões, antes de chegar ao seu hospital; e há o presente do
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nos, até então, europeizados bailes do Catete. A figura do

vezes a pé para se entranhar cada vez mais daquela alma das ruas cariocas que

Egon tomava um ou outro dos três caminhos que partiam da Lapa, avenida Rio

o “Zé Carioca”. A malandragem, também sinónimo de esperteza, no Rio, que se

comprazia com o “inocente” batedor de carteira, evoluiu, aprofundada pela miséria,

inclusive, inspirar o cartunista Walt Disney que, baixo a política de “Boa

do cenário, ali o solo está cheio de histórias, histórias do Brasil e histórias do



com ele.

É dessas camadas temporais superpostas, animadas por recordações

detetive empunhando lentes de aumento

polígono” do centro velho do Rio é descrito

com muitos detalhes: as ruas e seus traçados, as casas e suas fachadas, os prédios

famosos, os templos, os teatros, os cafés, as praças etc. Pisando um chão que se lhe

igreja catedral” (CP, p. 371). Estudioso da cidade que era, munido de um arsenal de

informações sobre aquela paisagem, o escritor mistura elementos historiográficos,

geográficos e memorialísticos,

seguinte: “Ele sabia que o prédio onde estava o boteco tinha sido o local onde se

erguera nas eras o sobradinho do Patriarca da Independência. Ali atravessava e ia até

Carta. Ele nunca pôde discutir o gosto um pouco enfático, heroico e romântico da

escultura. Amava-a pelo que ela

infância. Por essa razão, coisa indiscutível e cheia de beleza” (CP, p. 380). Aqui, o

narrador rememora seu trânsito pela Praça Tiradentes, identifica o local de residên

cia de José Bonifácio, comenta a estátua do Imperador e, por fim, evoca seus tempos
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para melhor investigá-los. Assim, o “

afigurava sagrado, o narrador procede “como se estivesse palmilhando nave de uma

minuciosas dos espaços, Nava parecia um

o meio da praça admirar a estátua equestre de Pedro I erguendo na mão a nossa

era - uma de suas mais velhas recordações de

em seu discurso. Veja-se, por exemplo, o trecho

cronista e de poeta da cidade amada. Como Proust, apaixonado pelas descrições

mesmo médico que, já velho, escreve a crónica daquele espaço e das suas relações

saudosas, que surge a figura do “geógrafo sentimental”, misto de historiador, de



de menino diante da escultura de gosto duvidoso, mas cara às recordações de uma

fase feliz, a carioca, de sua infância. A subjetividade é projetada no detalhe espacial

do mesmo modo como se projeta, também, no todo que reconstitui as imagens do

Rio antigo.

O modo de compor a passagem compete com o interesse da sua

matéria. É com longos parágrafos que o narrador organiza cada um dos itinerários do

médico. Seus passos, que não deviam ser lentos, contrastam com a descrição

minuciosa da paisagem e com a evocação dos acontecimentos com ela relacionados.

Sendo assim, o texto resume as travessias de muitos anos numa só, compactando o

tempo e tomando-o simbólico. Para quem amava explorar aqueles espaços, o trajeto

não podia mesmo ser feito em linha reta: tomado pelos espíritos do passado, seu e da

cidade, o doutor “deixava-se ir aos ziguezagues” (CP, p. 370). O procedimento, que

lhe permitia entrar pelas ruas, para deter-se em vários pontos, é reproduzido pelo

narrador, que maneja o tempo segundo o vai e vem das suas recordações. Acontece

que isto, que se vê na parte, também pode ser visto no todo da obra. Como o médico

em seu caminho, o narrador das Memórias nunca segue em linha reta. Sua narrativa

é marcada por bifurcações, quinas e curvas, ruas principais e vielas, de modo que

sua maneira de proceder, ao narrar, também pode ser descrita pelo movimento de

ziguezague do Dr. Egon em direção ao Campo de Santana.

É olhando para as minúcias, em suas caminhadas pelo Rio, que

Nava se apaixona pela arte da serralheria carioca. Seu gosto pelos rendados de ferro
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esmero artístico. Evidentemente,

aquele gradil prateados faziam parte desse sistema de rendas de ferro que enfeita

matéria de serralheria. Mais que Lisboa. Mais que Sevilha e Granada. Não só grades

e portões - é toda a tessitura metálica que deu ao simplesmente útil, o requinte do

ornato e emprestou extraordinária importância decorativa ao fojardo, nas constru

ções cariocas do fim do século passado e princípio deste (...)” (BO, p. 307).

Tal como acontecia com o ziguezague, novamente o detalhe remete

apresentam em várias passagens das Memórias, não deixa de ser maneira de o escri

tor falar de seu próprio estilo de nanar. Um estilo que talvez tenha sido germinado

nas sessões em que, criança ainda, assistia, bastante atraído, ao trabalho de sua velha

tia Marout, que fazia rendas na casa do Rio Comprido. De algum modo, a arte de

Marout se reapresenta no “sistema de rendas de ferro” que atraem a atenção e atiçam
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àquele em que, menino, se agarrava para observar a rua do sobrado do Rio Com

prido. E evocando esse tempo que, pela primeira vez nas Memórias, o narrador se

fabulosamente o Rio de Janeiro e faz dele uma das cidades mais ricas do mundo em

a um dado composicional da obra. As conversas de Nava sobre os gradis, que se

detém para falar desses ornamentos da paisagem urbana carioca: “Aquele portão e

a adoração dos gradis remetia-o ao seu gradil,

fato de que, nesses gradeados, a função de arejar os ambientes fosse cumprida com

dos gradis das casas, das sacadas de janelas, dos jardins públicos, das escadarias 

antigas etc., levou-o a pensar em fazer um estudo desses elementos da arquitetura do 

velho Rio, sobretudo o da belle-époque (CP, pp. 388-389). Fascinava ao escritor o



o gosto do narrador. Ao trabalho da mulher rendeira não deixa de corresponder o do

objetos, que saltam, assim, da sua mera função de utilidade para a condição de obje

tos artisticamente apreciáveis. Apaixonado pela palavra enquanto ornamento e pela

tudo aquilo feito com estilo, tudo que é bem escrito e que é tocado, ainda que de

leve, pela mão da poesia” (CP, p. 413). O seu estilo, que de fato era bom, podia per

feitamente espelhar-se no rendado dos gradis do Rio, que tanto admirava.

Na Rua da Bahia

Nava ia fazer dezoito anos quando trocou o Rio de Janeiro por Belo

Horizonte. Concluído o curso secundário no Internato do Pedro II, voltava à casa da

mãe para poder preparar seu ingresso na Faculdade de Medicina. Começava, então,

mais um ciclo, o mais decisivo, da vida do escritor. Ao chegar, deixava a adoles-

como gostava de dizer, referindo-se ao privilégio de ter amadurecido numa década

fundamental da vida brasileira moderna. A esse período é dedicado um livro inteiro

de sua obra: Beira-Mar: quatrocentas páginas de vida estudantil, de medicina, de

boémia e de literatura. Para época decisiva, livro também decisivo. Sem as recorda-
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cência; ao partir, entrava na maturidade; viveria seus vinte anos nos anos vinte,

serralheiro: ambos sobrepõem, com seus fios, de linha ou de ferro, enfeites aos seus

frase enfeitada, Nava se autodefmia como “escritor barroco”. Para ele, “Literatura é



também, e sobretudo, as histórias de sua participação no Modernismo mineiro, e sem

ela Nava não seria o escritor que é: “me liguei ao grupo literário de Belo Horizonte

que desencadeou o movimento modernista logo após a Semana de Arte Moderna de

1922. A minha ligação com esses intelectuais e depois com a Semana, nossa adesão

completa aos pontos de vista literários que preconizavam Mário e Oswald de

seja, a de médico e de homem de letras. Observando a obra, podemos mesmo dizer

que Nava foi um modernista de vinte e de trinta, desabrochado no final dos anos

sessenta, e consagrado ao longo dos setenta.

Em se tratando de homem tão fascinado pelos espaços, não surpre

ende que

escritor, seja largamente descrita em Beira-Mar. Contudo, pensando na economia do

nosso trabalho, resolvemos não abordar as passagens-retrato da capital mineira, tal

como procedemos com as descrições que o narrador nos apresenta do centro velho

do Rio. Preferimos ir diretamente à crónica “Evocação da Rua da Bahia”, devido à

sua importância como texto fundador das Memórias, e também porque nela se

encontra o essencial daquilo que será, depois, convertido na matéria extensa sobre

Beira-Mar. Além do mais, nela, não é somente o cenário da

I Entrevista de Nava a Ricardo Azambuja Amt, in Ele & Ela. n° 103. novembro de 1977.
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ções de Beira-Mar, as Memórias não existiriam, pelo menos do jeito que são. É que, 

nele, encontram-se não somente o relato dos tempos de mocidade do escritor, mas

a cidade de Belo Horizonte, que tanta importância teve na juventude do

Belo Horizonte, em

Andrade, e os modernistas de São Paulo, é que me deram essa dupla existência”1, ou



“Evocação da Rua da Bahia” apareceu muito antes de Nava ter dado

crónica, que reapareceria vinte e três anos após, como Anexo de Chão de Ferro (pp.

349-354), foi escrita em homenagem ao cinquentenário de Carlos Drummond de

Andrade. Trata-se da estréia de Nava na prosa literária de reminiscências2. Nela já

seu talento narrativo para que sua obra fosse dada a conhecer, o que somente ocor

reria vinte anos depois de escrita a crónica. É que sua medicina ia a todo o vapor e a

literatura teria que aguardar sua hora e vez.

Em poucas páginas, Nava nos descreve aquela rua central da cidade,

com seus pontos de encontro da rapaziada que faria o Movimento Modernista de

Belo Horizonte. Espaço e experiência se juntam, assim, para constituir o assunto do

texto, aliás dividido em duas partes. A primeira, bem menor, traz recordações de

adolescência, e refere-se aos anos de 1916 e 1917, época em que o escritor costu

mava passar suas férias escolares na capital mineira. Aparentemente, esta parte não
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encontramos, maduro, o escritor das Memórias. Era esperar que ele desse fluxo ao

anunciam as histórias do escritor com os seus companheiros de Modernismo.

início à escritura das Memórias. Publicada em 1953, no jornal Correio da Manhã, a

Segundo seu depoimento. Nava havia escrito dois diários, ambos destruídos, antes de escrever a 
crónica em questão. O primeiro deles, no final dos anos vinte: "Eu fiz um diário em Juiz de Fora, mas joguei 
fora porque a dona da minha pensão ia ler, descuidava e me perguntava coisas (...) . O segundo, durante a 
ditadura do Estado Novo: “Fiz também um diário na época do Getúlio, dos acontecimentos, daquelas 
incoerências, daquelas safadezas todas que se faziam aqui. (...) Entreguei isso a um amigo pra guardar (...). 
Mas deu uma crise de medo nele - jogou tudo fora." Conf. entrevista do escritor a Wilson Figueiredo e Luis 
Paulo Horta, in Jomal do Brasil. 11.02.79.

cidade que aparece, concentrado na sua artéria mais famosa. Nela também se



Drurrnnond, por exemplo, é anunciado na figura de um tio, que morava nas proxi

midades de Nava, logo no primeiro parágrafo da crónica, que começa assim: “O

quarteirão não mudou muito. Ainda é praticamente o mesmo. Nossa casa ficava em

Timbiras, vizinha da do doutor José Pedro Drummond - de onde vinha a algazarra

permanente dos meninos - e do prédio mais baixo, onde moravam as Gomes de

Souza” (CF, p. 349). Só depois a narrativa engata, pondo em foco a folia da meni-

meio da página, descreve os poentes de Belo

Horizonte, apreciados pela “boa sociedade”, que subia ao encontro das ruas

Espírito Santo para assistir ao “espetáculo prodigioso”. O ritual

contemplativo, entretanto, era ameaçado pelos ataques dos meninos, dentre os quais

o narrador: “Não é que fôssemos insensíveis ao crepúsculo. Mas o que nos

interessava (...) era a correria desabrida, o berreiro, a barra-bandeira, a pedrada”

tema dessa primeira parte; ela que, sem

dúvida, antecipa

às turras com a cidade. Os “adoradores do sol” viram, assim, imagem da convenção

percebe que o essencial de Nava também se apresenta no modo de

composição da crónica: o começo está centrado no particular que, depois, evolui

para o geral. A diversão se amplia, em tamanho e importância, na segunda parte,
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(CF, p. 349). É a molecagem, portanto, o

a “molecagem” dos modernistas que, adiante e mais tarde, viverão

nada. Um longo parágrafo, bem no

em que atirariam pedras, recebendo-as também, os endiabrados “Meninos . Além

disso, logo se

Timbiras e

tem a ver com a segunda, bem maior. Mas prestando atenção, observamos que o

inicio funciona como antecipação disfarçada da parte substanciosa da crónica.



onde se tratará das relações entre o espaço da rua e a experiência modernista.

escritor. Tanto assim que seu nome dá título a dois capítulos das Memórias: o quarto

de Chão de Ferro e o primeiro de Beira-Mar. Para o narrador, a cidade inteira se

vias para os fimdos do fim do mundo, para os tramontes dos acabaminas (...)” (CF,

p. 352). Nela, o escritor viveria o principal de sua épica juvenil. Adulto, conquistara

o direito de ir e vir por conta própria; desinibido e afetivo, angariava, ali, amizades

de melhor podia oferecer, em termos intelectuais e humanos, a mocidade local.

Eram estes os principais pontos de encontro dos rapazes modernis

tas, todos na Rua da Bahia:

Drummond, Emílio Moura e João Alphonsus; a “Livraria Alves”, onde se vendiam

volumes a crédito, onde se podia ler sem comprar os livros, e onde se abriam os cai

xotes com as novidades nacionais e estrangeiras, estas sobretudo francesas; o Grande
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Atrás dissemos que a Rua da Bahia poderia resumir todas as ruas de 

Belo Horizonte. É que ela é referência fundamental nas recordações de mocidade do

Hotel, que, como a livraria, funcionava como porta de entrada da “civilização” na

a redação do Diário de Minas, onde trabalhavam

cidade: nele, os moços conheceriam os modernistas de São Paulo e do Rio; e,

“perdidamente... Sobre as cartas do Mário, sobre o manifesto ‘pau-brasil, sobre os

daria nome ao grupo, e onde se bebia, se comia, se discutia e se conversava

concentrava ali: “Todos os caminhos iam à Rua da Bahia. Da Rua da Bahia partiam

finalmente, o espaço mais caro àquela geração, o “Café e Confeitaria Estrela”, que

para a vida inteira; inteligente, sensível e bem formado, desfrutava, “na rua”, do que



rapazes de Cataguases, sobre o aparecimento de ‘Estética’, sobre o lançamento da

quatro ambientes, acrescentavam-se, completando o cenário da vida cultural da

frequentado pelas “boas famílias” de Belo Horizonte.

A evocação desses espaços, na crónica, se dá pelas imagens do

movimento de subida e descida da rua: “Subíamos às vezes ao Diário de Minas”;

“Descíamos ao Estrela”. Como sempre acontece, o espaço é convertido em tempo:

“Eram todos estudantes de modo que suas manhãs eram passadas nas respectivas

faculdades. Seus encontros começavam de tarde (...)” (BM, p. 96). Assim, vesperti

nos, subiam a rua, para depois descê-la, rumo ao café, que “era frequentado duas

vezes ao dia, de tarde, depois do Alves, de noite, depois do Odeon pelos moços da

rua da Bahia - o chamado ‘Grupo do Estrela’” (BM, p. 102).

O trabalho de transfigurar

as experiências vividas naquele lugar, atinge, assim, como que imitando as alturas da

rua, seu nível mais elevado:

aspecto puramente mecânico, era arte delicada. Pelos paralelepípedos ou
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rador descreve o “jeito especial” de subir e descer a rua.

Num longo parágrafo, literariamente o ponto alto da crónica, o nar-

“Descer ou subir a Rua da Bahia , mesmo materialmente, mesmo no seu

cidade, o “Bar-do-Ponto”, que reunia a boémia “de bem”, e o cinema “Odeon”,

“Subíamos todos os dias ao Alves”; “Subíamos também ao Grande Hotel”;

‘Revista’, sobre a recuperação das amadas e a poesia do mundo” (CF, p. 354). Aos



pelos tijolos queimados dos declives laterais (...), pelos passeios coalha

dos das sementes vermelhas que caíam da arborização e que estalavam

sob as solas - pelo meio da rua, ou rente às casas - havia um jeito espe

cial de caminhar, um modo particular de trocar os passos que era espe

cialidade mineira, traço de cultura conservado pelas gerações adestradas

nas ‘escadmhas’ de Ouro Preto, nos ‘pés de moleque’ do Sabará, nas

‘capistranas’ da Diamantina... Devagar e preciso. Lento e seguro. Uma

espécie de meneio para os lados, a troca dos pés sem pressa, um andar

compassado para não perder o fôlego e poder conversar rua acima, a

cabeça baixa (...). Um molejo solto do corpo,

espinha e mais acentuado nas pernas - o joelho cedendo quando o calca

nhar batia no chão. (...) Andar mineiro, paulatino e inabalável andar

mineiro ... Nosso andar (...)” (CF, p. 351).

Como se vê, em princípio, o texto nada mais representa do que a

revelação e a descrição de um detalhe: o “jeito especial de caminhar na rua. Mas

acontece que esta é a grande especialidade do (então futuro) narrador das Memórias:

(aparentemente) í r .ricn -rir?s. O “modo particidar de percorrer a rua e

pnos mmemos: no* passo

mmea-se de novo, podendo sugerir os pró-

to e semrno”. ao “meneio”, no “andar compassado”, no

um quebrado brando na

seu talento para amnliar o menor, ou seja, atribuir significados as matérias

no “andar mirre?ro~ e este, per sua vem

lejo". no “quebrado branco” efim. aiçt—a. ressonância há no tempera_ento des



Diamantina, o narrador acaba aludindo aos rapazes do Modernismo, em sua maioria,

ele inclusive - daí o “nosso andar” -, pertencentes a famílias tradicionais de Minas,

cujas raízes fincavam-se nas cidades da antiga mineração. Finalmente, depois desse

vôo de significações possíveis, o retomo ao particular, não o do eu que narra, mas o

do homenageado da crónica: atrás da expressão “cabeça baixa” podemos ver o poeta

de Itabira, cuja figura, como se sabe, tomou-se uma espécie de paradigma da timidez

e da reserva.

Lida assim, a passagem pode conter a crónica inteira, que tem como

objetivo principal tratar da ambientação que produzira “aqueles rapazes” de Belo

Horizonte. Além disso, nesse trecho de grande elaboração, já se expõe, com nitidez,

o estilo do futuro memorialista, um estilo abundante e engenhoso, ou, para ficar com

Memórias, “seu jucundo e insopitável talento literário”3.

Mas se havia quatro espaços básicos para os encontros do “Grupo

do Estrela”, havia também quatro personalidades no comando das relações dos rapa-

com Nava, Drummond foi, desde o começo, o líder do Movimento. Nosso escritor o

3 Conf. artigo de Otto Lara Resende, no jornal O Globo. 29.06.76.
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zes. Eram Alberto Campos, Emílio Moura, Milton Campos e Drummond. De acordo

a expressão de Otto Lara Resende, nessa crónica, Nava expunha, antecipando as

de subir e descer com a experiência de vencer as ladeiras de Ouro Preto, Sabará e

mineiros, conhecidos pela cisma, pela cautela, pela astúcia, pelo caráter 

“sistemático”, pelo jogo de cintura etc. De modo paralelo, ao identificar a “técnica”



Paulo a Semana de Arte Moderna” (BM, p. 64), num restaurante, e pelas mãos de

seu amigo Paulo Machado, irmão do futuro autor de João Ternura, Ao reconstituir a

notável precisão, um retrato definitivo do nosso maior poeta: “Ainda no meio da

turma, um moço, muito calado, óculos redondos, aros de tartaruga, olhos muito cla

ros, pele muito branca. Parecia fraco, pela magreza. Mas atentando bem sentia-se-

lhe a forte ossatura e os músculos ágeis, finos e rijos como tiras de couro. O Paulo

baixou a voz para dizer quem era. Drummond” (BM, p. 62). Aqui, dois dados cha

mam atenção: a combinação de fragilidade e força da figura, e a reverência de Nava

mostra na atitude do rapaz que, para dizer quem era o moço, polidamente, abaixa a

voz.

Sem ser, na época, o mais culto, porque, ao que parece, este lugar

era ocupado por Aníbal Machado, oito anos mais velho que ele, Drummond era,

reconhecidamente, o mais arguto do grupo. De acordo com Nava, quando se abriam

os caixotes na livraria, era o poeta quem, de pronto, selecionava as leituras mais

importantes: “Evidentemente na sua escolha, ele sofria um pouco da influência da

roda, dum Aníbal, dum Milton, dum Abgar mas o que espantava era principalmente

o autodidatismo que nascia dum instinto prodigioso na descoberta dos bons autores.

Seu rápido gosto era certeiro nessa seleção de nomes até ontem desconhecidos.
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conheceu em fevereiro de 1922, no

- grande amigo e profundo admirador do poeta -, e dos outros; reverência que se

cena em que o viu pela primeira vez, o narrador nos dá, em poucas linhas, e com

“mesmo mês em que estava acontecendo em São



Bastava uma folheada à hora da abertura dos caixotes do Alves, a leitura dum

Aníbal Machado foi, segundo Nava, a outra grande figura da época,

ainda que não tenha participado do “Grupo do Estrela”. Aníbal, ao lado de

Drummond, atuou decisivamente na formação do autor das Memórias, que ficou

devendo aos dois “noções menos confusas da literatura moderna e do movimento

que se esboçava” (BM, p. 177). Foi com eles que Nava começou “laboriosamente a

apartar a Poesia da merda rala que o burguês considera poético e que é justamente o

seu contrário” (BM, p. 177). Aníbal, que em 1922 já era um homem de vinte e oito

anos, quase dez a mais que Nava, foi um mestre para ele, espécie de continuador de

Antonio Sales. Filho de fazendeiro, era o protótipo do rapaz culto e refinado da

província. Mantinha seu escritório, onde recebia os amigos, no porão da casa do pai:

livros e revistas de arte compunham o ambiente (BM, p. 46). Também como Antonio

Sales, Aníbal tinha devoção pela França. Contribuiu para ampliar o repertório

francês das leituras de Nava, e abriu-lhe as portas de acesso aos pintores impressio

nistas franceses (BM, p. 84). Foi Aníbal quem deu a Nava notícias da existência de

Proust (BM, p. 47).

Mas como era o quadro social da rapaziada que fez história na praça

vinte? Já dissemos que, em sua maioria, provinham de

famílias ilustres de Minas. Eram também, com exceção de Nava e Drummond, estu-
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nos servia de indicador. O Carlos gostou. O Carlos disse" (BM, p. 174).

belorizontina dos anos

rodapé, duma nota e o Carlos fazia sua eleição com toda segurança. Abria caminho e



agitação literária. Mais incomodavam o convencionalismo local, em seus aspectos

morais, que produziam: as obras apareceriam depois, a partir de 1930. Eram filhos

rebeldes da TFM, mas não romperiam de todo com as convenções. É o que mostram

os quadros biográficos apresentados por Nava, em seu Beira-Mar. Alguns não tar

dariam a ser Deputados, Secretários de Governo, Senadores, Ministros e até Gover

nadores, e nem sempre se alinharam nas hostes políticas mais progressistas. Uma

tendência à oficialidade e ao funcionalismo público os marcava4. Seja por mérito,

seja por influência, mas seja, sobretudo, pelo fato de que pertenciam à elite mineira,

vitoriosa depois dos Movimentos de 30 e 32, alguns acabariam tomando-se figuras

de projeção nacional, ao lado do Poder e da Ordem. Milton Campos e Gustavo

Capanema, por exemplo. Costuma-se dizer que os mineiros não brincam em serviço,

que trabalham em silêncio e que são bons políticos, quase sempre à direita, porque

sabem esconder o jogo e conciliar como ninguém.

Um pronunciado “romantismo” marcaria o comportamento dos

intrépidos rapazes do “Grupo do Estrela”: futuros advogados, liberais, literatos,

noturnos e contestadores dos costumes. Talvez lhes faltassem a umidade da garoa e

representada. Contudo, não era a melancolia que lhes dava o tom. Os anos vinte

transcorriam animados demais para eles que, com muita cerveja, muito cinema e

4
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Fernando Correia Dias estudou a configuração social dos modernistas mineiros, em seu O 
Movimento Modernista cin Minas. Uma interpretação sociológica. Brasília. UnB, 1971, pp. 81-129.

o charme das arcadas para que a atmosfera de seu quadro “romântico” fosse melhor

dantes de Direito. Viviam basicamente para os estudos, para a boémia e para a



sociedade bem posta, que os repelia. Como “rebeldes sem causa”, declararam guerra

depredações, embora ninguém tenha ido para o xadrez. Tudo feito de modo matreiro

e às vezes engraçado, como convém às irreverências juvenis da classe superior. Em

gerações vindouras. E mais: tiveram a sorte de terem consigo um esmerado guarda

dor de lembranças, que iria escrever, meio século depois, a história do grupo.

Beira-Mar é um livro alternado. As histórias do Modernismo

mineiro vão se intercalando às histórias da Faculdade de Medicina, que Nava fre

quentou no período de 1921 a 1927. O “Grupo do Estrela” vai pulsando ao longo da

narrativa, na maioria das vezes, em várias sequências de tamanho curto. A mais

longa, de 41 páginas (BM, pp. 157-198) contém, basicamente, os retratos das quatro

figuras centrais do grupo e os relatos do comportamento contestador da rapaziada e

da famosa visita dos modernistas de São Paulo a Belo Horizonte. Nesta passagem,

das mais vibrantes, ganham vulto os perfis de Mário e de Oswald de Andrade. Nela,

há também uma cena muito curiosa e bastante reveladora dos dilemas ideológicos

vividos por aquela geração irreverente. A aristocrática Olívia Guedes Penteado, que

tomava parte da “caravana” paulista, ao se despedir dos mineiros, dá um verdadeiro
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suma, os rapazes viviam seus “anos dourados”: universidade, conversas cultas e

muito jazz , não precisavam render-se ao spleen. Sua principal batalha era contra a

ao establishment belorizontino. Uma guerra em que não faltaram cusparadas e

estripulias nas ruas. Teriam muito o que recordar desse tempo e o que contar às

“show de classe”. Na plataforma do trem, a dama é saudada à direita e à



Governo representado por Melo Viana, Augusto Mário, Daniel, Alfredo Sá,

Noraldino (coté aubussori) e do outro, a tropa desferrada dos nefelibatas e futuristas

(coté cocheira) (BM, p. 184). A passagem, além de engraçada, acaba mostrando

que a guerra entre a ordem e a desordem tinha hora e lugar. Pelo que consta, nenhum

o caso de dar vexame na frente de Dona Olívia, a “Nossa Senhora” do Modernismo.

É a antiga tradição conciliadora nacional que, de algum modo, se apresenta naquela

espera do trem. No fim das contas, os “Meninos” não ameaçavam tanto assim. Daí a

pouco estariam bem sentados em seus gabinetes e escritórios.

Mas voltando, considerando-se ainda o tamanho das sequências,

duas outras merecem destaque: a dos locais de encontro do grupo e a que reconstitui

longas contêm o principal das histórias do Movimento: os espaços que aglutinavam

os rapazes (BM, pp. 95-106); os quadros das figuras centrais do grupo, suas atitudes

e seus contatos com os paulistas (BM, pp. 157-198); e, por fim, a descrição do prin

cipal veículo de divulgação das novas idéias (BM, pp. 210-212). O conjunto, a que

se acrescentam as sequências menores, funciona como uma História do Modernismo

Mineiro, escrita décadas depois por quem dele participou.

Medir o alcance artístico da vanguarda mineira, foge às intenções

deste trabalho. Para tanto, obviamente, seria necessário estudar as obras dos escrito-
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esquerda : (...) fomos levá-la à estação, dois grupos adversos. Dum lado o

o processo de fundação de A Revista. Observamos, assim, que as passagens mais

mocinho surpreendeu a platéia cuspindo na gola de um inimigo de batalha. Não era



res que animaram as letras e a cultura de Belo Horizonte nos anos vinte. Nosso inte

resse restringe-se ao impacto causado pela experiência modernista na trajetória de

memória se enroscam: retratos biográficos dos participantes do “Estrela”, acompa

nhados por notas de rodapé “dicionarizadas”, avaliações morais, comentários de

assunto.

Dos gradis do Rio Comprido à Rua da Bahia, o salto do menino foi

enorme. Crescido e adulto, ele podia subir e descer a famosa rua, um dos pontos

altos, senão o mais alto, da sua caminhada. Para tomar parte do grupo, Nava tinha

vários atributos: embora empobrecido, pertencia a família ilustre; era aluno do curso

de Medicina, que dividia com o de Direito o privilégio de formar os quadros dirigen

tes da elite belorizontina; possuía uma educação sólida e humanista, e sensibilidade

aguçada para as artes. Tinha, portanto, condições e perfil para pertencer ao grupo. A

experiência modernista deve ter sido o maior acontecimento de sua vida pública, a

Épica dentre suas épicas. É ao Modernismo que as Memórias remetem. Elas podem

dívida para com seus pares de geração.

Já dissemos que Nava atravessou as décadas de vinte e as subsequentes na categoria

de escritor bissexto, debruçado que estava em suas atividades de médico. Faltava a

Movimento que já havia dado grandes
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ser lidas como preenchimento de lacuna ou

ele dar à luz uma produção à altura de um

interessante do Movimento e da época. Isto posto, podemos então voltar ao nosso

livros, anedotas, dinâmica das amizades etc. - tudo compõe um painel bem vivo e

Nava. Quanto à narrativa daqueles tempos, basta-nos observar que, nela, história e



(Drummond e Aníbal) escritores. Nava corria o risco de cair no esquecimento, ou de

. Amigos e público teriam

muito o que esperar até pôr os olhos nas Memórias. Nelas, reapareceriam os traços

do antigo rapaz do “Estrela”, que fmalmente podia dizer a que tinha vindo: “Estou

escritor em 1977, em plena época de escritura de Beira-Mar.

As palavras “linha” e “trilho” são caras à interpretação das Memó

rias de um narrador “andarilho”. O Modernismo, por exemplo, pode ser visto como

seu caminho. É o que procuramos mostrar no esquema

seguinte:

5
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limitado às suas ralas contribuições para “A Revista”5

virar mera citação bibliográfica de estudiosos da literatura do período, se tivesse se

uma encruzilhada em

O escritor não levava muito em conta sua produção para A Revista, o veículo em que havia 
publicado dois poemas: “O Tijuco” (n° 1, julho de 1925) e “Alegria ' (n° 3, janeiro de 1926), como, de resto, 
tudo o que publicara anteriormente às Memórias: “(...) nesse tempo a minha linguagem, evidentemente, não 
era minha linguagem. Assim como se falava alemão, inglês e francês, eu nessa época falava mario-de- 
andrade’”. Entrevista a Ricardo Azambuja Amt. cit. Passada a fase do Estrela . de relevante, Nava só havia 
apresentado “O Defunto’’, poema que o tomou conhecido, mas que o irritava “porque era apresentado como 
coisa literária única, dava a impressão de galinha que pôs um ovo só. O poema me irritou durante certo 
período como ‘As pombas’ irritavam Raimundo Correia.’ Entrevista a José Márcio Mendonça, in Status, 
janeiro de 1977. Para a apreciação dos poemas modernistas de Nava. ver. Mário de Andrade. 
Correspondente contumaz. Cartas a Pedro Nava (1925-1944). Ed. preparada por Fernando da Rocha Peres. 
Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1982.

Entrevista a José Márcio Mendonça, cit.

dentro da linha do movimento modernista, não fui infiel ao meu trilho”6, dizia o
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Como se vê, para o Modernismo convergem as linhas da vida do

aprendiz de médico e de escritor. Disperso o “Grupo do Estrela” (em 1927, derra

deiro ano da faculdade de Nava, o grupo praticamente já não existia), Nava tomaria

o caminho da medicina, deixando a literatura em plano bem secundário. É quando

vida. Nas Memórias,
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as duas linhas, medicina e literatura, se misturam, de modo que

suas atividades médicas arrefecem que as letras retomam com toda força, em sua

o resultado é a combinação de médico e de escritor no mesmo homem. Seu afasta-



pronunciar nos gêneros que abraçaram.

Na época, Nava não tinha ainda encontrado o seu, o que pode ter contribuído para

escritor dizia: “Quando fui envelhecendo para a Medicina e os clientes rareando,

resolvi voltar à minha literatura da mocidade. Fazer o quê? numa geração que já

geração que tinha dado o mesmo João Alphonsus e Ciro dos Anjos? (...) Resolvi: -

vou contar a história de toda essa gente de cambulhada. Foi assim que me sentei à

oportunidade do memorialismo. Ao retomar o passado, não era mesmo o caso de por

de lado seus anos de experiência na medicina. Nem o escritor poderia, de tal modo a

literatura brasileira, de escritor e de médico: “eu não deixo de ser médico até hoje,

até na maneira de escrever. Até em certa técnica, às vezes, de usar a frase, eu estou

O antigo rapaz do “Estrela” reapareceria nas Memórias, ou seja, na

pele já bastante curtida de um homem velho, experiente e culto. Um homem capaz
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7

8

organizado por Melânia Silva de Aguiar). n° 17, jan/julho de 1994. vol. 14. p. 121.

Entrevista a Estácin Medeiros. O Estado de São Paulo. Suplemento Cultura ,n 156.5/06/83.
“Conversa com Pedro Nava”. Boletim do Centro de Estudos Portugueses da UFMG (Texto

que se retirasse do cenário. Numa entrevista, dada um anos antes de sua morte, o

tinha dado em Minas Drummond, João Alphonsus, Emílio Moura. Romance? numa

minhos dos modernistas não tardariam a se

minha máquina de escrever (...)” . O tempo correra bastante, dando-lhe, assim, a

vida hipocrática o marcava. Era deixar fluir sua natureza dupla, e talvez única, na

usando uma frase médica muitas vezes”8.

de expressar seus muitos saberes num estilo por demais opulento. Um estilo

mento da atividade literária chega a parecer que foi um pouco premeditado. Os ca-



9

irreverente e convencional, cómico e sério, escatológico e sublime. Um estilo liber

tino, como provavelmente diria Manuel Bandeira. Um estilo excessivo, passional,

enumerativo, sensorial, vertiginoso. Enfim, um estilo abarrocado, porém crivado

pela experiência modernista, vivida com paixão.

Como se sabe, uma das características do Modernismo brasileiro foi

a valorização da cultura nacional. Combatendo as hostes parnasianas, europeizadas,

formalistas e distanciadas da realidade, os modernistas propunham um engajamento

imediato e efetivo no concreto da vida brasileira. Não se tratava de insulamento

nacionalista,

Memórias de Nava são exemplares. Muito brasileiras e bem modernistas, no sentido

de que se fundam numa espécie de provincianismo desprovinciamzado. Nelas, o

local e o universal se justapõem, o que se toma visível, sobretudo, no estilo do escri

tor, conforme se verá adiante. Em Nava, observamos um homem ao mesmo tempo

sintonizado com o que de melhor produziu a cultura européia e com a cultura do seu

país, país que procurou retratar através de suas reminiscências. Nesse aspecto, pode-

literatura foi empenhada: tudo indica que faltava contar um pouco

da história brasileira pelo recorte do particular, ou seja, pela trajetória de um homem

9 Mário dc Andrade. Correspondente contumaz, cit. p. 90.

272

se dizer que sua

mas de buscar “lá fora” instrumentos para se produzir “aqui dentro”

com certo padrão cosmopolita. Nesse prisma, as

dos anos vinte . Um estilo cuja marca é a mistura de níveis: coloquial e erudito,

suntuoso , como, de pronto, observou Mário de Andrade aó comentar seus poemas

uma cultura que fosse “nossa”,



e seus relacionamentos, num cenário de vida cotidiana em que ganham realce os

seus costumes e os de sua gente. Assim, o retrato de sua família revela muito da

família brasileira; o relato de seus tempos no Pedro II, muito do tipo de educação

país etc.

Como não poderia deixar de ser, num narrador apegado aos deta

lhes, e num narrador que assimilou perfeitamente a idéia modernista de que a poesia

tanto podia estar nos grandes como nos pequenos assuntos, se pode apreciar, nas

Memórias, uma espécie de “poética das miudezas”. Por exemplo: Nava foi homem

bastante ligado

ções de almoços e jantares dos mais variados tipos, desde a comida caseira de todos

os dias até os cardápios mais pomposos das ocasiões festivas. Uma das passagens

inesquecíveis da obra, e certamente das mais representativas do seu estilo de narrar,

é justamente a descrição do prato nacional brasileiro - a feijoada:

Ele próprio ia escolher o feijão mais igual, mais preto, mais no ponto, grãos do

mesmo tamanho e do mesmo ônix. Ele mesmo é que comprava o lombo, a carne de

peito, a linguiça e os ingredientes de fumeiro com que ia compor e orquestrar. A

couve mais verde, a farinha mais fresca e o torresmo mais escorregadio. Seu grande

truque era cozinhar sem esmagar um só grão

lotes. Tomava de dois terços e tirava seu caldo, peneirando. Um terço, esse sim! era
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“Ninguém para preparar o grande prato como meu citado tio Heitor.

aos prazeres da mesa, de modo que em sua obra são fartas as descri-

e depois de pronto, dividir em dois

que se ministrava na época; suas atividades de médico, muito da medicina do nosso



amassado, passado, livrado de cascas, apurado e esse caldo grosso é que ia ser

novamente misturado aos grãos inteiros. Era assim que em sua casa não se via a

desonra da feijoada aguada. Toda a came fresca, a seca e a do fumeiro, era cozida no

caldo mais ralo tirado da primeira porção. Só o lombo era sem contato, desobrigado

de outro gosto senão o de sua natureza, o da vinha d’alho em que dormira e o das

rodelas de limão que o guarneciam. Quando havia enfiada de feriados, o Modesto

mais saborosa. Foi ao estro de sua mesa que pus em dia a melhor maneira de

degustar a imensa iguaria. Prato fundo, já se vê, de sopa. Nele se esmagam quatro a

cinco (mais, menos) pimentas-malaguetas entre verdes e maduras, frescas ou

danadas no vinagre. Tiram-se-lhes carocinhos e cascas, deixa-se só a linfa viva que é

diluída no caldo dum limão. Esse corrosivo é espalhado em toda extensão do prato.

Então, farinha em quantidade, para deixar embeber. Retira-se seu excesso que volta

para a farinheira. Sobre a crosta que ficou, vai a primeira camada de feijão e mais

uma de pouca farinha. Edifica-se com superposições de couve, de farinha, de feijão,

de farinha, das carnes e gorduras, e no respaldo mais espesso cobertura final de

farinha. Espera-se um pouco para os líquidos serem chupados, aspirados, mata-

sentem-se os graves do fumeiro, o maestoso do lombo, as harmonias do toucinho e

os agudos, os álacres, os relâmpagos, os inesperados do subsolo de pimenta. E só.
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preferia preparar de véspera porque, sustentava, a feijoada dormida e entranhada era

borrados e come-se sem misturar. Sobre o fundo musical e uniforme do feijão,



não deixa de ser um prato bem comum na culinária brasileira. Espécie de ponto de

honra da nossa cozinha, quase um símbolo nacional, como a bandeira e o brasão e,

ricos, de remediados e de pobres -, tomou-se parte dos nossos costumes. A passagem

funciona como receita, e pode ser lida em quatro partes: na primeira encontram-se os

ingredientes, na segunda o modo de preparar, na terceira o jeito de servir, e na quarta

a degustação do famoso prato, finalmente “pronto”. Bem no meio, fazendo a ligação

entre a segunda e a terceira parte, fulgura a palavra-ceme do texto: “estro” tanto

significa engenho poético (afmal é assim que pode ser vista a naveana descrição da

feijoada), quanto se relaciona com o sexo (afrodisíaca, a feijoada exibe combinação,

bastante frequente na história da cultura, de arte culinária com sensualidade). Mas

para “estro” também converge o barroquismo da composição, já que uma das

virtualidades do estilo setecentista é justamente fazer com que o objeto artístico

desperte, entre outras coisas, o prazer sensual. Era assim que o escritor expressava

O prato popular é visto como peça musical, não o simplório pagode
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Para começar, salta à vista o pronunciado gosto do escritor pela 

exaltação das coisas menores, afmal, por maior que seja o seu requinte, a feijoada

sua atração pela cozinha: com prazer ampliado para além do território do gosto.

de quintal ou a marchinha carnavalesca. Degustá-lo, para o narrador, é como

com eles, o samba e o futebol, a democrática feijoada - que frequenta a mesa de

Um prato só. É de boa regra não repetir a feijoada completa. Um só porque o bis, 

como o deboche - é reprovável” (CF, pp. 19-20).



talvez wagneriano, de Nava. Tal como as composições musicais de vulto, a feijoada

também remete à arquitetura: “edifica-se com superposições”; “inesperados do sub-

palavra “ônix” tanto remete à pedra (o mármore de camadas policrômicas) quanto às

pequenas inflamações e fístulas que aparecem entre a pele e as unhas dos pés e das

mãos. O mesmo acontece com “linfa”, que se refere aos vasos da corrente sanguínea,

que costumam ser dilatados sob o efeito da pimenta forte, acompanhamento

tradicional, quase imprescindível da feijoada.

Um pouco adiante, não contente com a descrição já feita, o narrador

amplia sua representação, declarando a natureza barroca do prato, e insistindo nas

imagens da música como forma de melhor representá-lo: “Ainda barroco e mais,

orquestral e sinfónico, o rei dos pratos brasileiros está para a boca e a língua como,

para o ouvido — as ondulações, os flamboiantes, os deslumbramentos, os adejamen-

tos, a ourivesaria de chuva e o plataresco dos mestres mineiros de música sacra e do

Trio em dó maior para dois oboés e cominglês - Opus 87 de Ludwig van Beethoven”

misturam no ato de saborear o prato imponente. A ampliação de imagens é notável.

276

prolongada do gosto (a comida), da visão (o barroco) e da audição (a música), que se

“arquitetônico”, sente-se, ainda, a presença do médico no modo de descrever: a

solo da pimenta”. Além das imagens e do vocabulário culinário, musical e

saborear os sons de uma sinfonia. Só ela pode traduzir a sensação prazerosa pro

vocada pela “imensa iguaria”, iguaria tomada grande no estilo viçoso e excessivo,

(CF, p. 21). O procedimento é típico de Nava: o trecho compreende uma analogia



Ao chegar à música, o escritor remete a feijoada aos compositores mineiros (música

apreciava, em seu processo incessante de criação de imagens, as analogias do

pequeno com o grande, do objeto simples com o dado cultural erudito, da cultura

brasileira com a européia, e assim por diante, como quem procedesse com colagens,

lhanças surpreendentes10. Veja-se, por exemplo, esta comparação de uma namorada

com estátuas do período clássico, expostas em museus europeus que, provavelmente,

o escritor visitou: era, a moça, “deusa compacta e delicada - moldada com o

decisivo, a densidade, o ritmo, a proporção, o anforilínio da ‘Venus Cirenaica’ do

Museu Nacional Romano. Esta não tem a cabeça nem os membros superiores mas

para compor por inteiro a linha divina de Leopoldina, eu ia buscar para ela o que lhe

faltava, no galbo, no envasamento, no requinte de acabamento das terminações dos

braços, antebraços, mãos, dedos, falanges da ‘Afrodite com Eros e Pã’ do Museu

Nacional de Atenas” (BM, p. 67).

10
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justapondo realidades diferenciadas o tempo inteiro, e buscando entre elas seme-

A exuberância do estilo do escritor também pode ser vista na mistura, numa mesma frase, de 
palavras e expressões, muitas vezes sem as aspas, de outros idiomas com a língua portuguesa. Além disso, as 
Memórias estão repletas de estrangeirismos, disfarçados como se fossem vocábulos do português. A 
exemplificação seria imensa e deve valer a pena um estudo sobre o assunto. Agenor Soares dos Santos, 
conforme já tivemos oportunidade de mencionar, ensaiou alguma coisa cm seu artigo Francês e 
francesismos em Pedro Nava". Minas Gerais. Suplemento Literário n° 728. 13.09.80.

inusitadas de Baudelaire. Um tipo de salto muito frequente na obra do escritor, que

feita no Brasil) e a Beethoven (música feita na Europa). Do menor para o maior, o

salto é enorme. Um salto, aliás, amparado nas leis das “Correspondências”



tempo e no espaço? Para compor a imagem da moça provinciana de Belo Horizonte?

Para o narrador justapor à conversa sobre ela seu comentário erudito sobre as escul-

texto, era preciso ir buscar. Onde? na memória, nos livros, nos álbuns de família, nas

reproduções de pintura, no material arquivado ao longo dos anos, enfim, onde quer

explica que o puzzle seja convocado, com certa insistência, às Memórias, para ser

metáfora do seu processo de composição. Para Nava, tudo podia servir, daí sua obra

deixar transparecer

diversos. Uma colagem que se pode ver não somente

acontecimentos da fábula, mas também, e sobretudo, no seu estilo, nas infindáveis

comparações produzidas nas imagens que ele nos deixou.

Mas voltando à feijoada, podemos

prato, que mistura uma série de coisas, corresponde o estilo igualmente misturado da

composição. De modo semelhante aos líquidos da feijoada que são “mata-borrados”

pela farinha, o texto esponjoso absorve, como mata-borrão, ingredientes dos mais

variados tipos. A exuberância visual e degustativa do prato remete ao modo exube-

u
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Esta característica do escritor, a de proceder como um bricoleur, foi observada conforme dissemos 
anteriormente. por Davi Arrigucci Jr.. em seu ensaio "Móbile da Memória . Ver. Enigma e Comentário. São 
Paulo. Companhia das letras. 1987, pp. 84 c 110-111. Ver também, de Flora Sussekind. "A página do lado", 
em seu livro Papeis colados. Rio de Janeiro. Editora da UFRJ. pp. 253-259.

ver que, ao estilo barroco do

em seu modo de dispor os

um trabalho de colagem permanente de elementos os mais

seu amor, que por sinal era platónico? Tudo ao 

mesmo tempo. E que Nava procedia como um bricoleur: para compor, como diz o

que fosse, era preciso completar e enriquecer o acontecimento lembrado11. Assim se

turas? Para elevar o objeto do

Para que serve o elemento de comparação trazido de tão longe, no



perada descrição, o seu melhor retrato, no estilo igualmente suntuoso de Nava. Além

mostrar uma visão da arte: para Nava, como para os barrocos e certos modernistas, o

demandas corporais. Para Nava, um desfrutável hedonista, a sensualidade e o inte

lecto andavam de par.

Subindo e descendo

É na rua que costumam se dar as conquistas do afeto, não o domés

tico, de pai, mãe, irmão etc., mas o público, se assim podemos chamar as relações de

pessoal, menor na tenra idade, maior na idade adulta, e, com ela, o desejo de aber

tura para o espaço-rua e suas promessas de experiência afetiva.

Neste ponto do nosso trabalho, pretendemos examinar as represen

tações do afeto na obra de Nava. Não trataremos das amizades do escritor, que

foram muitas, mas dos amores, tal como eles se expõem nas Memórias. Embora seja

delicado de abordar, o campo amoroso é o que melhor configura os passos da edu-
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amor e de amizade fora do parentesco. Para tanto, é necessária a posse da autonomia

rante de descrevê-lo. Dessa relação intrínseca entre o objeto e a forma como é apre

sentado, resulta a arte e a graça do texto. O prato suntuoso ganhou, assim, em ines-

prazer estético podia resultar da combinação das demandas do espírito com as

de servir para exemplificar um tipo de escritura, a passagem serve também para



cação sentimental do nosso narrador. Na pedagogia afetiva, como não poderia deixar

de ser, o amor, seja pela presença, seja por ausência, é mesmo assunto decisivo. Para

seguindo, como convém à leitura de um processo de formação, a linha cronológica

dos acontecimentos da vida amorosa do narrador.

Em março de 1918, aos quinze anos de idade, o estudante do Pedro

II volta ao Rio, sozinho, depois de passar férias em Belo Horizonte, na casa da mãe.

feito a canivete, por onde hemiava o forro claro do alcochoado. Parecia ferimento

em barriga, desses ferimentos que dão vontade à gente de abri-los mais e acabar logo

primeira” (CF, pp. 149-150). O trecho, como se vê, um tanto estranho e violento,

cheio de subentendidos, presta-se logo à interpretação psicanalítica: lá estão o cani

vete e a faca, símbolos fálicos, diante dos rasgo, que parecia “ferimento em bamga”.

Lá está, também, dinamizando a simbologia, o desejo compulsivo de rasgar mais, de

escancarar o “ferimento”, humanizado pela figura de personalização, em disponibi

lidade, feito não se sabe por quem. É o que vai acontecer: “Atraía-me o rasgão do

banco, tão pequeno, tão tímido, lanho de dez a doze centímetros (CF, p. 150).

Quando o trem chega à estação, o passageiro invocado espera os outros saírem para

dar fluxo à sua obsessão momentânea: “Peguei bem minha capa, enterrei o boné da
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A viagem, como todas as que fazia nesse percurso, é feita de trem. De repente, o

com o desgraçado que merece a segunda facada só pelo crime de ter tomado a

rapazinho vê que “o banco de palhinha suja” de frente ao seu, “ostentava um rasgo

cumprir nosso intento, vamos acompanhar algumas passagens significativas,



farda, mala na mão esquerda e canivete aberto

sendo três deles escolhidos para reforçar a violência do ato: enterrei, vibrei, eventrei.

ladrilhos quadriculados da plataforma, o asfalto da rua, o chão de minha terra agora

minha” (CF, p. 150).

Vemos, então, que a passagem compreende uma imagem da posse

do outro e, conseqiientemente, de si mesmo, daí a segurança do mocinho ao cami

nhar na plataforma depois de cometido o delito. Chega a parecer que estamos diante

de uma sequência de filme de suspense, desses em que não faltam a capa, o boné, a

valise e a arma; desses, também, em que a violência pode ser cometida sob o signo

da completa gratuidade. Aqui, ao outro corresponde o espaço da cidade. Ele é quem

se encontra sexualizado na fenda aberta, à disposição do garoto. A cidade: é como se

ele precisasse brutalizá-la para vencê-la e dominá-la de vez, ampliando assim seu

raio de ação: do rasgo aumentado, aos ladrilhos, ao asfalto e, deste, à terra final

mente conquistada: “o chão de minha terra agora minha”, ou seja, o Rio de Janeiro.

para a conquista de sua autonomia. Tomam parte do processo as experiências amo

rosas, que ela também lhe poderá oferecer, tanto quanto o rasgão do banco se ofe-

281

na direita. Quando fiquei bem atrás 

no vagão se esvaziando - vibrei o golpe de misericórdia e eventrei a palhinha com 

um lanho completo e eficaz como o dum haraquiri” (CF, p. 150). Aqui, imperam os 

verbos de ação, todos no passado perfeito, remetendo ao acontecimento longínquo,

Por fim, completado o serviço, “Desci seguro de mim, impune e pisei como dono os

É a cidade quem propõe ao rapazinho, que segue de trem em sua direção, as provas



com que desce do comboio se assemelha à de quem passou por um rito de iniciação,

celebrado na surdina e na solidão. Ao chegar ao Rio, deixava para trás a infância,

tomando posse da cidade, como quem acabasse de fazer sexo com alguém. Estava

ultrapassagem daquela etapa iria lhe proporcionar.

A interpretação que acabamos de dar difere muito da explicação

dada pelo narrador ao seu gesto de menino. Para ele, tratava-se de uma reação

Brasil: a Central, ferrovia do Governo, prestava maus serviços aos seus usuários, daí

a sujeira do banco e o estofamento danificado, e não havia a quem recorrer: “O

governante é dono e senhor e o governado, sem vez, se quiser que vá se queixar ao

bispo. Nossa administração republicana veio intacta da imperial, que saiu imudada

da colonial” (CF, p. 150). A atitude do estudante é assim interpretada como desco

berta repentina de que ele era alvo do descaso do seu país para com os direitos do

cidadão. De qualquer modo, como se vê, o momento é de revelação: Se eu pensasse

como penso hoje, não ficaria só na aberta: poria fogo na composição inteira ’ (CF, p.

150). Como, entretanto, não levamos muito

narrador contra o Governo, preferimos manter

psicologia do ato praticado.
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pronto para adentrar as portas da idade adulta. Era, pois, abrir-se para os afetos que a

o desvio que fizemos no rumo da

a sério as declarações incendiárias do

acaso, em trânsito e por antecipação, sua primeira experiência sexual. A firmeza

inconsciente contra o património público, tradicionalmente mal administrado no

rece ao viajante. Naquele momento é como se o narrador estivesse vivendo, ao



Depois da cena do trem, o leitor não demora muito a dar com a nar

rativa da primeira experiência sexual do narrador. Tal como acontecera no vagão da

•Central, o sexo inaugural é contado como se fosse contravenção. Para tratar do

eu vivi como se minha tivera sido” (CF, p. 217). Com Zegão (José Egon), apelido

contida, que vinha procurando manter até o momento: “Tínhamos a mesma idade,

quinze anos, mas enquanto eu era besta como um donzel de doze, ele possuía as

ronhas dum gigolô de vinte” (CF, p. 217). A partir de então, estaremos diante de um

narrador cindido. No princípio, ele converte seu duplo em personagem secundário,

que será utilizado, como espécie de coringa ou talismã, em passagens que o narrador

julga serem moralmente comprometedoras. Depois converterá a si mesmo em

transformado, assim, em protagonista da narrativa.

É sintomático que o desdobramento do narrador ocorra justamente

numa situação em que o mesmo se obriga a falar da própria sexualidade. Tudo leva

deve ter motivado, em Nava, a criação da figura: “Sou nascido e criado num meio de

palavra extremamente policiada. Quer minha família paterna, quer minha família

materna, não conheciam desbocamentos” (BC, p. 309). O duplo fazia-se necessário
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acontecimento, o narrador convoca, pela primeira vez nas Memórias, o seu alter ego. 

É como se o primo lhe tivesse relatado a história, “história de Zegão e de Maria que

que soa como zangão, o narrador põe em ação sua outra face, contrária à angelical e

a crer que a necessidade do outro deva-se a razões de pudor. Uma reserva moral

personagem secundário, enquanto nana suas aventuras na pele do outro,



para dar fluxo às narrativas com maior teor de intimidade da obra. É possível que

somente depois o escritor tenha se dado conta de que o “primo” lhe serviria,

.também, para escrever as Memórias como se fossem romance. Aqui, no crepúsculo

Maria era empregada doméstica, era mulata, era jovem e, logo, dis

ponível para a iniciação sexual do mocinho-família: “Teria seus quinze, dezesseis

anos (...), cada movimento seu era como se animasse uma rede cheia de pombas.

Tinha os olhos excessivos da raça, era cor de cobre escuro, cabelo moroso, bem

acamado e aberto ao meio (...), os dentes pareciam mais claros no roxo quase preto

vestido - de tão duros” (CF, p. 219). Os atributos da mulatinha, como se vê, não

nas veias, a história da escravidão pelas costas e descendia de mineiros bons pega-

explícito: “no escuro e no silêncio as pernas se abriram e ele cravou (...). Era estreito

e fundo. Rodopiava como o funil de vazio rodando na água quando se destapa um

banheiro”(CF, p. 221). O leitor veja se a cena não completa a passagem do rombo na

poltrona do trem: “a menina era só instinto, parece que era mesmo virgem e que o

primo é que lhe metera os tampos pra dentro” (CF, p. 222). Naturalmente, o teor da

linguagem, que lembra a dos meninos falando de sexo nos banheiros de escola, tem
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da divisão do eu, sua presença está explicitamente ligada ao sexo.

das gengivas e dos beiços. Tinha os seios pequeninos, desses de esgarçar corpinho e

e bom brasileiro: tinha sangue português

a ver com o estatuto do objeto da sedução: a pretinha subalterna e desfrutável, que

eram poucos para o menino, “apetecido”

dores de negras. Quando chega a hora do coito, o narrador não poderia ser mais



dá ao moço a chance de perder sua virgindade com ela. A passagem abre espaço

para a narrativa de várias experiências sexuais e afetivas do narrador.

Nava pertenceu a uma geração que passou a juventude numa época

tas, as que trabalhavam, portanto. Moças “de respeito” pouco davam o ar de sua

graça nas ruas. Seu mundo era a casa e, com exceção da escola, para ela viviam: no

espaço doméstico, namoravam, noivavam e casavam, trocando, assim, a casa do pai

pela do marido. As oportunidades da rua lhes eram bastante reduzidas, o que se

agravava na província, dado o acanhamento da vida e dos costumes. Esse aspecto

marca profundamente o mundo público do escritor, um mundo muito masculino. Em

casa, eram as figuras femininas da família; na escola, somente meninos; na facul

dade, rapazes; no trabalho, as pacientes e as freiras dos hospitais; e na rua, os ami-

Aquela cisão do narrador, de que tratamos há pouco, reaparece

agora, quando se trata de abordar suas experiências amorosas com as mulheres. De

um lado os afetos espiritualizados, de outro os concretos, carnais. Ao longo das

Memórias, ficamos conhecendo muitas musas do rapaz, finalmente formado para os

exercícios do amor. A primeira delas é Valentina, também chamada de Tininha.

Com ela, o moço vive uma espécie de pastoral amorosa. É que a moça aparecia para

ele, nas proximidades de sua casa,

uma cabra. Enamorados um do outro, não foram às vias de fato porque alguém apa-
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em que as mulheres com “vida pública” eram, basicamente, as pobres e as prostitu-

nos arrabaldes de Belo Horizonte, conduzindo

gos e, quase que exclusivamente, as “mulheres da vida”.



bosque, com direito a lagoa e tudo: “Era o puro amor. Eu estava assim armado cava

leiro, olhando a amada no alto, tendo nas mãos a coroa de vento, de ouro, para lhe

dar. Eis senão quando abre-se o mato e aparece conduzindo dois burros o Quincas

Rolha (...). O sacana tinha visto e mostrava que tinha visto. Estávamos fodidos” (CF,

p. 336). Trninha, que desaparece de vez, provoca no rapaz seu primeiro sofrimento

amoroso: “Chorei longamente. Tive dor de como suntuosa e augusta. Mas ao fim de

pouco a aparição de um Anjo faria recuar a Tininha ao passado onde ela ficou para

sempre. Jamais tomei a vê-la” (CF, p. 336).

O “Anjo” (com a maiusculo) a que o narrador se refere é Leopol-

dina, aluna da Escola Normal, e pertencente a “família de respeito”. Talvez não

desse mesmo para levá-la ao bosque e ficar de cuecas na frente dela. Além disso, a

paixão do moço não era correspondida. Foi no cinema que ele a viu pela primeira

vez: “De repente eu vi luzirem (positivamente luzirem!) uns cabelos de ouro. Eram

menina de narizinho arrebitado cujos olhos escuros contrastavam com o metal da sua

cabeça. Foi como se eu assistisse uma flor desabrochar, um cristal se precipitar.

nascer uma estrela, subir o sol. Tive a impressão de uma pedrada no peito, coração

galopando no peito” (BM, p. 51). A delicadeza do texto, recheado com elementos da

natureza (luz, ouro, metal, flor, cristal, estrela, sol) não apenas descreve o amor de
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curtos e viravam-se em duas pontas na face levemente picada de sardas de uma

12 Refiro-me aqui à cena dc Einma com Rodolfo Boulanger. no bosque, proximidades de Yonnlle. 
Ver, Gustavc Flaubcrt. Madaine Bovarv. cap. LX da segunda parte do romance.

receu para interromper e denunciar o “bovariano” encontro dos dois12, em pleno



tipo adolescente e romântico, como também antecipa a inacessibilidade de Leopol-

dina. Ela o queria para amigo, e não para namorá-lo. Gostava de outro. O rapaz vive,

Depois de Leopoldina será a vez de Persombra, filha de médico pro

fessor da Faculdade de Medicina. Por ela, diz o narrador, o rapaz penou mais de três

anos: seu amor, que poderia ter sido correspondido, dessa vez não foi confessado:

uma recusa de Persombra” (BM, p. 156). O retrato da moça também cai para o eté

reo: “Tudo em Persombra era suave doce e tranquilo, com suas linhas sem violência,

sua atitude tímida e levemente inclinada tal a de flor sobre hastil menos consistente”

(BM, p. 156).

A seguir, aparece Amabel filha de um senador da República. À des

crição encantada, o narrador junta observações sobre a inteligência da moça; além de

bela, “com que agudeza Amabel usava seu poder de ver, analisar, separar, criticar,

escolher e decidir” (GT, p. 422). Agora é o complexo de inferioridade que paralisa o

enamorado, impedindo-o de declarar-se: “ela era fmanceiramente um grande partido

enquanto ele - pobrete alegrete - labutava em dois empreguinhos e dava consultas a

20S000 no porão da casa do colega Miranda (...)” (GT, p. 426).

Nesses retratos é flagrante a interpretação romantizada dos modelos
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-assim, sua primeira experiência de rejeição amorosa.

do pintor. Versado nas artes plásticas, que praticou largamente durante a vida, e no

“Escaldado com o que me acontecera com Leopoldina eu me aterrava com a idéia de



Romantismo, escola literária em que se formou, durante a adolescência, Nava não

deve ter encontrado maiores dificuldades para executar as descrições dessas amadas

platónicas de sua mocidade. O discurso romântico, que utiliza a natureza, os astros e

as cores, sobretudo, como fonte permanente de suas imagens, é apropriado para

reconstituir os sentimentos igualmente românticos provocados no rapaz por essas

figuras femininas desejadas, mas inacessíveis. Certamente, o tom mudará quando

mudarem os objetos da sedução. Quando as mulheres não tiverem a estatura elevada

dessas moças, ou seja, quando elas forem “públicas”, carnais. Quando habitarem o

“baixo” e não as alturas construídas pelas desventuras da ordem emocional e pela

posição inferiorizada de classe.

Mas convém não apressarmos as coisas. Antes de descermos ao rés-

do-chão do edifício amoroso do narrador, precisamos ainda falar de sua derradeira

musa: Lenora, cujo nome, como o de Amabel, é inspirado nas heroínas do lirismo

romântico de Poe. Em relação às anteriores, a história dessa moça se destaca. A

começar pelo tamanho da narrativa: trinta e oito páginas (CP, pp. 66-103), mais que

demais, que em média têm de cinco a sete páginas. A sequência sobre Lenora ocupa

parte substanciosa, praticamente toda a segunda metade, do capítulo “Belorizonte

Belo”, de O Círio Perfeito. Pela extensão e pelo perfil, a narrativa se parece com

uma novela. Tem começo, meio e fim; é narrada em terceira pessoa; a ação

centralizada no enlace amoroso etc.
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o dobro da de Leopoldina (BM, pp. 51-60 e 64-71), que por sua vez se distancia das



para o espaço da Belo Horizonte dos anos vinte. Lenora mantinha namoro com três

rapazes. Gostava de um pela beleza, do outro pela alegria e do Egon, que, sofrendo,

vontade. E você tem que se conformar com isso (...) que eu sou UMA inteiramente

diferente das outras (...). Gosto do Gabriel porque nunca vi ninguém mais bonito,

gosto do Cássio pela vivacidade, pelo que ele toma da vida em aventura. E de você,

Egon, pelo seu modo de ser, seu espírito” (CP, p. 85). Como se vê, o interesse da

narrativa não é pequeno, nem tanto pelo rapaz, que continua o mesmo, ora tímido,

ora arrojado, sempre romântico, mas pela moça, autónoma, decidida e corajosa.

Chamaria muito a atenção caso existisse, mesmo nos dias de hoje, pela franqueza de

confessar às partes interessadas os seus amores simultâneos. E além de tudo, vamos

dizer, era “moça de família...”. Só mesmo lendo para imaginar o fascínio que Lenora

deve ter provocado

papéis se invertem. Desembaraçada, é ela quem toma a iniciativa de conhecê-lo,

encontro para o qual, noblesse oblige, o moço chega antes, penando, assim, as

tempo é de tal modo detalhado que chega a se encostar nos ponteiros do relógio:

7:38, 7:45, 7:57, 8:00, 8:05, e assim por diante, o narrador procura reproduzir, e o
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no médico que vinha de várias histórias malogradas. Aqui, os

angústias da espera. A cena é das mais palpitantes: enquanto aguarda Lenora, o

pedia exclusividade, pela inteligência: “Sou mulher absolutamente senhora da sua

apresentando-se num telefonema e marcando o primeiro encontro dos dois, um

Dessa vez, o amor do rapaz é correspondido, mas não do modo 

como ele gostaria. E que a moça tinha costumes avançados demais para o tempo e



faz com precisão, a ansiedade pontuada pelo correr do tempo miúdo, que, entretanto,

comparecimento da amada. Esta, como se não bastasse o “show” de autonomia,

espero até as oito e dez. Pois esperou as oito e vinte, as oito e trinta, passaria ali a

noite quando surgiu sorrindo, fresca e vemal a maravilhosa aparição... Eram oito e

quarenta e cinco. Logo a quietude o inundou e ele desafogou-se e sentiu a paz que

sentimos quando afinal caem as grandes chuvas que fazem desaparecer a agonia que

se tem à turbulência dos períodos de pré-tormenta” (CP, p. 70).

O trecho, como se vê, é composto com duas pessoas, a primeira e a

terceira, misturadas num jato narrativo único, de tal modo o narrador se deixa

impregnar pela situação de seu personagem. É como se ele revivesse, ao narrar,

emoções idênticas às do rapaz, que era ele mesmo, existindo na “pele” do seu alter

ego. Certas palavras, escritas num presente que se afasta meio século daquele 1930,

antecipam o fim história, que seria curta, e que dava, ali, o seu primeiro passo. Bem

desaparecimento da moça, que não tardará muito. Outros termos, utilizados em

seguida, vão dando reforço à anunciação, antecipando, assim, o desfecho do caso

amoroso que se iniciava: quietude, paz, desaparecer, agonia, turbulência, pré-

tormenta. Em princípio, eles estão ali para compor a imagem da chuva que cai
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no centro da passagem escolhida, encontra-se a palavra “aparição”, que significa

“aparecimento” e também “assombração”, “fantasma”. Seu uso anuncia, de cara, o

se arrasta para o rapaz que, prostrado à mesa do bar do clube, espera o

ainda se dava ao luxo de atrasar: “Não vem mais. Fui vítima de uma blague. Só



pesada, exprimindo o desafogo imediato da espera tensa. Mas não só: Lenora, sabe-

que estava sendo arrastada para o fim. Daí o extremo arrojo do seu espírito e dos

seus atos. Tratava-se, para ela, de viver o mais plenamente possível a sua liberdade.

Não tinha mais por que acatar as convenções. Não seria mesmo de ninguém. Nem

iria esperar pela morte, dando logo cabo da vida.

Evidentemente, para o médico, que não tinha conhecimento da

período de vida miserável. Não queria ver ninguém, tinha horror de conversar com

pp. 97-98). A morte da moça de tantos encantos acaba tomando-se o motivo que

faltava para o rapaz deixar Belo Horizonte e realizar seu sonho de viver no Rio.

Antes, porém,

arranjar algum dinheiro para, depois, estabelecer-se à Beira-Mar.

Como se vê, todas essas experiências afetivas do narrador, por uma

ou outra razão compreendem histórias de amores fracassados. De fato, o rapaz não

foi mesmo feliz com as mulheres (Nava só se casaria aos quarenta anos, idade bem

as “puras”, nem com as “impuras”. Ao contrário das amizades masculinas do escri-
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no Oeste Paulista, para curar as dores do peito eum rápido exílio

13 “Nieta e eu casamos velhos, ambos com quarenta anos, pois temos a mesma idade. Outra estranha 
coincidência foi que nascemos na mesma cidade, na mesma rua. a duzentos metros um do outro, mas só nos 
conhecemos no Rio. Não tivemos filhos." Entrevista de Nava à revista Fatos & Fotos. 23.06.75.

remos ao se apagarem as luzes do episódio, tinha leucemia, e plena consciência de

* * 13avançada para o primeiro matrimónio, segundo os padrões brasileiros) , nem com

quer que fosse e para poder ficar nessa solidão, trocava seus dias pela noite” (CP,

condenação da amada, o suicídio de Lenora foi arrasador: “Começou para ele um



tor, que progrediram, algumas durante a vida inteira, influenciando decisivamente

-Nenhuma das histórias que abordamos tem desdobramento significativo na obra. A

perda de Lenora, por exemplo, parece ter sido abalo momentâneo: ela sequer é lem

brada no entrecho de “Oeste Paulista”. As figuras femininas do campo amoroso do

narrador são como luzes que se acendem e se apagam no desenrolar da narrativa.

Elas não permanecem, nem as “alvas do dia”, nem as “escuras da noite”. Umas,

como as outras, têm estatuto de anedotas.

Ao contrário do mundo do trabalho, que avança o tempo inteiro, nas

Memórias o mundo afetivo não se completa para o narrador. Falta nele a experiência

amorosa satisfatória, que o rapaz não logrou viver. Submetido a paixões impossíveis,

o médico deixou-se levar também pelos preconceitos de classe: era de boa família,

mas não tinha recursos para bancar certas donzelas que apareceram em seu caminho.

Esta e outras barreiras devem ter contribuído para que ele se atirasse à boémia,

levando vida amorosa dividida, uma face apontada para as musas, a outra para as

prostitutas, com as quais sentia-se à vontade para o exercício do prazer que as moças

da TFM lhe subtraíam. Em parte, a divisão é do tipo “clássico”, e tem a ver com a

moral sizuda da época, conforme se sabe. Seja como for, o fato é que o nosso

narrador vivia numa encruzilhada, um caminho levando ao alto e o outro ao baixo,

caminhos que ele transitava, segundo as horas do dia e os impulsos do desejo.

Toda a descrição da Rua da Bahia, na crónica que examinamos

292

sua existência, as mulheres estão longe de ser figuras marcantes nas Memórias.



rias, “descer” também passa a significar deslocamento para os espaços da boémia,

fado com destaque pelo narrador quando se trata de apontar seu duplo sentido. Por

exemplo: “Paixão platónica é ferida que cura com pomada de cona de puta. Você

frustrado por Leopoldina. “Eu concordava e seguia-o sucumbido para os açougues

noturnos” (BM, p. 69). Na maneira do narrador rememorar suas aventuras na noite,

alguma coisa se imprime do moralismo do tempo e da cidade, do juízo que a socie

dade católica e prestante fazia desses espaços de “queda”, do “baixo mundo”. Espa

ços que a hipocrisia autorizava aos próceres da TFM, no fmal das contas, la creme

de la creme da clientela dos cabarés, onde, inclusive, as melhores mesas eram reser

vadas para eles que, obviamente, tinham mais dinheiro para gastar.

Uma nítida hierarquia dos espaços se mostra nessas passagens sobre

a vida mundana do narrador. Ao alto podiam corresponder o escritório de Aníbal

Machado e a mesa do “Café Estrela”, locais onde as relações eram, por assim dizer,

espaço de uma boémia comportada, devido à freqiiência das famílias no local:

“Dentro do clube nossa disponibilidade

sonhar, conversar, tomar café, sapear o xadrez na sala da frente, onde os persona-
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não acha melhor descermos?”, dizia Cavalcanti ao amigo, que amargava seu amor

era total. Fazíamos mesmo nada senão

“espiritualizadas”. Ao médio podia corresponder o “Clube de Belo Horizonte”,

gens eram sempre os mesmos (...)” (BM, p. 314). Naturalmente, era abaixo do

atrás, se dá, como vimos, pela subida da artéria inclinada. Aos poucos, nas Memó-

sobretudo o bas-fond dos cabarés e dos prostíbulos. Assim, o verbo é sempre gra-



Clube, onde a diversão era casta, que se situavam os cabarés e os bordéis. Não

consta que, à exceção de Nava, os rapazes do Estrela fossem chegados ao bas-fond.

Pelo menos não era com eles que o nosso narrador transitava pelo “baixo”: “Essas

russificações eram do grupo de estudantes de medicina e do pessoal da ‘Madame’

[trata-se da pensão de uma senhora francesa, onde moravam alguns amigos do

escritor] afeiçoado às novidades mais pecaminosas e pesadamente populares” (BM,

p. 261). Como podemos ver, acompanhando a geografia, o perfil das amizades

também se bifurcava: para o alto, o rapaz ia ao encontro dos seus companheiros de

letras, literalmente subindo a Rua da Bahia, onde se localizavam o Estrela, a redação

do “Diário”, o cinema Odeon; para baixo, ele ia ao encontro dos seus companheiros

a outros personagens - gens de mauvaise merdaille - explorava Arrudas, Praça da

Estação, Mercado, Parque, Córrego Leitão, fazia incursões na Calafate, Carlos

Prates, Quartel (...)” (BM, p. 261).

Se por um lado a divisão podia ser problemática para o rapaz “de

bem” que, não sem alguma dose de culpa, era mal visto por certos escalões da ordem

enriquecia de experiências, tomando-o mais aberto para a vida e maleável com os

oferecia aspecto diferente da vida e levava sua ação dramática a palcos diversos da
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Estrela. Ora com os nortistas e a turma da casa da ‘Madame (...). Cada bando me

de boémia. Aqui, os espaços só poderiam ser mesmo outros: “Esse grupo, associado

preconceitos: “Assim eu vagava nas ruas de Belo Horizonte. Ora com o grupo do

(no emprego, por exemplo, a fama de boémio o prejudicava); por outro lado, ela o



obra de Nava não custa a perceber que seu trânsito por espaços dos mais variados

tipos foi decisivo na configuração do narrador das Memórias. Da Capela Sistina, que

o escritor conheceria mais tarde, ao Cabaré da “Olímpia” de Belo Horizonte, a dife

rença pode ser quase infinita. A desenvoltura com que se deslocava, homem aberto

que foi às experiências que a vida podia lhe oferecer, culmina em seu estilo de nar

rar. Um estilo igualmente desenvolto, e muito variado, operando as várias gradações

entre o alto e o baixo, o casto e o libertino.

Quando se trata de descrever as moças “da noite”, a linguagem do

amores. Veja-se, por exemplo, o retrato de Biluca, com quem o jovem médico viveu

algumas semanas, numa casinha de arrabalde, em regime de concubinato: “Era do

Curvelo, filha de alemães, desencaminhada cedo, fugira para Sete Lagoas, depois

descera pro Belo Horizonte. Sua pele era duma brancura luminosa de polpa de

biribá, de fruta-de-conde. Olhos muito pretos, cabelos finos, dum louro quente, uma

perfeição de dentes. Mãos sempre mornas, às vezes duas rosetas de febre no rosto.

Nem muito alta, nem baixa e admiravelmente torneada. Todo o material de que ela

espantoso milagre anatômico” (BM, p. 365). Vemos que o trecho começa com ter-
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nura, romantizando e abrasileirando a fisionomia germânica da moça, cuja pele era

tinha sido feita mostrava-se de primeira qualidade - era uma jóia biológica e um

simpático! Nós éramos trezentos, trezentos e cinquenta...” (BM, p. 275). Quem lê a

cidade (...). Das casas mais fechadas da TFM aos lupanares escancarados - entra

narrador como que “desce” à corporeidade daquelas figuras femininas, daqueles



duma brancura luminosa de polpa de biribá”. Imagens do calor (“louro quente”,

Gautier, o símbolo máximo da cortesã romântica) vão reforçando a corporificação da

moça, até que, no fmal, ela seja só corpo, “espantoso milagre anatômico”; um corpo-

mercadoria, comprável e desfrutável.

O ponto culminante dessas “descidas” do narrador, o estilo acompa-

dá, como não poderia deixar de ser, nas descrições do coito. Por questão de decoro,

essas passagens são protagonizadas pelo alter ego, escudo para o narrador proteger-

se um pouco de sua própria linguagem, mais que desinibida, marcada por um tipo de

erotismo que, como na boa tradição dos libertinos franceses, roça os limites da por

nografia: “Eu era o confidente e por ele soube das proezas que a paraibana em brasa

lhe inspirou e de que compartia aos urros - espumando, rangendo dentes, estalando

juntas com a bacia levitada corpo arcobotado e fazendo plano inclinado de que ele

só não despencara porque - dizia -

dotada da prenda de ter chupeta. O encontro dos dois parecia uma luta, um pugilato,

uma peleja, uma violência cheia de regougos e gemidos. Imitava um assassinato”

(BM, p. 321).

Em Beira-Mar há uma passagem que resume bem as batalhas eróti

cas do estudante de medicina com as prostitutas. O trecho compreende uma notável

descrição de um casal dançando tango, “a dança que sugere mais de perto a movi-
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era bom de montaria. Além do mais ela era

nhando os deslocamentos do rapaz para os espaços “rebaixados” da prostituição, se

“mãos mornas” e “rosetas de febre”: Biluca tinha a mesma doença de Margarida



outro, ele muito teso e ela coleando e entrando nas concavidades da silhueta do

macho. (...) EI hombre maio

companheira de modo ao mesmo tempo apaixonado e arrogante, alternando esboços

sensualidade elétrica dos roçados de gata medrosa (...) dando tudo, até seu pasto se

fuera necessário. Toda sua mímica era a do medo de pancada, da submissão incon

dicional (...). O par hierático e sacerdotal, enroscado e ágil tinha a forma de um ser

de quatro patas sincrônicas. Corria às vezes dando dois três passos num só com

passo” (BM, p. 134). Aqui, vemos expressões do castelhano misturando-se ao por

tuguês, como se estivessem imitando, no plano linguístico, a aclimatação do famoso

bailado argentino, que foi moda no mundo durante as décadas de vinte e de trinta.

Observamos, também, a expressão francesa bas-fond, em meio ao trecho: talvez

nenhuma outra como ela consiga indicar com tanta precisão os ambientes da noite

nal era francês e não portenho. Mas o que realmente interessa no texto é mesmo a

passos, o jogo sexual. Tudo termina com a animalização da dupla, na “forma de um

ser de quatro patas sincrônicas”, que, frnahnente, parece copular ao som do bando-

mais violentamente genital das duas Américas” (BM, p. 319).
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“pecaminosa”; além disso, pode remeter à terra de Gardel, o “rei do tango”, que afí-

e gestos brutais e olhares de ríspida ternura (...). Ela com flexuosidades de cobra e a

descrição do “primitivismo” sensual dos dançarinos, que imitam, nos seus gestos e

com clássicas costeletas de bas-fonds, empunhava a

neon e do espanhol, como diz o narrador, “a língua luva para as letras da música

mentação do coito (BM, p. 135). De fato, “Os dois saíram entranhados um ao



É citando o verso conhecido de Mário de Andrade que Nava inicia

45). De fato, o que se vê nas Memórias é o retrato de um moço inquieto, capaz de

viver intensamente várias coisas ao mesmo tempo, daí as intercalações de narrativas

em Beira-Mar: ora é a faculdade, ora é o Estrela, ora são as amadas, ora os bordéis,

ora a Higiene, ora a Santa Casa etc. Espacializado, o tempo vai correndo devagar,

submetido à horizontalidade das histórias, que vão se apresentando em pedaços jus

tapostos uns aos outros. Nesse livro, definitivamente, a esfera pública toma o lugar

da doméstica, empurrada para os bastidores do teatro da juventude do escritor. Nessa

“dramatização”, a rua é espaço essencial.

O pitu e o escorpião

Dependendo das condições, nenhuma outra época da existência

costuma abrir tantos caminhos para o indivíduo como a mocidade. Naqueles anos

vinte, o escritor vivia com paixão as experiências que lhe ofereciam os muitos espa

ços que frequentava. Seu modo de

redor. Não surpreende, portanto, que sua trajetória seja

marcada por vários caminhos, esgalhando-se, assim, o desenho da planta da vida”.

Ela mostra uma rede considerável de direções. Já observamos que, tal como o passe-
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ser mostrava grande abertura e muita receptivi-

dade para o mundo ao seu

as histórias de sua mocidade” “Eu sou trezentos, sou trezentos e cinquenta” (BM, p.



ante que andava em ziguezague, movido por recordações, o narrador das Memórias

nunca segue em linha reta: é que sua caminhada fora repleta de bifurcações. Sem

perder o rumo da estrada principal, ele não deixou de explorar os ramais que se

apresentavam à sua frente. Quando tudo parecia terminar, o médico já se tomando

monótono com seu relato extenso do dia-a-dia do seu alter ego, no Hospital de

Pronto-Socorro, abre-se mais um espaço para o rapaz viver nova experiência. O

caminho se bifurcava outra vez, nas páginas fmais de Q Círio Perfeito, apontando,

assim, para a continuidade das Memórias, que, naquela altura, vinham sendo escritas

há quinze anos, sem interrupção, e já completavam seis caudalosos volumes.

Foi na sala de cirurgia do seu hospital que o Dr. Egon reconheceu,

entre os colegas assistentes que, como ele, acompanhavam o trabalho do cirurgião-

chefe, a figura de um velho amigo. Amigo dos tempos de faculdade e de boémia em

Belo Horizonte. O reconhecimento se dá pelos olhos do moço que, vestido para as

sistir ao ato operatório, “estava todo envolto em panos brancos (...) gorro enterrado e

a máscara subindo muito” no rosto, de modo a só mostrar “um intervalo deixando

parecerá logo mais, no fim de O Círio Perfeito, para protagonizar com o Dr. Egon

uma das passagens mais instigantes da obra (CP, pp. 540-579). Nem tanto por seu

valor estético, mas sobretudo pelo seu poder de revelação de uma faceta do narrador
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489). Este rapaz será o Comendador, derradeiro personagem das Memórias. Ele rea

ver dentro dele par de olhos verdes tomados mais claros pela sombra (...)” (CP, p.



bem resguardada durante toda a longa narrativa, embora não por inteiro, como se

verá.

“verdadeiro”. O título, que na verdade não era seu, mas de seu pai, transforma-se,

assim, em pseudónimo, e este, como costuma acontecer com as alcunhas inventadas

pelo narrador, para disfarçar as identidades “reais” dos seus personagens (Cloacário,

figura, a palavra já introduz o tema da passagem, ou seja, a homossexualidade, muna

de suas variantes: Comendador = come(n)/dador.

Portanto, mais que nome, “Comendador” é uma máscara que, tal

como a roupa hospitalar, disfarça mal a identidade do mascarado. Aliás, neste final

das Memórias, o mascaramento é grande. Mais acentuado do que no restante da nar

rativa: Nava se mascara em seu narrador; este, por sua vez, no alter ego, que vai dia

logar com o Comendador, objetivando tirar-lhe a máscara para, então, retirar a pró

pria. Seja como for, o que se lê, antes de fecharem-se as cortinas de O Círio Perfeito,

ao outro. Seus pontos em comum não eram poucos: dois médicos mineiros da

mesma geração, formados na mesma escola e experimentados nas mesmas ruas; dois

médicos filhos de médicos, amigos e confidentes de um mesmo médico: Cavalcanti;

300

U)
"D

é um diálogo de revelações mútuas entre dois homens que tinham muito a dizer um

dois médicos apaixonados pela profissão e pela literatura que haviam praticado com

Capacho, Sacanagildo, Variolando etc.), é bastante significativo. Ao introduzir a

chamado o tempo inteiro, de maneira que não ficamos sabendo o seu nome
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“Comendador”, naturalmente, é o apelido do rapaz. Assim ele é



O diálogo começa numa praça de Ipanema, continua num bar ali

a conversa ganha fôlego. Os dois se deslocam, pelo espaço da cidade, do baixo

(Ipanema) para o alto (Tijuca). No plano superior, está o lugar adequado à situação,

que parecia exigir um locus elevado. Ocorre, assim, uma curiosa inversão na simbo-

logia dos espaços geográficos da obra. O alto, terreno propício à contemplação, se

oferece agora a uma experiência de tipo corporal que, antes, era apropriada ao baixo.

Contribuindo para desfazer as espiritualizações do alto, o ambiente lá em cima é do

amigos entraram no Bar das Rolas - àquela hora cheio de motomeiros de bonde,

vagabundos, condutores, boémios com violão e flauta - gente da noite” (CP, pp. 555-

Bar das Rolas corresponde o “bas-fond” de Belo Horizonte, que ficava no “baixo”.

alto, e o alto se desfaz no espaço,

sexualidade do Comendador, que também se invertia.
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algum destaque. Faltava, portanto, descobrirem, no terreno da intimidade, seu ponto 

mais fundo de identificação. É para isto que eles se reencontram.

556). Como se os deslocamentos pelo espaço pudessem representar um quiasmo, ao

vê, a inversão aprofunda a ironia do esquema espacial e, além disso, pode remeter à

“rebaixado” do botequim de um imigrante português: o Bar das Rolas14. Como se

perto e avança, noite adentro, noutro bar, na Tijuca. É lá, na Zona Norte do Rio, que

Dessa forma, o baixo se transporta para o

14 O leitor poderá observar que nesta e noutras passagens nos baseamos no ensaio de Antonio 
Cândido, “Da Vingança”, sobre a representação do espaço romântico em O Conde de Monte Cristo, de 
Alexandre Dumas. Ver, do Autor, Tese e Antítese. 3a. ed.. São Paulo, Editora Nacional, 1978, pp. 1-28.

tipo “baixo”: um boteco frequentado por trabalhadores e boémios suburbanos: “os



A sordidez do cenário - toalhas sujas, cuspe no chão - podia ser um

dado necessário à cena difícil que os dois estavam dispostos a representar. No

momento de escolher o local das revelações, o Comendador sugere: “Você conhece

a cidade melhor do que eu e pode indicar uma sujeira como eu quero. Assim coisa

popular, meio sórdida, bem canalha...” (CP, p. 555). A escolha mostra desejo de

intimidade não significa rebaixamento. Mas é que o rapaz sofria, torturado pela

moral católica, daí o Bar das Rolas configurar espaço ideal, por estar à margem e por

favorecer o anonimato, oportuno à revelação comprometedora.

As insinuações de erotismo e de amor, nos elementos espaciais da

narrativa, são quase inumeráveis. O popularesco nome do bar, por exemplo, indica o

pênis, no palavreado chulo carioca. E mais ainda: simbolicamente, a rola pode

representar dançarinos e tocadores de flauta, o que dá reforço à configuração do

ambiente em que se plantam os amigos. Sendo variante da pomba, o passarinho

nal a razão de ser da passagem em questão.

Já no baixo se antecipa a experiência que será vivida no alto.

banco da praça, e depois de ser abor-

busca de aventura amorosa, o médico se perde

em divagações, olhos fixos num ponto da paisagem
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Enquanto aguarda o companheiro, sozinho, no

dado por um caminhante noturno em

ao seu redor: “Fixou a água

negra do laguinho. Postes dos outros mundos mandavam luz bastante para que se

“descer”: “uma sujeira como eu quero”, um desejo culpado porque a expressão da

também pode indicar a “Ave de Afrodite” e, assim, apontar o assunto amoroso, afi-



visse superfície espelho negro onde o tocar de insetos ou sua queda nágua faziam

largas rodas concêntricas se afastando. Ou era de repente uma bolha que vinha da

rando suas ondas, em órbitas umas sobre as outras” (CP, p. 543). Na escuridão da

noite, a luz é realçada, iluminando não apenas o cenário mas também o momento do

personagem, que medita. Seu olhar se fixa no lago, o “olho do mundo”, como se

mirasse um espelho. Antes de perguntar ao Comendador: quem é você?, ele se per-

“fermentação do lodo no fundo da lama”. Ora, lama é anagrama de alma e, portanto,

é mergulhando em si mesmo que o médico mergulha seus olhos no lago. Além disso,

para indicar as profundezas da alma do sujeito enterrado. Vivo ou morto? Em estado

contemplação, à espera do amigo.

No profundo da água, o lodo e a lama. Da matéria suja, mas orgâ

nica, acumulada pelo tempo, não pode surgir um novo ser? Um ser, talvez, longa

mente gestado, como sugerem os “rastos mais fortes de outros círculos (outras épo-
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ares, estalando na superfície e deixando rastos mais fortes de outros círculos empur-

fermentação do lodo do fundo da lama - rompendo o líquido como balão ascende os

um eco bandeiriano, procedente do poema “A Virgem Maria”, anima a naveana

guntava: quem sou eu? Bem no meio do trecho, se destaca a expressão:

cas, outros carnavais?). É como se vivências anteriores, mal pronunciadas, ganhas

sem, de repente, forma e sentido mais nítidos, naquele momento agudo em que o

o médico, que ali se encontra, plantado, em estado dede vigília, como

construção: “do fundo da treva do chão da cova”, dizia o poeta de Libertinagem,



rapaz se preparava para ouvir confissões e confessar.

Dos elementos espaciais de toda a passagem, a água é, sem dúvida,

das Rolas, logo observam que o estabelecimento dava para um riacho. No baixo,

portanto, a água parada, propícia à meditação; no alto, a água corrente, propícia à

ação de “lavar a alma”, e o corpo também: ao término da conversa, os rapazes se

de molhar e espadanar e de ebruar como cavalos alegres” (CP, p. 565). A simbologia

da virilidade, no trecho, é patente. Lá estão os cavalos compondo a imagem dos dois

Nava: significa lavar-se agitando-se como cavalo; o verbo “espadanar” significa

fazer jorrar, lançar, soltar, e procede do substantivo “espadana”, que remete a ele

mentos fálicos tais como objetos em forma de espada. No fim das contas, observa

mos, na cena, um idílio, tendo a natureza como cenário: “Lá do alto da folhagem de

repente rasgou-se e mandou como grão de chumbo uma baga. O Egon colheu a

dádiva, abriu a casca bivalve que estalava seca, como um biscoito de polvilho. Tirou

de dentro da polpa cor de goiaba, dividiu-a em duas partes e repartiu o tamarindo

masculino, de modo que o prazer do banho matinal insinua, também, prazer sexual.

O falo está presente em toda parte. Veja-se o modo insinuante dos

médicos degustarem o vinho que lhes é oferecido pelo dono do bar:
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banham, como depois do ato amoroso: “lavaram, relavaram os corpos, não cansaram

com o Comendador” (CP, p. 566). Um idílio, conforme se vê, carregado de erotismo

o mais significativo. Os dois se encontram à beira do lago. Quando chegam ao Bar

que, fogosos, tomam seu banho no riacho. O verbo “ebruar” é um francesismo de



- Rasposo...

- Duro...

- Esquinado...

- Anguloso...

- Parece carena rompendo água que consente... que se abre.

- Então solta tuas velas, Comendador, e ao largo, ao largo” (CP, p.

569). Além das sugestões fálicas há, no trecho, referência à viagem. Liberação, sol

tura. Viagem de um na direção do outro. Viagem um tanto turbulenta. É que a con

versa dos dois configura um duelo para o Dr. Egon. Um duelo que não deixa de

imitar o amor viril: “Sabiam que iam viajar e navegar um dentro do outro, sempre se

defendendo - descobrir-se” (CP, p. 568).

O desejo de descobrir o outro, arrancando-lhe a máscara, equivale

ao desejo de se auto-descobrir, tirando a própria máscara, conforme já tivemos

oportunidade de observar. Assim procedendo, um novo caminho podia abrir-se na

colocava para ele: “Vou falar devagarinho e tom por tom como se estivesse cantando

- Fruhling - olha como o princípio da palavra parece um sopro de vento nas flores de
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trajetória afetiva do médico. Era a possibilidade de uma

dados momentos teria de ser provocado e ameaçado a ponta de florete para - se

desvendando (...). Haveria recuos do Comendador (imaginava o Egon), que em

“primavera de vida” que se

“- Rascante...



(CP, pp. 562-563).

A passagem do Comendador se estrutura em três partes. A primeira,

com onze páginas (CP, pp. 540-551), contém, basicamente, o retrato do personagem.

Em discurso indireto livre, o narrador reconstitui seus aspectos físicos (tratava-se de

homem bonito), suas origens, sua vida pregressa etc. A segunda parte, com dezesseis

páginas (CP, pp. 551-567), contém, basicamente, a narrativa da primeira conversa

decisiva dos dois, no bar da Tijuca. Eles se encontram na noite de um sábado frio e

chuvoso, o que não os impede de viverem uma grande noite. De tão boa, resolvem

marcar outro encontro na semana seguinte, no mesmo local. Este é o assunto da

terceira parte, com doze páginas (CP, pp. 567-579). É aqui que o diálogo ganha

contorno de duelo:

adormecido neles e a conversa deles não ia ser mais a simples troca de pontos de

vista mas a continuação de uma batalha começada há sete dias. O Egon viera dis

posto a atacar, o Comendador a recuar, a negacear e a fugir” (CP, p. 568).

A ação evolui, no espaço e no tempo, ganhando densidade dramá

tica. Entre um encontro e outro se passam sete dias. Dado o forte simbolismo do

texto, cheio de deslocamentos, de subentendidos e de imagens insinuantes, não custa

aludir aqui à mais famosa passagem da Bíblia. Ao mundo criado numa semana pode

equivaler o mundo novo que se abre ao médico, para que ele possa existir, digamos,

mais plenamente. No derradeiro meeling,
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um espinheiro e como o fim afina fio pingo d’água batendo numa concha cheia dela”

“Todo sentimento comiserativo de velhos amigos tinha

a situação inicial evolui para a



aproximação amorosa.

- com esta frase

termina O Círio Perfeito. Uma frase, aliás, de inspiração balzaquiana, conforme se

combate do seu herói com a cidade de Paris, um combate que acontecerá ao longo

dos romances posteriores. Mas não somente a frase, a estratégia utilizada no corte da

narrativa também se parece com a do escritor francês. Por um lado, sendo um tanto

megalomaníaco, depois de empreitar a sua “À la recherche”, Nava talvez sonhasse

fazer de suas Memórias um pouco da “Comédia Humana”. Por outro lado, a luta

medida irónica da evocação e do procedimento.

Mas o fato é que a história dos rapazes é interrompida e acompa

nhada de nota de rodapé, anunciando a sua continuação. Acontece, entretanto, que

Nava se foi antes de completar seu sétimo livro, e as páginas que nos deixou de Cera

das Almas não trazem a continuidade da conversa dos dois. Precisava? Sim e não.

confissão já tinha se dado. Apenas para reforço de argumento, veja-se o seguinte
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interrompido. Por outro não, porque, como procuramos demonstrar, nas entrelinhas,a

lê no fmal de Pai Goriot: “À nous deux maintenant”. Aqui, o romancista refere-se ao

acontece. Nava golpeia o leitor, encerrando o livro justamente no ponto em que o 

amigo do médico prepara-se para confessar: “E agora, escute”

diferenças de gênero, tempo, espaço e tamanho literário), dá, pela diminuição, a

homem x cidade, reduzia à luta homem x homem (a que se acrescentam as

Apesar da expectativa criada, a confissão do Comendador não

Por um lado sim, porque a passagem não se completa, e pode ficar parecendo coito



recomeço de bebida, sôfregos, como num recomeço de amor” (CP, p. 562). Com

muito pouco, como se vê, pode-se dizer tudo: a bebida, que desimpede; a queda, que

sugere a aproximação “proibitiva”; a sofreguidão, que insinua erotismo; e, last buí

not least, o amor, chamado para compor a imagem da felicidade do encontro. Os

amigos bebem e se amam ao mesmo tempo.

O episódio do Comendador joga luz em regiões de sombra das

Memórias. Ele expõe a outra face da sexualidade do narrador. Uma face que vinha

se esboçando ao longo da obra, conforme veremos em seguida, não sem antes fri

sarmos certos aspectos da sua fisionomia, já abordados anterionnente. Dono de uma

capacidade visual impressionante, apaixonado pela Anatomia do corpo humano,

grande sensualista, criado num mundo predominantemente masculino, e aberto para

beleza das formas masculinas. Enquanto se ouvia os estampidos da batalha campal

que a Revolução de 30 armou em Belo Horizonte, caiu nas mãos do Dr. Egon, que

atendia os feridos na Santa Casa, um rapazinho de quinze anos: “Assim, para o seu

mal, o moço médico foi envolvido na história desse mancebo, cujo nome ignora até

hoje e cuja fisionomia, fala e gosto vêm visitá-lo junto com os seus mortos” (CP,

p.33). A fixação no garoto vinha da comovedora fragilidade em que ele se encon

trava: o ferimento o levaria à morte, não obstante o empenho do doutor; vinha da
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as experiências que a vida lhe podia oferecer, o escritor não era nada insensível à

trecho: Beberam e um instante de felicidade desceu sobre eles. Aquela cervejota, 

àquela hora, de tão boa varreu as anteriores e tomou aspecto inaugural. Caíram num



ternura que ele despertava; e vinha, sobretudo, da beleza de que ele era portador.

Seus contornos eram apolíneos, fazendo-o parecer-se com um daqueles efebos da

cobertas lembrava a atitude convencional dada pela estatuária antiga aos bustos de

Antínoo de Bitíma” (CP, p. 34). A evocação do favorito do imperador Adriano,

cida, no médico, pelo menino. O leitor pode observar o erotismo que o narrador, já

velho, imprime à recordação de um diálogo (a propósito de uma injeção que preci

sava ser aplicada) mantido com o seu ex-paciente magnífico:

para essa bola ser chupada depressa.

- Ai! doutor: devia ser tudo na veia porque não dói. (...) Por que o senhor não põe?

tudo na veia.

- Não pode. Isso tem limite e você já está no máximo que se pode dar desse jeito.

Só um pouquinho mais, um pouquinho de paciência” (CP, p. 34).

Outro caso médico insinuante foi o de um “choque pleural” tido por

um jovem tuberculoso, no consultório do médico, em Belo Horizonte. Injetada a

sentidos do doente, já desesperado, o doutor
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celebrizado pela formosura, não deixa dúvidas quanto à forte atração sensual exer-

de algumas tentativas de recuperar os

cheio de moço são (...). Sentia na sua boca aquela língua fria, a dureza da pinça, o

o que aparecia dele acima dos lençóis e das

“foi ao boca-boca. Aspirava aquele bafo morrente e mortal, soprava o seu hausto

o rapaz de repente apagou e a respiração foi parando (GT, p. 377). Depois

Está doendo? filho. Um pouquinho de paciência. Vou mandar pôr um saco quente

arte escultória grega. Além disso, “

agulha, “



gosto do sangue

santos. Olhava. Abocava de novo com medo de perder os sentidos. Afinal sentiu um

soprinho que já era do paciente (...)” (GT, p. 377). Está claro que, assim proce

dendo, o médico estava no exercício do

que somente a um homem disponível ao contato íntimo com outro homem ocorreria

descrever, como o narrador descreve, quem sabe “protegido” pelo profissionalismo

do ato, o boca-boca com seu cliente.

Certa ocasião, o hospital da Santa Casa recebeu a visita de um

jovem médico bastante ilustre. Tratava-se do filho de Carlos Chagas. Seu nome era

Evandro, e sua figura causou forte impressão no narrador das Memórias. É assim,

com lirismo semelhante ao empregado para falar de seus amores platónicos pelas

mulheres, que ele introduz o rapaz em suas histórias: “A manhã de ouro daquela

segunda-feira parecia dominical. Tudo tão maio, tão claro, tão refulgente, tão leve-

desmaterializando (...)” (GT, p. 405). Às imagens da natureza, que reluz, corres

ponde a imagem do rapaz, que era louro, bonito e sabido, e cuja aparição faz o

médico levitar, daí o “levelevitando-se” do texto, que reaparece logo adiante: “Que

nem um levantar de sol, o Professor Samuel transpôs a porta acompanhado da figura

mitológica dum adolescente cuja cabeça coruscava como os olhos - aquela dum

alencariano” (GT, p. 405). Estamos vendo: como o Comendador, o jovem doutor

310

seu trabalho. Contudo, talvez se possa dizer

levitando-se que parecia que as

broscarrê feito de fios de fogo, estes dum verde longínquo, gonçalvino, marítimo e

coisas tinham passado por transmutações cores se

ruim. Olhava querendo chorar. Nada. Recomeçava invocando os



também tinha olhos verdes. Além do mais, “Um olhar a um tempo manso e doloroso,

uma expressão que mesmo num moço já mostrava a passagem das tempestades da

vida. Adivinhava-se que algum drama houvera ali desempenhado seu papel amadu-

recedor à força dos pobres humanos...” (GT, p. 407). Deslocando o assunto para os

sucessos profissionais do filho de Carlos Chagas, o narrador, que alguns anos depois

tempo manso e dolorido” do rapaz. Evandro morreria em 1940, num desastre aéreo.

Não volta a aparecer nas Memórias, a menos que seja disfarçado na figura do

Comendador.

Lembramos, agora, o caso do suicídio de um colega de faculdade do

narrador. Muito reprimido pela mãe e procurando levar ao pé da letra os dogmas do

catolicismo, o rapaz era um solitário. Evitava o convívio com os de sua idade, por

que eles representavam ameaça permanente de rendição aos prazeres da carne. Para

ser seu amigo, o preço era a abstinência, conforme nos diz o narrador: “Tinha de

tomar-me absolutamente casto e compensar aquela auto-castração moral como ele o

fazia; lendo autores edificantes e fazendo ginástica” (BM, p. 230). Um belo dia,

Manuelito se mata com um tiro no peito. Como não poderia deixar de ser, sua morte

rosto angelical e de seu corpo de esportista: “Cheguei perto, olhei a bela face do

arcanjo ali jacente (...). Lamentei sinceramente
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causa forte impacto no colega de curso que o admirava sobretudo pela beleza de seu

a morte daquele atleta moço cuja

iria dar com ele no Rio, deixa para trás os problemas antevistos no olhar “a um



Encerrando os exemplos, vamos a uma passagem, das mais engra

çadas da obra, sobre acontecimento ocorrido no Clube de Belo Horizonte. Certa vez

os rapazes resolveram cutucar a “boa sociedade” frequentadora do local com o dese

nho de um pênis enorme nas paredes do banheiro da agremiação. Quanto mais o

gerente, chocado, apoplético, ordenava que apagassem a “indecência”, mais a figura,

daí a algum tempo, se agigantava. A graça da anedota está, em parte, na puerilidade

da diversão provocadora da rapaziada. Mas está, sobretudo, na minuciosa e divertida

descrição que o narrador nos apresenta do objeto do desenho: “Era uma verdadeira

obra-prima. Ocupava a parede. Lembrava as esculturas monumentais dos falos em

ereção na Ilha de Delos. Tinha proporções até agora nunca vistas. Ostentava duas

gamboas do tamanho de melancias - feitas a capricho e cremaster possantíssimo

enrugara e pregueara a bolsa descomunal. Eqergia de moita espessa que subia como

fogueira em direção ao teto. Tinha um corpo imenso primorosamente sombreado e

ostentando um novelo de vasos da grossura de encanamentos. Dobras fartas ati

rando-se para atrás como capucha dum frade descobrindo aquela macrocefalia. E é

aí que estava o caso. Em vez de abrir-se longitudinalmente fazia-o transversalmente

à maneira de boca sorridente. E exibia óculos cujas hastes se enganchavam no anel

de satumo. Por baixo, em vez da indicação genital costumeira, tinha escrito o nome

do presidente do clube” (BM, pp. 316-317). Como se vê, ao exagero da figura
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forma perfeita caía como estátua derrubada brutalmente do soclo” (BM, pp. 230- 

231).



caricatura da autoridade máxima do local: o presidente do clube, atingido em cheio

pelo artista gaiato. Podemos ver, também, que a passagem é composta por várias

mãos: as do médico, versado em anatomia; as do desenhista, que gostava de carica-

turizar; as do escritor, que põe em ação seu talento rabelaisiano; e, por fim, as mãos

de alguém atraído pelas formas do membro viril. Sem ele, talvez, a engenhosa des

crição não tivesse sido possível.

Podemos agora encerrar a análise. Como procuramos demonstrar, a

passagem do Comendador não provoca grande surpresa no leitor das Memórias, na

medida em que seu tema, de um modo ou de outro, já vinha se apresentando no

entrecho da narrativa. Uma leitura mais “sexualizada” da obra poderia revelar outros

dados, que se acrescentariam aos que aqui trouxemos, pondo mais lenha na fogueira

do assunto. Um assunto de natureza fugidia, como se sabe. O tempo inteiro, tenta

mos não pesar a mão, sem entretanto deixar de dizer o que julgávamos necessário.

Em geral, os trabalhos de crítica costumam desviar-se dessas “regiões de sombra ,
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sobretudo quando os escritores não declaram, fora das obras, sua sexualidade, diga

mos, não convencional. Abordamos a questão, em Nava, como abertura de caminho: 

o encontro do Dr. Egon com o Comendador funciona como encruzilhada, um ponto

corresponde o estilo exagerado, repleto de imagens de aumento e hipérboles: 

monumentais, gamboas, melancias, possantíssimo, descomunal, imenso, macrocefa

lia etc. O humor obsceno invade o texto, que vai insinuando e apurando a personali

zação do pênis: estatuária, corpo, cabeça, boca, óculos, até configurar a demolidora



narrador que fez do verso de Mário de Andrade (“Eu sou trezentos...”) um ver

dadeiro mote, principalmente quando chega a “Hora da Rua”, da mocidade, do

exercício da vida pública, que se abre em caminhos. É na rua que os dois médicos se

encontram, em plena praça, de onde partem, no anonimato e na noite, para a expe

riência de seu contato decisivo. A passagem do Comendador ganha contornos de um

rito de iniciação: “Ninguém fica homossexual”, diz o narrador, “ou nasce assim e é,

sem alguma culpa e remorso, do médico, que “caía” no caminho que para ele abria o

adiante: “Estava uma noite escrota e garoenta” (CP, p. 555). Era a face escura de sua

personalidade que a experiência iria iluminar. Como um vampiro tomado repenti-

confíssão, como se lhe sugasse o sêmen, praticando felação -, o rapaz se assusta,

porque dificilmente aquele caminho se abre sem riscos ou perigos. Em pleno banho

de rio:
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ou não é, nem fica” (CP, p. 515). O que ali se dá é a cena dos primeiros passos, não

em que o rumo do médico se bifurca, abrindo-lhe, em termos afetivos, novas pers- 

pectivas no espaço e no tempo. A posição da passagem, no final de O Círio Perfeito,

seu amigo. Certas dificuldades do começo da trilha estão espelhadas no cenário do

é significativa. Ela remete ao passado do presente narrativo, daí termos ido buscar os

passagem revela muito da fisionomia de um narrador de muitas faces. De um

encontro: “Estava noite fria, úmida, feia, muito escura” (CP, p. 542) ou, mais

namente alvo da luz - o “vampiresco” doutor que suga o outro para tirar-lhe a

seus antecedentes ; e aponta para o futuro da narrativa, que deveria continuar. A



- Quéquiá...?

(...)

- Mas... isto não faz mal nenhum - disse o Comendador. - Isto é um pitu” (CP, p.

565).

Como se vê, o bicho venenoso aparece em imagem logo desfeita e

substituída por outra, a do pitu, que o médico não conhecia - por esta razão, o susto-,

sequência é evidente. De pronto, o maléfico se toma benéfico: na semana seguinte,

os dois vão saborear um bom prato de pitu com arroz, cortesia do português taber

neiro, que parecia apadrinhar os amantes. Desnecessário tratar aqui da vasta simbo-

logia do escorpião. Todavia, não custa lembrar que o bicho, diurno e noturno,

encarna forças do bem e do mal, a norma e a contravenção, está presente na passa

gem de “amor maldito” entre os dois médicos. Além disso, o escorpião ,vingativo e

belicoso, configura virilidade, de modo que pode ser remetido, também por este

escorpião simboliza a morte. A hora não era ainda a do escorpião, mas a de provar o

pitu. O caminho precisava ser aberto e foi. Depois de tudo, o escritor podia dizer,

como disse:

portanto. E assim, no dia 13 de maio de 1984, aos oitenta anos, Nava resolveu tomar
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- Sai daí também, vem para cá, um escorpião gigantesco como os africanos só que

em vez de preto é branc’azulado que nem camarão...!

“a morte é a única experiência que me falta”. Devia sentir-se pronto,

e que passa a conhecer pelas mãos do Comendador. O poder de revelação da

aspecto, aos rapazes que ali se encontram. Finalmente, por carregar veneno, o



providências para libertar-se, de uma vez por todas, da “porca vida”. Seu derradeiro

ato foi praticado na rua, espaço que tantos caminhos havia aberto para ele. Transpu

nha, assim, sua última encruzilhada.
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CONCLUSÃO



Quando dei início à leitura das Memórias, como acontece a muita

gente, logo me impressionei com a maneira de Nava escrever. Já nas primeiras pági

nas, percebi que estava diante de um escritor que valia a pena ser estudado. Mas

como estudar obra tão caudalosa, com tantos assuntos e com notável grau de com

plexidade? - perguntei, depois de ter atravessado os seis volumes. Sabemos que há

escritores que rendem muito com poucos recursos. Este não foi o caso de Nava, que

era um homem de muitos saberes. Saberes que se imprimiram vivamente na narrativa

que ele nos deixou. A medicina, as artes plásticas, a escritura, as influências, o

gênero etc., são temas que, na obra de Nava, se oferecem aos estudos de crítica.

Diante disso, pensei:

todas essas coisas, é fazer um retrato do seu narrador, para saber quem ele é e a que

vem ele com seus livros volumosos de rememorações.

De cara, notei que o escritor era um homem bastante representativo

de certo tipo de brasileiro nascido e criado anteriormente às transformações ocorri

das depois da II Guerra. É nesse tempo que se desenha o seu perfil. Foi assim que

decidi que as análises do texto deveriam procurar estabelecer, sempre que possível,

estar implicada.

318

um jeito de interpretar as Memórias, falando um pouco de

as relações entre aquele modo fascinante de escrever e a ideologia que nele pode



está se pronunciando. Resolvi, então, abordar as Memórias reconstituindo o processo

porque aqueles volumes todos compreendem, no fundo, a história da sua formação.

Uma história central enroscada por várias outras histórias, como certos troncos de

árvores frondosas e bastante esgalhadas.

Para cumprir o meu intento, era necessário encontrar um método

exercendo a crítica, sem perder de vista o narrador e suas manobras estilísticas e

ideológicas de reconstituição do passado. Meu texto, portanto, é um texto assumi-

o enredo de Nava.

Não custei muito a encontrar o caminho que procurava para traba-
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damente parafrástico, porque depende muito do resumo da matéria do escritor.

Matéria que procuro reorganizar segundo o método que escolhi. E como se eu

que me permitisse ir parafraseando os conteúdos da obra e, ao mesmo tempo, ir

em que se educou a figura que eu pretendia retratar, o que, em parte, não foi difícil,

recontasse parte do que já foi contado, adequando a história ao meu modo de ler. 

Nesse sentido, penso que montei uma espécie de enredo paralelo, um enredo sobre

Num país em que a letras costumam ser privilégio de classe, a 

escrita tão sedutora de Nava pode representar a arte de alguém formado nos padrões 

da camada superior da nossa sociedade. Embora eu não possa saber a quem exata

mente ele está se dirigindo, posso procurar saber em nome de quem, ou de onde ele

lhar, porque não se demora a perceber que Nava é um escritor tremendamente 

“espacializado”. É através da reconstituição dos espaços que ele faz voltar o tempo.



ele? esta era a minha pergunta fixei os espaços básicos da sua existência; espaços

que podem ser básicos para qualquer pessoa educada na esfera burguesa: a casa, a

escola, o trabalho e a rua. Essa disposição me permitiria recontar, de modo resu

mido, e já criticamente, a sua caminhada, observando os seus passos decisivos e os

elementos que contribuíram para que ele continuasse em seu caminho.

O leitor deve ter observado que os capítulos deste trabalho tendem a

aumentar, conforme os espaços se ampliam na vida do homem com quem nos preo

cupamos. É que nos interessou, sobretudo, a constituição de sua existência pública.

À casa destinamos menor número de páginas, seguindo, desta maneira, o próprio

narrador, que tem mais histórias para contar sobre suas experiências fora dela. Nesse

sentido, as Memórias podem ser vistas assim:

3(/ÊSfACOá»

3C60A OA^A

CFBCA esccc-A

6T CP7724 8 4 LHO0

6T CPA R-V A
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Já os títulos dos livros e os nomes dos capítulos, conforme tivemos oportunidade de 

observar, revelam este seu modo de proceder. Como o meu interesse maior era por 

sua trajetória - quais foram as condições que permitiram aflorar um escritor como



obra inteira seja resultado da ampliação de uma única cena, aquela de Baú de Ossos

em que o menino sacode os gradis da casa, com desejo de sair, de ir para a rua, o

deiro, praticado na velhice, fechando-se, portanto, um círculo. Foi ao espaço da rua,

a um banco de praça, nas proximidades do prédio em que morava, que o escritor se

dirigiu, quando optou pelo próprio fim.

Tratamos os quatro espaços como estações de vida, temporalizando-

çando, ora detendo-nos em alguns pontos para um pouco de meditação. Nessas

paradas, exercitamos o comentário analítico, rápido, para não sair do rumo, e insis

tindo, sempre que possível, na observação do modo de compor das passagens esco-

sentimos como um detetive que vai seguindo o sujeito, sem perdê-lo de vista, para
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que significa crescer, para lançar-se à vida pública. A paixão de Nava pela rua era, 

de fato, muito grande. Aquela passagem da infância pode juntar-se seu ato derra-

Ihidas, e na postura de quem elaborou a composição. Em nosso trajeto, às vezes, nos

os. Ao longo do percurso, procedemos como se fôssemos um caminhante, ora avan-

em seu artigo "Pedro Nava: Balão Cativo”.

não correr o risco de prejudicar a investigação. O tempo todo, procuramos reconsti

tuir a história do processo de formação do escritor, ou a história dos anos de 

aprendizagem do nosso Wilhelm Meister”1.

1 A “goetheana” expressão é de Nogueira Moutinho. 
Folha de S. Paulo, 3.02.74.

Como se vê, o impulso narrativo maior é para o mundo externo ao 

intramuros familiar, o que dá reforço ao nosso procedimento de leitura. Talvez a



Nas Memórias de Nava, desenha-se o perfil de um artista bastante

amorfo ou indiferente. Na essência da obra desse homem, como é característico do

grande aliado, para que ele pudesse esperar pelo momento de escrever, amadure

cendo, talvez, suas recordações e seu estilo; e para que ele pudesse fazer dele

mesmo, o tempo, a matéria dos seus livros. Quando chegou sua hora, o misto de

sua pintura e seus desenhos - tinha muito o que contar. Era o instante, pois, de fazer

render ao máximo o tempo que lhe sobrara, pondo mãos à obra. Nava escrevia como

quem não dispunha mais de um minuto a perder: “escrevo com pressa, pela imposi-

r r *do repouso. E um trabalho quase sempre noturno, e de sábado e domingo” .

Ao homem velho e experiente juntava-se o arquivista que gostava de

im, para a escritura, no final da vida: “Há trinta ou

quarenta anos eu registro coisas e sou

arquivo, que podia se ampliar em certos móveis e miudezas da casa, eles também

322

Entrevista do escritor, concedida pouco antes de sua morte, a Gastao Castro Neto. Revista Pirata.

Entrevista de Nava à revista Veja (páginas amarelas), 17.04.74.
Idem, ibidem.

guardar tudo, preparando-se, assim,

um incansável guardador de papéis”4. Seu

escritor modernista, que praticamente tinha abandonado as letras; de médico exem

plar, porém já quase inativo; e de artista plástico, que não dera muitos frutos com

2

Recife, 1984, n° 1, pp. 3-14.
3
4

instrumentos de evocação do passado, contribuiu para que ele pudesse armar suas

gênero que ele pratica, está a valorização da própria experiência. O tempo era seu

talentoso e de um homem impulsivo, apaixonado e apaixonante, que nunca se mostra

ção da minha idade”2, dizia. Ou ainda: “escrevo nas aparas do meu tempo, na hora



histórias, ajudando-o a montar o que ele chamava de “puzzle”, ou seja, a grande teia

de acontecimentos que faz voltar o passado, recriado pelo presente que permite

rememorar. Nava tinha muito apreço por tudo aquilo que pudesse fazer exercitar sua

memória, que devia ser mesmo prodigiosa. Era um guardador de coisas e de lem-

ao mesmo tempo, um grande leitor. Dos clássicos, sobretudo franceses,

ingleses, portugueses, brasileiros. É dessa sua dupla natureza, de guardador e de

leitor, que se alimentam as Memórias.

que transita o narrador das Memórias, que ora avança para uma delas, ora para outra.

Nos quatro primeiros volumes da obra, ele tende para a primeira; nos dois últimos,

para a segunda, sem, contudo, em nenhum dos livros, desmanchar seu discurso

memorialístico e ficcionalizado. Quer dizer: os primeiros podem ser recebidos como

sua condição de livros de memórias. Em certo ponto da narrativa, há uma passagem

fundamental, espécie de “intermezzo” entre esses dois planos da obra. Nela, que

pode ser o centro de tudo, o espaço de encontro do narrador com o homem que

narra, é como se Nava abandonasse a ficcionalidade do seu discurso, partindo,

momentaneamente, para a confissão. Trata-se do capítulo de Galo-das-Trevas

retirando, assim, a máscara do narrador que vinha utilizando até então. É o instante
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“romance”, tanto quanto os últimos, propositalmente romanceados, não escapam de

História e ficção são, por assim dizer, as fronteiras do terreno em

Ah, encontra-se o homem “falando de velho”, ou seja, presentificando o tempo e

branças, e,

“Jardim da Glória à Beira-Mar plantado”, que tivemos oportunidade de examinar.



desesperançado, entoando, noite adentro, em baixo tom, um canto triste, uma elegia

de si mesmo. Por este prisma, de divisão de planos, as Memórias podem ser vistas da

seguinte maneira:

tf as

FlCúfiO<-

passagem do encontro do Dr. Egon com o Comendador, no final da obra. Aqui, o

narrador se protege na figura do seu alter ego, que tinha sido criado justamente para

que o homem pudesse disfarçar-se, ainda mais, nas ocasiões de confessar coisas

difíceis de serem confessadas. As duas passagens, esta e a do espelho, acabam sendo

momentos de silêncio. Na primeira, é na solidão de sua viagem noturna, como um
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Outro grande momento de confissão, embora não explícita, se dá na

de olhar-se no espelho, de se revelar, antes de prosseguir com suas histórias, na

ÔO^C^F, M 
píiineiM

momento de parada, nos encontramos com a figura de um homem melancólico e

“pele” de outro narrador. Nesse ponto das Memórias, espécie de estação ou

Gf, CP



sonâmbulo vagando pela casa, que o narrador se auto-retrata. Na segunda, quando

redação de Cera das Almas, toma-se emblemático. O escritor teria mesmo chegado

ao limite, da vida e da obra. Quem sabe, não tinha mais para onde ir. Talvez fosse

preciso enfrentar os caminhos pedregosos da pura confissão. Mas para um memo-

obra, ter que confessar-se por inteiro podia ser a morte. As páginas que ele nos dei

xou de Cera das Almas chegam a repetir, literahnente, coisas já narradas em volu

mes anteriores. Evitando dar prosseguimento à cena suspensa no fim de O Círio Per

feito, o escritor deixa a impressão de que não tinha mais assunto. Talvez, naquela

altura, sua existência já estivesse mesmo cumprida.

velhice, que se guardou tantos anos, até dar à luz suas Memórias, longamente gesta-

das? Em primeiro lugar, digamos que ele tenha vindo para prestar contas à sua gera

ção de uma obra que ficara devendo. Depois de ter participado da criação de A

Revista, em 1925 e 1926, Nava praticamente só reapareceu na cena literária duas

vezes: quando publicou “O Defunto”, em 1938; e a crónica “Evocação da Rua da

Bahia”, escrita em 1952. Eram tempos de dedicação à medicina, de acumular expe

riências, de guardar coisas, nos arquivos e na memória, até que sua obra amadure

cesse e pudesse desabrochar, o que começaria a acontecer no dia 1 de fevereiro de
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rialista como Nava, que defendia com unhas e dentes o estatuto ficcional de sua

seu amigo, termina o livro. Nesse sentido, o suicídio de Nava, em plena época de

Mas, afinal, a que veio esse homem que se pôs a escrever na

chega a hora de ouvirmos o que ele tem a dizer sobre a relação de seu “primo” com



1968. Quando Baú de Ossos foi publicado, em 1972, surpreendeu o público e a crí

tica, que se encantaram com o livro5, mas não os velhos amigos do escritor. Estes já

aguardavam uma obra que, sabiam, era uma questão de tempo para que aparecesse6.

O militante modernista dos anos vinte se reapresentava, assim, com todo o vigor,

quase meio século depois, nos anos setenta.

Em segundo lugar, o homem veio para firmar-se como grande

memorialista brasileiro. A partir dele, toda vez que se fala em memorialismo, no

Brasil, seu nome é imediatamente lembrado. Nava se encontra na ponta da linha de

uma tradição que começa com os viajantes, os primeiros, salvo engano, a escrever

memórias num misto de crónica e de história do país que conheceram. Desses pri

meiros memorialistas até ele, muitas águas rolaram. Nossas letras produziram livros

importantes no gênero: o de Joaquim Nabuco, o de Helena Morley, o de Oswald de

Andrade, o de José Lins do Rego, o de Graciliano Ramos, e vários outros. Nada,

porém, que se compare às Memórias de Nava, no estilo, no fôlego e no alcance.
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O sucesso de Baú de Ossos junto ao público, nos anos setenta, só foi comparável ao sucesso obtido 
por best-sellers nacionais da época, como Teresa Batista, de Jorge Amado, e Incidente em Antares, de Érico 
Veríssimo. Conf. José Paulo Netto, em artigo publicado num jornal juizforano, de 13/14 de janeiro de 1974, 
cujo nome não foi possível identificar.

Depois da publicação da crónica “Evocação da Rua da Bahia”, Nava passou a ser estimulado pelos 
amigos, principalmente Fernando Sabino e Otto Lara Resende, a escrever suas memórias. Conf. entrevista à 
Cora Rónai, in Jornal de Brasília, 28.04.74 (Suplemento “JBR Cultura”). Quando aprontou o manuscrito de 
Baú de Ossos, o escritor levou-o à apreciação de Francisco de Assis Barbosa e de Drummond, que 
imediatamente, recomendaram a publicação, providenciada por Fernando Sabino que. na época, era editor 
da Sabiá, depois vendida para a José Olympio. Conf. entrevista de Nava à revista Veja, cit. Ainda quanto ao 
assunto, é interessante, também, este depoimento de um dos maiores amigos do escritor, Afonso Arinos: 
“Desde cedo Nava se anunciou, antes de produzir, na amizade de Mário de Andrade, de Drummond, na 
esperança dos amigos. Entre estes, estava eu, que não esperava, mas sabia que era questão de tempo (...). Os 
amigos esperavam pelo grande, o enorme escritor. Eu não esperava apenas pacientava porque já sabia. In. 
O Estado de São Paulo. Suplemento “Cultura”, n° 156, 5.06.83.



Pode-se dizer que

sua condição um tanto subalterna, de literatura de segundo nível. A presença forte de

Nava no cenário das nossas letras - verdade que presença realçada pelo gosto atual,

em “tempos neoliberais”, pelos estudos da subjetividade pode ter contribuído para

merecendo maior atenção da crítica literária. Além disso, como já tivemos chance de

veram memórias depois de se tomarem conhecidos noutros gêneros literários, Nava

é um escritor que se consagra na prática do memorialismo. Sem que tivesse escrito

suas Memórias, em termos artísticos, Nava pouco ou nada seria.

Last bui not least, ele veio para contar sua história e as histórias de

sua gente, procedendo como quem passasse a vida a limpo. Mas, como dissemos, a

obra de Nava não se limita ao campo autobiográfico e nem ao biográfico. Ela tem

mais impressiona. Em seu relato, Nava interpreta o Brasil de uma época, sob

determinado ângulo, o da experiência particular. O escritor que sente saudades do

passado, sente saudades, também, de um país que, quando se pôs a escrever, já não

era exatamente o de sua infância, de sua adolescência e de sua mocidade, quando,

por exemplo, nem a especulação imobiliária tinha destruído a fisionomia belle-
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um notável alcance de generalidade, e de todos os seus méritos este talvez seja o que

observar, Nava é um memorialista sui generis. Diferentemente daqueles que escre-

o escritor, com sua obra, fez o gênero progredir, erguendo-o de

estimular o interesse pelo memorialismo brasileiro, que, nos últimos anos, vem



époque do Rio, nem o fast food tinha ocupado as mesas dos ajantarados patriarcais7,

nem sobretudo o tempo tinha derrubado seu corpo, nem consumido seus entes que

ridos. Um Brasil pachorrento, mais acanhado que o de hoje, compunha o cenário

daquela época, de República Velha. Um Brasil que, entretanto, lhe deu muito.

Mesmo empobrecido, o bisneto de visconde e o tataraneto de opulentos mineradores,

pôde desfrutar,

provinha. Sem dúvida, como pudemos ver, esse aspecto, relacionado com a genea

logia, contribuiu decisivamente para a visão épica que Nava tinha do passado, o

próprio e o de seu país.

Por este ângulo, as Memórias também funcionam como uma espécie

de “retrato do Brasil”. Nelas, podemos apreender muito da dinâmica da vida nacio

nal durante as primeiras décadas deste século. No cenário que se arma, e em certas

cenas miúdas, principalmente. Isto porque, mobilizado pela saudade, e regido por

representou, nem se interessava pela relativização do seu ponto de vista. Nas situa

ções mais agudas, para o narrador das Memórias, é sempre oito ou oitenta, branco ou
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um temperamento excessivo, Nava não se propunha à análise dos fenômenos que

em certas instâncias da vida, dos privilégios da classe de que

O Brasil de Nava é aquele em que “foram criados os meninos de nossas famílias pequeno- 
burguesas, vindo à luz no começo do século: boa situação social, avós barões, sala-de-visitas trancada, 
reminiscências de senzala, religiosidade doméstica, alcovas, boa educação, respeitabilidade do nome muito 
bacharel, tias solteironas, sexo camuflado, a récua de parentes, ascendentes, aderentes, colaterais, afins 
adejando ao redor de mesas fartas sobre cujo linho adamascado se estadeavam os produtos de uma ucharia. 
de uma copa e de uma cozinha afrodisíaca para sempre sepultada no passado.” Conf. Nogueira Moutinho. 
talvez, o mais entusiasmado comentador das Memórias de Nava, em artigo publicado no “Jornal de Cultura”, 
n° 1, Suplemento do Diário de Noticias. Salvador, 7.04.74. O Brasil que Nava nos restitui, segundo Otto 
Lara Resende, não é o Brasil de fato, mas outro, inventado por ele. um pais “cordial e democrático . Conf. 
artigo do escritor, em O Globo, 29.06.76.



marrom, bom ou ruim. Para além do campo subjetivo, seu modo de proceder pode

estar relacionado, por alguma via, com sua formação liberal, que vinha, em grande

parte, das Humanidades do Pedro II, que ele tanto prezava, e que podia ser um dos

pilares da sua interpretação do mundo8. Seja como for, ao simplismo do seu ponto

de vista corresponde a visão um tanto simplista do seu país. Em Nava, a História

tende a se confundir com sua própria história.

O narrador das Memórias encarna um modelo positivo da classe

superior brasileira que decaiu com a crise das oligarquias. Nava foi um homem que

superou a débâcle, que se aprofundou com a morte do pai, graças a uma série de

fatores, dentre os quais, evidentemente, o talento individual. Foi um homem de

sucesso, na medicina, em que brilhou9; e na literatura, que lhe deu muita fama. Às

qualidades, que não eram poucas, de um autêntico filho-família da burguesia nacio

nal , juntou-se a missão de pensar o país.
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8 Na casa da mãe, os ensinamentos recebidos foram, também, segundo depoimento do escritor, 
bastante idealizados: (...) “eu recebi uma educação toda errada, religiosa e otimista, em que apren± a 
considerar os homens como flores, como sujeitos fabulosos (todo mundo.), as m eres como i „ • ’
como de uma honradez absoluta, como santas, em suma. E verifiquei absolutamente o con o.
a Gastao^C^tro Neto^cH^p^, de jomal; «0 médic0> poeta bissexto e memorialista Pedro Nava, de

setenta anos de idade, foi homenageado ontem pelos vinte e cinco anos de ativi a e no 
Reumatologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, fundado por ele em 1949. H956Y’
Reumatologia no Brasil e criador da cadeira no curso de pós-graduação da PUC (1959) e da ABBR (1956  
Jomal do Brasil. 8.04.74. Um ano depois. 0 “ ^^^^^^^^(temoUdorada
mandonismo. em carta à classe médica do Rio. datada de 17.04.75. Nao tar . perfeit0
corporação médica, dividida entre brancos e marrons, em sens

Dantas Motta. em O Estado de São Paulo, 15.02.81.



O maniqueísmo do ponto de vista do narrador das Memórias já foi

observado pela crítica10. O que não se observou, ainda, é que o modo dele encarar

sua matéria altera bastante o rendimento estético da obra. Obviamente, o escritor

tinha direito de pensar o que quisesse de Deus e o mundo. Mas certa infantilidade

não deixa de transparecer no seu juízo das coisas, um juízo que sustenta com difi

culdade a análise mais detida. Tudo começa na esfera doméstica, em que se opõem

mineiros abrutalhados e cearenses civilizados. Depois é a vez da esfera pública, em

que a classe médica se divide em dois grupos antagónicos, o dos generosos e o dos

mesquinhos. No espaço da casa, os laços de sangue pedem alguma compostura; no

profissional, o narrador solta a pena, embora proteja-se um pouco, utilizando pseu

dónimos para os retratados e para si mesmo.

Algo das fábulas infantis, que costumam separar com veemência as

forças positivas e negativas do mundo, parece animar a configuração desse narrador.

que dele não se livrou, até porque a ele se deve parte da formação ideológica de toda

a sua geração -, também. A célebre “Parábola do joio e do trigo” não deixa de se

apresentar na constituição do ponto de vista do narrador das Memórias. Um mundo

dividido entre bons e maus é sobretudo um mundo simplificado. A capacidade

analítica é sacrificada diante do impacto da superfície fulgurante, que decorre muito
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10

1994, p. 22 (Tese de Doutorado); e Marta Campos Q deseio 
Fortaleza, Ed. daUFC, 1992, p. 74.

Certo viés do catolicismo tradicional - que ele combateu com grande ironia, mas

Ver, Antonio Sérgio Bueno. Vísceras da memória. Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG, 
e a morte nas Memórias de Pedro Nava.



daquela visão épica, movida pela saudade do tempo revivido. Evitando a análise

funda dos seus amados e desafetos, o escritor permanece, quase sempre, no terreno

da caricatura, sem lograr atingir a densidade psicológica dos seus personagens. Essa

característica contribui para a extensão avantajada da obra. A alta repetibilidade dos

reconstituição do mundo do trabalho, nos derradeiros volumes. Caindo na esfera

permanente do anedótico, um fosso parece abrir-se entre a intenção de grandeza e os

limites do ponto de vista do narrador que, motorizado pela compulsão descritiva,

deslumbramento e da admiração irrestrita, ora pelas energias da indignação, do

grande painel, que amplia e detalha, mas que não aprofunda. Um certo poder divino

1 0parece ungir a sua figura , o que, provavelmente, reforçou sua visão mítica do

passado brasileiro.
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quando a narrativa salta da roda familiar, perdendo bastante do seu pitoresco, para a

retratos é, nesse aspecto, um dos pontos fracos das Memórias, principalmente

evita o

O escritor, muito tarimbado no desenho cómico, sabia reconhecer os excessos na representação de 
seus personagens, como mostra este seu depoimento de 1974: “Eu me considerava melhor do que sou (...). 
Nunca pensei que fosse capaz de certas maldades que eu fiz. A mim mesmo, certas caricaturas me parecem 
meio carregadas.” Revista Veja, cit. Naquela altura, Nava tinha publicado apenas dois dos volumes das 
Memórias. Muitas e muitas figuras seriam ainda ridicularizadas por ele.

Marta Campos notou, com bastante precisão, as pretensões divinizantes do ponto de vista de Nava: 
“Identificado com a função de médico que exerceu, atribui-lhe Pedro Nava uma aura de abstrato e sagrado 
que o transforma numa espécie de santo, empunhando a espada do Bem e da Verdade. Sua linguagem é a de 
um cavaleiro representante do poder celestial, é a linguagem redentora de um Cristo, que pode descer aos 
infernos da condição humana e conviver com toda espécie de contrários, pobreza e riqueza, sujeira e 
limpeza, mentira e bondade, bem e mal, sem. no entanto, perder a integridade. O conhecimento do humano, 
pelo contrário, eleva as qualidades deste novo Messias, engrandecendo-o. Ver, da Autora, O desejo e a 
morte nas Memórias de Pedro Nava, cit., p. 74.

desabafo e do rancor desmedido11. Trata-se de um narrador marcado pelo gosto do

desafio analítico, movendo-se ora pelas seduções do amor, do



Em nossas origens, teriam se enlaçado, sem maior relativização, as

forças do bem e do mal - os democráticos cearenses e os autoritários mineiros? - das

literatura brasileira, haja poucos narradores tão virtuosos quanto o das Memórias),

faz do relato de sua existência uma espécie de alegoria positiva do Brasil. Embora

da figura do homem que se expõe. A divisão acirrada dos valores que regem o

mundo produz, assim, uma visão auto-complacente e complacente dos rumos da

vida, pessoal e social. Nas Memórias, a flagrante limitação do ponto de vista não

acompanha bem a vibrante mobilidade do narrador pelos espaços.
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quais a resultante poderia ser ele próprio que, tomando o partido do bem (talvez, na

modesto e sofrido, é um país digno, trabalhador empenhado e instruído, que emana
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