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RESUMO 

 

 
CALDAS NETO, Paulo de Macedo. Um bonde chamado saudade: memória e 

historiografia na prosa de Augusto Frederico Schmidt. Tese de doutorado – Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, Departamento de Letras – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2016. 

 
A abordagem do discurso literário e das suas relações com o discurso histórico parte de 

uma indagação voltada ao entendimento da memória e do sujeito. Este, enquanto ser 

psicossocial, dotado da capacidade de perceber e de lembrar algo significativo, irá 

contribuir para a formação de sua própria memória. Esta acabará sendo preenchida pelas 

lembranças de grupos sociais de que fez parte o sujeito, instituindo o que se chama de 

memória coletiva. Em seguida, produzir-se-á uma reflexão sobre o discurso histórico, 

tendo-se a Historiografia, vertente da Filosofia da História responsável pela apreciação 

dos fatos que marcaram uma sociedade, como base para a análise literária do objeto de 

estudo em questão – a prosa de memórias de Augusto Frederico Schmidt. Este trabalho 

tem como primeiro foco a compreensão dos alicerces da memória individual do eu nos 

relatos memorialísticos de O Galo Branco, As florestas e outros textos publicados, na 

categoria prosa, pelo escritor e homem de negócios Augusto Frederico Schmidt. 

Conhecido por sua intensa atuação política no Governo JK, nos idos de 50 e 60 no 

Brasil, vamos nos deparar com um sujeito preocupado com o registro de sua vida e com 

as correspondências existentes entre a sua obra artístico-biográfica e os acontecimentos 

de uma época. Alguns dos textos schmidtianos lembram crônicas, porque foram 

editados em jornais e possuem a brevidade, o lirismo, a poesia do momento, muito 

embora sigam além do registro circunstancial, alcançando a estrutura de uma narrativa 

longa e cheia de pontos autobiográficos. Tivemos a preocupação aqui de apontar as 

fronteiras entre o memorialístico, o historiográfico e o autobiográfico, principalmente ao 

estabelecermos ligações teóricas e analíticas para a explicação estética das obras 

literárias em questão. Todo o mecanismo psicomotor da lembrança, componente para a 

ativação da memória, foi destacado. A seguir, abordamos a maneira pela qual se 

apresenta o discurso histórico no interior das narrativas reais de Schmidt e a 

representatividade da conexão entre a memória e a história no interior da prosa. 

 

Palavras-chave: Augusto Frederico Schmidt. Memorialismo. Historiografia. Narrativa. 

História brasileira. 
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ABSTRACT 

 

 
CALDAS NETO, Paulo de Macedo. Um bonde chamado saudade: memória e 

historiografia na prosa de Augusto Frederico Schmidt. Tese de doutorado – Programa 

de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, Departamento de Letras – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2016. 

 

 

The approach of literary discourse and its relations with the historical speech starts from 

an inquiry focused on the understanding of memory and the subject.This, as a 

psychosocial being, endowed with the capacity to perceive and remember something 

meaningful, will contribute to the formation of his own memory. This will be filled by 

the memories of social groups of which the subject was part, instituting what is called 

collective memory. Afterwards, a reflection on the historical discourse will take place, 

with Historiography, a branch of the Philosophy of History responsible for the 

appreciation of the facts that marked a society, as a basis for the literary analysis of the 

object of study in question – the Prose of memories of Augusto Frederico Schmidt. This 

work has as its primary focus the understanding of the foundations of individual 

memory I in memorialistic reports White Rooster, Forests and other published texts, in 

prose category, the writer and businessman Augusto Frederico Schmidt. Known for its 

intense political activity in the Government JK, the ides of 50 and 60 in Brazil, we will 

come across a worried man with the record of his life and the existing connections 

between his artistic and biographical work and the events of an era. Some of Schmidtian 

texts resemble chronic, because they were published in newspapers and have the 

brevity, lyricism, poetry of the moment, although follow beyond circumstantial record, 

reaching the structure of a long and full of autobiographical narrative points. This 

research points out to the boundaries between memorialistic, historiographical and 

autobiographical texts, especially when we establish theoretical and analytical links to 

the aesthetic explanation of literary works in question. All psychomotor mechanism of 

memory, component for activation of memory, has been highlighted. Then, we 

approach the way in which it presents the historical discourse within the actual 

narratives of Schmidt and the connection of representation between memory and history 

within the prose. 

 

Keywords: Augusto Frederico Schmidt. Memorialism. Historiography. Narrative. 

Brazilian history.  
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Augusto Frederico Schmidt é situado como um escritor da geração de 30 da 

poesia moderna, conforme alguns historiadores, dentre eles, Alfredo Bosi, em sua obra 

História Concisa da Literatura Brasileira. O que nos levou a uma investigação crítica 

da sua obra, especificamente a prosa, foi a quase ausência de material de estudo a 

respeito e também o fato de sua obra ter passado décadas esquecida. Sua biografia, a 

princípio, foi usada como ponto de partida, pois, através da alteridade, é muito comum, 

na maioria dos escritores, a própria vida se refletir na obra. Iniciamos pelo poema, 

gênero literário no qual primeiro se destacou, e depois chegamos aos textos de 

memórias de O Galo Branco e As florestas. Esses livros, dentre outros publicados em 

jornais da época, precisamente nas décadas de 40 e 50, consoante nossa análise em 

páginas mais adiante, abrigam momentos significativos vivenciados pelo autor e 

relatados por seu narrador. Viagens à Europa, reflexões sobre a vida amorosa, 

circunstâncias de forte intimismo, opiniões sobre a política de seu tempo, a história dos 

homens, nos assistem no entendimento de um período histórico. Muitas informações 

com as quais estávamos acostumados, pelo fato de nosso primeiro contato ter sido com 

um discurso histórico padronizado, composto de uma ideologia dominante, agora 

ganham novos sentidos pelo viés do testemunho e da memória do autor. 

Tudo isso nos guia a um aprofundamento do tema da memória individual que 

acaba atingindo o coletivo e, em seguida, expondo as ações de um tempo da nossa 

história. Assim, um tema leva ao outro, revelando uma relação que desemboca numa 

problemática e nos seguintes questionamentos: quais as contribuições do discurso 

literário e memorialístico para o discurso histórico, mencionado na própria narrativa 

schmidtiana? Como se constroem essas contribuições? É o que tentaremos mostrar ao 

longo deste trabalho acadêmico que será dividido em três partes, para uma melhor 

sistematização. Ei-las abaixo: 

 Pressupostos: contextualização histórico-social e a problemática da relação 

memória e História na prosa schmidtiana – será situada no tempo e no espaço a 

obra do autor em seus dois gêneros literários de destaque (poema e narrativa em 

prosa), para que o primeiro gênero possa ajudar na compreensão do segundo, alvo 

da presente tese. As informações estéticas, sociais e históricas construirão pontes 
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entre o estilo do autor estudado e a problematização sobre a construção da memória 

individual e coletiva no interior do texto e a sua relação com o discurso histórico, 

também presente. Dessa forma, entender-se-á a elaboração de dois discursos que se 

complementarão, auxiliando-nos, ademais, no entendimento desse sujeito 

memorialístico e histórico. 

 Eu, tempo, memória… – neste capítulo, a experiência se dará com base nos 

enfoques acerca da memória individual do narrador schmidtiano em sua prosa 

memorialística, meditando-se, a priori, os fatos registrados nas narrativas literárias 

aqui assinaladas, partindo-se da teoria de Henri Bergson, que trata da memória 

enquanto elemento que se forma a partir da atividade cerebral e a sua relação com o 

espírito, elemento abstrato, o que nos ajudará a entender a construção da memória 

no sujeito enunciador que aparece na narrativa e é encarregado de sua organização e 

da veracidade dos acontecimentos. Percorrer-se-ão, antes disso, as influências que 

um discurso autobiográfico poderá ter no discurso memorialístico, em que 

momentos se tocam e as semelhanças que um despretensioso relato dessa natureza 

pode ter com outro de uma função parecida – odiário. Como suporte demonstrativo 

da construção desse sentido, serão discutidas as teorias de Philippe Lejeune a 

respeito do assunto. Mais adiante, na divisão em itens que caracteriza este capítulo, 

entrarão em debate a expansão da memória individual do narrador e a sua 

transformação em memória coletiva, a qual assumirá um caráter de permanência e 

registro no discurso histórico, presente, implicitamente, nos relatos poéticos e 

prosaicos do escritor, reforçando a ligação que há entre um discurso e outro, 

conforme anteriormente se ressaltou. Para isso, utilizar-se-á como teoria-base a de 

Maurice Halbwachs. 

 Schmidt e a escrita da História – este capítulo contemplará reflexões do papel da 

historiografia, isto é, escrita histórica, enquanto registro verídico da realidade do 

sujeito, que, nesse caso, se divide em dois: o literato e o historiador. Dar-se-á ênfase, 

no início, apenas a este último no interior da escrita literária. Buscar-se-ão indícios 

da presença da perspectiva documental nos relatos schmidtianos, demonstrando-se 

sua função e sua edificação. Algumas inter-relações entre a reflexão crítica do 

discurso histórico, do ficcional e do literário no interior do texto de Schmidt, serão 
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analisadas. Nessa parte, Jacques Le Goff, Luiz Costa Lima e Paul Ricoeur servirão 

de suporte teórico-argumentativo. Ao término, o intercâmbio de ambos os discursos 

(o literário e o histórico) representará o sentido de sua construção na narrativa em 

prosa de Augusto Frederico Schmidt. Como embasamento teórico e dissertativo-

argumentativo, a voz de Paul Ricoeur surgirá em certos momentos da pesquisa. 

 

O fechamento da tese terá o capítulo “Os limites e contrapesos das escritas 

memorialística e historiográfica schmidtianas”, que conterá uma recapitulação de todo o 

aprendizado da problemática fundamentada logo nas preliminares. A proeminência que 

se visualizará sobre todo o estudo de Schmidt-prosador será sempre em torno desses 

elos entre um discurso que persegue a veracidade dos acontecimentos reais – a História 

– e outro, com a delegação de recontar esses acontecimentos, mostrando ao leitor um 

outro ponto de vista do que seria realidade. 
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2. Pressupostos: contextualização histórico-social e a problemática da 

relação memória e História na prosa schmidtiana
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2.1. Contexto histórico-estético 

 

Um estudo crítico sobre a produção literária de Augusto Frederico Schmidt, antes 

de adquirir uma densidade maior, merece, como em todo corpus artístico, a sua 

situacionalidade, isto é, a relação entre o texto em si e o que este diz da sua própria 

realidade. Parece ser regra geral e não apenas uma exclusividade dos nossos 

historiadores da literatura a avaliação de uma obra com base no cânone, a saber, a 

adoção de modelos clássicos como parâmetro, para julgar depois a estética da 

linguagem. A presença de um elemento de ruptura é suficiente para, algumas vezes, 

desmerecer ou mal-interpretar. Às vezes, também informações da vida do autor são 

indevidamente relacionadas com a obra e a classificam de insuficiente. Aconteceu mais 

ou menos assim com Augusto Frederico Schmidt, cujos escritos literários ficaram 

esquecidos por décadas em função de críticas à sua produção, aliada a uma árdua 

atividade política e empresarial. Ele foi desses escritores que, mesmo em um contexto 

histórico-social transformador, que clamava por expressões artísticas renovadoras, 

soube fazer o que os autores da década de 30 e, principalmente, os da década de 40, 

fariam: contrabalançar as características estéticas da arte “passadista”, como assim se 

expressavam os modernistas de 22, com as inovações que estes deixaram para a 

literatura de todo o século XX. O poema e a prosa schmidtianas têm suas fontes num 

período de nossa história cuja preocupação era com a Industrialização, o Nacionalismo 

e o Desenvolvimentismo. 

Tudo começaria, na verdade, em 1928, com a publicação do livro de poemas 

Canto do Brasileiro Augusto Frederico Schmidt, que contemplava versos bastante 

intimistas. Uma obra, pois, escrita seis anos após os primeiros ecos da arte moderna, a 

qual, nos primeiros tempos, teve simpatia com a vanguarda europeia, sobretudo o 

Futurismo, de Filippo Tommaso Marinetti, que apoiava a substituição da arte do 

passado por outra que louvasse o mundo da velocidade e da máquina. Como se sabe, os 

futuristas, em especial na literatura, fizeram ressoar o brado da “liberdade das palavras”. 

Gonçalves (2012) delineia melhor esses incipientes sons da modernidade no Brasil, em 
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seu livro 1922: a semana que não terminou, ao relatar a proposta da corrente italiana 

voltada ao trato com a linguagem para a exploração do design tipográfico, a propaganda 

publicitária e a escrita fragmentada. Mas o que encantou os modernistas Oswald de 

Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia no uso do termo Futurismo foi, no 

sentido elástico, a renovação que trazia em oposição às receitas “passadistas” e 

“acadêmicas”. Estes dois polos – futurismo x passadismo – favoreceriam uma estratégia 

retórica, empregada pelo grupo modernista, mas de caráter simplificador, a qual tentava 

subtrair do poema, como da prosa, qualquer vestígio do esteticismo passadista, 

causando, pois, uma ruptura com todas as formas ditas “gastas” e variadas, a que eles 

ainda estavam presos. Ainda assim, o rótulo de futuristas incomodava porque dava a 

impressão de que os precursores do Modernismo Paulista eram totalmente subordinados 

às ideias da escola de Marinetti, quando, na verdade, chegaram a encontrar contradições 

até certo ponto admiráveis. Colheram da referida expressividade vanguardista somente 

o desejo de se libertarem dos cânones decadentes, incapazes de compreender a sede por 

uma arte nova, que necessitava atualizar-se a um cotidiano transformador, 

revolucionário. Conclui Gonçalves (2012, p. 20-21), em seu trabalho anteriormente 

citado: 

 

A expressão “ímpeto feliz” vinha como um grito de frescor e juventude em 
oposição à sisudez “passadista” e ao ambiente soturno dos anos anteriores, 

imposto pela guerra. Era um traço do movimento. Mário gostava de citar 

“mocidade alegre” e Oswald, alguns anos depois, em 1928, sentenciaria no 

“Manifesto Antropófago”: “A alegria é a prova dos nove”. 

 

Alimentando mais informações a respeito, a distinção entre futurismo italiano e 

futurismo paulista se aguçou depois que as classes conservadoras passaram a deformar 

a ideologia do movimento vanguardista, apropriando-se da ocasião para imputarem-lhe 

uma qualificação pejorativa, ridícula, como também às pessoas, às coisas e às 

circunstâncias que faziam referência a essa arte revolucionária. É quando o embate 

estético ganha vigor, e os escritores de São Paulo recebem a alcunha de “futuristas”, 

valendo-se, muitas vezes, desse vocábulo para compor um cartel, que viria a desafiar o 

conservadorismo acadêmico com a iconoclastia do novo decênio. Instigaram os jovens 

autores a aderir ao futurismo, muito embora tivessem que conviver, a priori, com o 
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dilema ser ou não ser futurista, como inicialmente se delineou acima. Aceitar as 

inovações da escola de Marinetti representava uma acolhida ao espírito renovador das 

artes brasileiras; contudo, por outro lado, queriam construir um perfil único, capaz de 

lhes afiançar um destino literário próprio. A solução encontrada para fugir a esse dilema 

foi o uso das ferramentas do líder futurista italiano para acentuar a polêmica sobre os 

rumos da nova estética e o sustento dos impulsos da própria razão acerca do que 

consideravam como sendo de criação própria. Em História do Modernismo Brasileiro: 

Antecedentes da Semana de Arte Moderna, Brito (1964, p. 247-248) é categórico ao 

lembrar que: “Mas mesmo essa solução derivava dos libertários postulados 

marinetianos. Aliás, o individualismo da estética de Marinetti vinha a calhar com o 

individualismo da mocidade”. Nota-se, assim, que apenas houve uma enorme simpatia 

com o futurismo, marcado por pequenos atritos entre os jovens modernistas que não 

resultaram em rompimentos. A doutrina vanguardista seduzia e facilitava o duro 

exercício da renovação, além de que se encaixava na realidade paulista, cuja 

mentalidade urbana e industrial apontava uma reluzente e atrativa diretriz às novas 

gerações. O reformismo que abastecia a arte futurista era, de fato, sedutor. Alucinava 

com suas ideias voltadas para tudo que fosse absurdo, incompreensível. Mota Filho 

(apud BRITO, 1964, p. 248), um dos principais teóricos do modernismo, completou: 

“Santo Agostinho, um dos produtos geniais da Idade Média, negava o presente, 

sustentando haver, apenas, o passado e o futuro. E Santo Agostinho mandava olhar para 

o futuro […]”. Foi em meio a esse rebuliço ideológico que brotou a discordância de 

Mário de Andrade em relação ao comentário feito por Oswald de Andrade de que o 

autor de Paulicéia Desvairada teria assimilado bem o que recomendava o manifesto 

futurista, chegando a denominá-lo “Meu poeta futurista”. Essa análise de um artigo de 

opinião provocou uma réplica do próprio Mário, que, protestando respeito em outro 

artigo, esclareceu não ser um dos seguidores de Marinetti; nem sequer se considerava 

simpatizante do futurismo paulista. Essa vertente da vanguarda no Brasil abomina tudo 

que é escola e não tinha um viés reacionário. Pregava um novo sentimento estético 

longe do dogmatismo marinettiano. O objetivismo era somente a conquista da liberdade 

dentro da originalidade. Esse era o autêntico lema do futurismo paulistano. 
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Mesmo assim, vale salientar que tal euforia e fascínio pela vanguarda jamais 

escondeu a formação intelectual de vários desses autores. Eles, pertencentes a famílias 

ricas e influentes, acabaram mantendo laços com escritores de perfis tradicionais, ou, 

simplesmente, “passadistas”, como eles mesmos costumavam nomear, o que 

comprovou inegavelmente suas ligações com a tradição. Contemplando-se o futuro, não 

se deixava também de estar-se preso ainda esteticamente ao passado, apesar dos atos 

polêmicos e agressivos do grupo modernista. E isso levou a crer que a Semana de Arte 

Moderna, do ponto de vista político-social, organizada para causar repercussão, acabou 

combinando bem as metas da elite paulista em autovalorizar a História e a própria 

hegemonia. Os jovens rapazes modernistas sempre enfatizaram, mesmo que 

implicitamente, o seu ufanismo e a sua exaltação por São Paulo em seus discursos 

arrebatadores. De um lado Oswald, nos artigos do Jornal do Comércio, ressaltou o traço 

cosmopolita da capital paulista, fundamental para dar força à renovação cultural. Do 

outro, Menotti, em O Correio, explorando a brasilidade e arregimentando inúmeras 

raças, como já se poderia esperar de uma cidade e de um país dos trópicos. Isso serviu, 

assim, de argumento para explicar o dinamismo da crescente arte, marcada por um 

futurismo racial, industrial e econômico. Toda essa algazarra insinuou algo mais: São 

Paulo estava progredindo em todos os sentidos, ao passo que o Rio de Janeiro 

permanecia inerte e decadente. Porém, visto por outro prisma, o Rio terminou por ser 

impulsionado pelas iniciativas paulistanas. A Semana de Arte Moderna, se foi o marco 

institucionalizador do modernismo, reuniu em São Paulo muitos daqueles escritores e 

artistas numa vontade de explanar ideias mutantes que não raro fervilharam justo no ano 

das comemorações do Centenário da Independência, convidando-nos a uma relevante 

confissão de cosmopolitismo. Menotti del Picchia ainda agregaria a tal fato que os 

“futuristas” viriam a ser conhecidos a partir daquele ano 1922 como “a coqueluche do 

nosso grand monde” (GONÇALVES, 2012, p. 33, grifo do autor). 

Evidentemente que, quando se levantam essas interrogações sobre o que é arte do 

passado e arte do futuro, conforme se colocou de maneira bem superficial, é inevitável 

se discutir até que ponto se poderá ter uma estética com elementos essencialmente 

locais ou com a complementação de elementos estrangeiros. Deparamo-nos com uma 

dialética voltada para solucionar tal impasse. A arte moderna, nos seus primeiros 
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tempos, foi responsável por essa tensão, porque deu origem a um processo de renovação 

que versava sobre uma unidade progressiva de experiência literária e espiritual. Por isso, 

houve vários debates que pareciam intermináveis, envolvendo sempre o mesmo 

problema: ser localista e, simultaneamente, não conseguir ignorar os moldes herdados 

da tradição europeia. Alguns obstáculos os escritores brasileiros conseguiram vencer, 

como também, do ponto de vista antropológico, o sentimento de inferioridade de uma 

nação tropical e mestiçada perante outras com uma composição étnica estável e 

estruturas geográficas bem distintas. Em seu ensaio “Literatura e Cultura de 1900 a 

1945”, presente na obra Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária, 

Candido (1976, p. 110) sublinha: 

 

O intelectual brasileiro, procurando identificar-se a esta civilização, se 

encontra todavia ante particularidades de meio, raça e história, nem sempre 

correspondentes aos padrões europeus que a educação lhe propõe, e que por 

vezes se elevam em face deles como elementos divergentes, aberrantes. 

 

Vêm daí todo um panorama calcado em tensões e conflitos e toda uma dinâmica 

espiritual que nutrem um certo dilaceramento, pelo visto, desde o século XVII, com 

autores como Gregório de Matos, passando pelo século XVIII, com Cláudio Manoel da 

Costa. Dentro dessa dialética que debate o localismo e o cosmopolitismo, descobre-se a 

sua fonte a partir do “diálogo com Portugal”, ou seja, os pontos de conexão das obras 

literárias brasileiras com as portuguesas, numa tentativa de autoconsciência, a qual 

destacará um processo de intensa maturação de nossa personalidade nacional. Isso quer 

dizer que, a princípio, necessitava-se de uma ligação por parte de nossa cultura com a 

cultura dos nossos patronos lusitanos. É claro que o desligamento dos laços culturais 

europeus (no nosso caso portugueses) acontecerá gradativamente, num esforço de 

autoafirmação por meio sempre de oposições, uma vez que o indivíduo brasileiro 

começaria a tomar ciência do conceito de diversidade. Por outro lado, os nossos 

colonizadores sentiriam desprezo, como consequência de quem tem ressentimento por 

aquele, fruto seu, que adquire autonomia. A verdade é que o centro desses conflitos e 

tensões acerca do que seria de fato nacional surge a partir do instante em que, mesmo o 

diálogo com Portugal ou com qualquer outra cultura, imita estilos acadêmicos, 

convenções ortográficas, exaltações, louvores, ou até mesmo qualquer retórica 
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sentimental, encarregada de esvaziar o sentido da missão do movimento cultural do 

início da década de 20 no Brasil. 

O modernismo, pois, procurou se sobressair rompendo totalmente o diálogo com a 

ex-metrópole portuguesa. Esse particularismo acaba se afirmando contra o academismo, 

diminuindo o diálogo, o que contribuiu para o acento da rebeldia logo no primeiro 

quartel do século XX. Conforme Candido (1976, p. 120), na obra antes citada, se essa 

fase inaugura um período novo, é porque o objetivo era reinterpretar a cultura brasileira 

e entender a sua importância frente à cultura europeia ― o localismo relacionado ao 

cosmopolitismo. Ignora-se a escrita à Bilac, e incorporam-se à arte nova a aspereza, a 

hostilidade e os obstáculos da natureza tropical. Personagens como o mulato e o negro 

passam a integrar os temas de estudos. Percebe-se que todo o primitivismo é posto 

enquanto beleza e não mais obstáculo à preparação de bom texto. Porém, na fase de 

1930 a 1945, será notável o radicalismo ao se retratar a sociedade pelos escritores da 

fase anterior, o que gerará inconformismo, uma vez que se inicia a fermentação de um 

pensamento espiritualista. O fato é que, nessa fase e naquela que se processa a partir de 

1945, são mais identificáveis as relações localistas e cosmopolitas em função do 

cuidado com problematizações locais de caráter universal, em alguns momentos, 

prevalecendo o intimismo. O trabalho e a pesquisa com a linguagem ganham relevo, 

além de um reforço sobre os questionamentos da dialética aqui proposta, pois, olhando-

se a literatura “passadista” e comparando-a à literatura moderna, parece ter ficado ainda 

mais problemático se afirmar a sublimação desse antagonismo entre o local e o geral. 

A vanguarda, por exemplo, foi empregada pelos modernistas como um modelo 

que reunia traços locais e universais de expressão, reconhecendo a influência europeia e 

nela encaixando elementos da cultura brasileira (CANDIDO, 1976, p. 121). O 

Futurismo, enquanto escola vanguardista, colocou em pauta, com suas conotações 

desvairadas e bárbaras, temas polêmicos que questionavam a geopolítica do início do 

século XX e que acabaram impondo inovações ou depreciando o estilo simbolista e 

parnasiano da última metade do século XIX. Ressurgia, do ponto de vista estético, o 

verso livre, uma forma autêntica de se compor a nova poesia que, na verdade, teve em 

Sousândrade, em plena arte romântica, um pioneiro. Vem, então, o modernismo 

consolidar esse tipo de versificação instantaneamente, contribuindo para que, ao lado 
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das formas poéticas fixas e “passadistas”, o metro irregular e a rima não fossem 

considerados elementos obrigatórios na composição do poema. Com isso, o ritmo 

passaria a ser um artefato em constante recriação. No entanto, uma década depois, essas 

estruturas de composição fixa retornariam à literatura, abrigando em seu interior o verso 

de ritmo livre e tendo em Schmidt um escritor prosélito em matéria de unir a tradição 

clássica ao estilo moderno. As demais vanguardas (Expressionismo, Cubismo, 

Surrealismo) influenciariam o texto literário, experimentando outros modelos de criação 

até chegarem a questionar a própria estrutura padrão da escrita; provavelmente, com o 

desígnio de representarem o contexto do período entre-guerras. 

Os rastros da modernidade, deixados pela Semana de 22, configuraram-se mais 

tarde em revistas e manifestos que criaram subgrupos, divididos por posicionamentos 

estéticos variados em relação ao próprio modernismo; porém, depois, diretrizes 

ideológicas tornaram mais evidente essa divisão. Em maio de 1922, surgiu a revista 

Klaxon, mensário de arte moderna. Apenas nove números a compuseram, com algum 

destaque de suas páginas destinado a expor artigos, poemas e vários outros gêneros 

sobre o ideário modernista, que teve, no discurso de Graça Aranha a sua introdução, 

além de alguns dos artigos e dos poemas trazendo um tom de ironia disfarçado de 

homenagem. Sem dúvida, uma tentativa do grupo modernista em fixar racionalmente os 

novos delírios das letras que assim se apresentavam, recheadas ainda de dois toques 

vanguardistas: o futurista, já experimentando uma linguagem moderna regada à 

agitação do mundo civilizado e à técnica da velocidade, e o primitivista, concentrando 

ideais românticos ao lidar com as energias do inconsciente humano, aliado às propostas 

do Surrealismo e do Expressionismo, movimentos vanguardistas tidos por 

neorromânticos. E por que receberam tal denominação? O esclarecimento vem na 

edição nº 02 da Klaxon, quando Oswald de Andrade concede uma nota (“Escola & 

Ideias”), na qual elogia o subjetivismo de Rimbaud e Lautréamont, precursores do 

Surrealismo, e orienta que o eu lírico na poesia moderna deva ser ignorado, abrindo 

caminho para um texto carregado de objetivismo e de uma estrutura formal defendida 

antes pelos cubistas e futuristas. 

Atravessando esse quadro, não custa nada lembrar que os patrocinadores da 

Semana, membros da elite paulista, pouco se interessaram pela ideologia contestadora 
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da vanguarda europeia. Suas metas consistiam tão somente numa perspectiva 

mudancista, subentendida na própria corrente revolucionária, já que a vanguarda 

abrigara uma vertente ideológica de direita, que depois aderiu ao fascismo (FISCHER, 

2014, p. 3). Quiçá, possa-se arriscar uma verificação quanto ao fato de a Semana de 

Arte Moderna ter virado um acontecimento maior. Assim se fará. A primeira das 

respostas está em sua validação décadas depois pelo Tropicalismo, que, como se sabe, 

extraiu parte de sua ideologia renovadora dos pressupostos modernistas dos anos 20. 

Por meio da mídia, Caetano, Gil, Os Mutantes e outros integrantes do movimento dos 

anos 60, puseram a circular a ação vanguardista, colando materiais díspares e atritando-

os entre si: o telefone e o índio, a Coca-cola e o casamento burguês convencional. A 

princípio, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, sobretudo este último, não eram, 

antes mesmo do tropicalismo de 67, muito conhecidos pelo líder Caetano Veloso, só o 

sendo depois da publicação do livro Panamérica, do amigo, o diretor teatral e 

cinematográfico Zé Agrippino. A obra, segundo Rogério Duarte, amigo do próprio 

autor e conhecido de Caetano, não se enquadrava a nenhuma linhagem estética da 

literatura brasileira, excetuando-se a dos modernistas aqui citados, com destaque para 

Oswald. Diante desse comentário, Caetano Veloso acabaria, tempos depois, admitindo a 

influência de Oswald de Andrade como o eixo entre os tropicalistas e aqueles que de 

certa forma discordavam de seu projeto. Porém, o líder tropicalista faz uma ressalva e 

afirma que o livro de Agrippino, muito além do tempo, não chegou a entusiasmar o 

tropicalismo. Em seu memorial, Verdade tropical, é evidente essa constatação: 

 

Eu que, a essa altura, conhecia pouco de Mário de Andrade e nada de 
Oswald, não poderia imaginar que este último seria o ponto de união entre 

todos os tropicalistas e seus mais antagônicos admiradores. Sem dúvida, o 

encontro posterior com a obra de Oswald de Andrade, entre outras coisas, 

contribuiu para que eu valorizasse melhor a literatura de Agrippino. Em 67, 

seu livro radical – e possivelmente pioneiro no mundo – apenas encheu 

minha cabeça de perguntas a respeito de literatura no Brasil e na América 

Latina, a respeito de literatura no mundo periférico à grande economia 

mundial, a respeito de literatura. Essas perguntas não perderam sua 

pertinência ainda hoje. Em suma, Panamérica, parecendo algo muito 

posterior ao tropicalismo, não o influenciou: na verdade, o livro por pouco 
não inibiu seu aparecimento (VELOSO, 1997, p. 155, grifo do autor). 
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Ao analisar mais a fundo tal conexão entre o modernismo de 22, sublinhando a 

Antropofagia, Caetano relata no livro que escreveu a canção “Tropicália” mais ou 

menos na mesma época em que estreou no teatro a encenação do roteiro O rei da vela, 

de Oswald. E acrescenta que assistir à encenação muito contribuiu para que ele 

entendesse o surgimento de um movimento no Brasil que dominava o centro da música 

popular. As referências, segundo Caetano, feitas durante o espetáculo a Glauber Rocha, 

cineasta e autor de Terra em transe, filme de 1967, e a Chacrinha, nome artístico do 

apresentador de TV Abelardo Barbosa, bem como o nascimento do Cinema Novo, que à 

época já mostrava tais tendências de que o teatro precisava, condiziam com o que o 

próprio Caetano Veloso buscava fazer na área musical. O que mais lhe chamava a 

atenção no trabalho de Oswald de Andrade era a crítica da nacionalidade, da história e 

da linguagem, levando-o a ter contato com os poemas, o romance em prosa e os 

manifestos de um dos líderes do modernismo brasileiro, uma vez que, para Caetano, 

logo depois, a constatação de que O rei da vela seria a parte mais fraca de todo o 

conjunto da obra. “Antes de Zé Celso, os poetas concretos vinham se encarregando de 

ressuscitar Oswald” (VELOSO, 1997, p. 246). 

A ligação do tropicalismo com os manifestos oswaldianos ficou ainda mais 

intensa depois que os concretistas, especialmente os irmãos Haroldo e Augusto de 

Campos, lhe apresentaram Manifesto da poesia Pau-brasil, de 1924, e, o que mais lhe 

importaria, o Manifesto antropófago, de 1928. Em Verdade tropical, observa que tais 

textos conseguiram se libertar da vanguarda em si, sobretudo do Futurismo de 

Marinetti, sendo o primeiro deles bem anterior ao Surrealismo. Para Caetano, 

representavam a redescoberta da brasilidade, e complementa o seu discurso, dizendo 

que Oswald pontua a literatura brasileira como “a mais atrasada do mundo”. Sobre o 

manifesto antropófago, destaca o canibalismo cultural como o que foi aproveitado pelos 

tropicalistas: 

 

A ideia do canibalismo cultural servia-nos, aos tropicalistas, como uma luva. 

Estávamos “comendo” os Beatles e Jimi Hendrix. Nossas argumentações 

contra a atitude defensiva dos nacionalistas encontravam aqui uma 
formulação sucinta e exaustiva. Claro que passamos a aplicá-la com largueza 

e intensidade, mas não sem cuidado, e eu procurei, a cada passo, repensar os 

termos em que a adotamos. […] Nunca perdemos de vista, nem eu nem Gil, 

as diferenças entre a experiência modernista dos anos 20 e nossos embates 
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televisivos e fonomecânicos dos anos 60. E se Gil, com o passar dos anos, se 

retraiu na constatação de que as implicações “maiores” do movimento – e 

com isso Gil quer dizer suas correlações com o que se deu em teatro, cinema, 

literatura e artes plásticas –foram talvez fruto do simplismo com que a ideia 

de antropofagia, por nós popularizada, tendeu a ser invocada (VELOSO, 

1997, p. 247 -248). 

 

Adentrando a discussão, argumenta que a antropofagia foi uma maneira de 

radicalizar a exigência de uma identidade e não fugiu a esse propósito. Cita um livro do 

psicanalista italiano Contardo Calligaris, que estuda o tema como argumento de 

autoridade, além do discurso de Oswald nos manifestos, e toma como exemplo João 

Gilberto, o bossanovista, para reforçar sua tese de que o estilo deste era antropófago, e 

que os tropicalistas almejavam agir como tal: “Detenho-me no comentário desse 

livrinho despretensioso, porque ele se formulou a mais decisiva rejeição à moda 

antropofágica de que, como já disse, nós, tropicalistas, fomos os mais eficazes 

divulgadores” (VELOSO, 1997, p. 249). Opina que o livro de Calligaris é autêntico 

enquanto provocação, revelando coragem ao questionar a antropofagia na condição de 

movimento que queria conhecer o corpo e a alma do Brasil, o que o aproxima do 

tropicalismo quando ousa ir fundo no desvendamento histórico-cultural da nação. 

Reitera a importância que o movimento oswaldiano teve para a poesia concreta e para o 

tropicalismo, muito embora tenha fracassado na década de 20. A compreensão sobre sua 

essência só se daria anos, depois, com a tropicália: 

 

Se a antropofagia era tão mau sintoma, aparentemente o Brasil tem 

anticorpos poderosos contra ela, uma vez que foi o maior fracasso do 

movimento de 22, e o bom senso já a penaliza, mal ela ensaia uma volta no 

concretismo, no tropicalismo etc. Mas eu também sei ser realista – Oswald 

também sabia – e considero bem-vindo o refluxo conservador (VELOSO, 

1997, p. 251). 

 

O tropicalismo terminou sendo para um de seus líderes até aqui mencionados uma 

experiência muito dolorosa, porque acabou por levá-lo a meditar sobre as canções que 

fazia. Tendo sido o desenvolvimento de uma consciência social, política e econômica, 

associou-se a exigências existenciais, estéticas e morais que questionavam tudo o que se 

produzia no Brasil dos anos 60. Não despreza a base musical que foi a bossa nova na 

sua vida, mas confessa que a inautenticidade de um país culturalmente homogêneo 
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começava a dar resultados contrários com a crescente injustiça social, que espalhava 

ignorância. Sem falar de sua macromanifestação e do imperialismo, o qual acabava 

impondo produtos e estilos: “Chegou uma altura em que, em meu íntimo, eu não 

gostava nem de saxofone: achava-lhe o timbre vulgar, sem, por outro lado, a doçura 

pastoral da flauta e das madeiras ou a suavidade celestial das cordas” (VELOSO, 1997, 

p. 254-255). Conclui chamando Oswald de Andrade de “grande escritor construtivista” 

que muito profetizou a nova esquerda e a arte pop. Ele serviu de referencial para a 

juventude dos anos 60, uma vez que criou a utopia de superação do messianismo 

patriarcal por um matriarcado primal e moderno, dando a entender também que sua obra 

foi o sustentáculo da tropicália. Depois dessa análise de Caetano Veloso, brotou um 

novo estigma acerca dessa relação entre a antropofagia e o tropicalismo que nos faria 

conjeturar tanto a arte moderna quanto a contemporânea. Isso foi a causa de um 

aporismo conceitual – tudo que valesse a partir daí seria rotulado como modernista. Tal 

raciocínio encontra sustentação no próprio discurso de um dos principais participantes 

da Semana, Mário de Andrade, que vinte anos depois, precisamente em 1942, por 

ocasião de uma conferência feita no Rio de Janeiro, rebateu as avaliações de alguns 

críticos que chegaram a descaracterizar o movimento modernista devido a sua variedade 

de obras. O argumento de que se valeu um dos líderes do modernismo paulista foi o de 

que essa variedade era, deveras, a razão de ser do modernismo. No entanto, uma análise 

mais apurada a respeito dessa declaração, anos, décadas depois, nos faz pensar: aquilo 

que se via era de fato modernista ou modernista era o que Mário dizia que era? 

(FISCHER, 2013, p. 4). 

Tanto o modernismo quanto o tropicalismo impuseram sua hegemonia, 

submetendo toda a produção ao Imperativo do Novo a Qualquer Custo e invalidando o 

poder da crítica literária que até então na imprensa mostrava-se influente. Os estudos daí 

por diante acabaram restritos aos bancos acadêmicos, através de publicações científicas 

pouco lidas pelo público em geral. As razões para tal supremacia cultural são as mais 

variadas. Desde as consumistas, que alegam que o tropicalismo, por exemplo, era uma 

alternativa de baixo custo e alto impacto numa mistura excêntrica de materiais 

heterogêneos, as mais sociopolíticas e históricas: a doçura brasileira em contraste com a 

secura de outros lugares do mundo, o que é a contraparte suave da violência; as 
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iniquidades sociais que agora integram os centros urbanos, antes bem cuidados pela 

decência burguesa das relações republicanas; a derrota do socialismo e a vitória do 

consumismo, tornando homogêneos os objetos, as culturas, as pessoas. 

Fischer (2013, p. 6), ainda em seu ensaio “Reféns da modernistolatria”, ventila a 

origem do termo “modernistolatria”, com base em proposições contestatórias que 

emergiram da crítica dos anos 80 sobre o seguinte aspecto: a prevalência da perspectiva 

triunfalista do modernismo para a história da arte brasileira. Certas verdades seriam 

rediscutidas por novos acadêmicos, uma delas a de que toda a arte (não se fala aqui 

apenas de literatura) anterior à Semana de 22 seria classificada de “acadêmica” e, por 

conseguinte, “desinteressante”. As contestações podem começar pelas revisões ou 

avaliações que foram realizadas na época. Ocorreram de fato? Ampliaram-se a todos os 

campos artísticos (pintura, arquitetura, música etc.)? Na literatura, o mesmo exame se 

deu? O passado literário perdeu sua importância para as correntes historiográficas e só 

recuperaria o primeiro plano, parece, quando os modernistas lhes proporcionassem uma 

redenção. A leitura de autores realistas, parnasianos e simbolistas ficou entravada, e até 

os ditos pré-modernistas servirão somente para abalizar negativamente o período de 

transição, sem ressaltar a superioridade de autores como Simões Lopes Neto e Lima 

Barreto, dentre tantos outros, que tiveram suas particularidades em função das escolhas 

temáticas feitas e ainda, infelizmente, sujeitas a interpretações distorcidas. Um exemplo 

maior foi o descaso de boa parte dos escritores modernistas com a figura de Machado de 

Assis. Aí, reina um paradoxo: por que os modernistas, ao contrário do próprio Mário de 

Andrade, não conseguiram enxergar o invencionismo estético de Machado se eles 

pregavam justamente a renovação das formas e a ousadia que encontrariam, a princípio, 

na vanguarda? Talvez a resposta para essa pergunta seja: as forças dos militantes do 

modernismo estavam concentradas no nacionalismo em si e pouco no que a própria 

vanguarda ditava. 

Ora, uma grande lacuna, em termos de história e teoria literária, foi deixada por 

uma grande parcela dos modernistas, de maneira que Machado só continuou sendo lido 

por autores dessa fase, como Mário de Andrade e Manuel Bandeira, e por alguns autores 

das gerações seguintes, tidos como antimodernistas. A noção de continuidade parece ter 

sido ignorada pela arte moderna no Brasil, o que ocasionou a aparição do que se pode 
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chamar de modernistocentrismo, um acentuado contrassenso com a liberdade absoluta, 

que tanto embutiram nos idos de 20, com a meta de se ter no universo das artes 

nacionais o valor da renovação, do novo, do, como dito, invencionismo. É nessa linha 

de continuidade que se encaixam não só Machado, como também, no próprio 

modernismo, aqueles que souberam cultivar a essência da tradição clássica, deixando-se 

inovar mesmo longe da militância vanguardista. Graciliano Ramos é outro exemplo que 

segue essa linha antimodernista. De início, a impressão que teve do próprio 

Modernismo fora ruim, não passando para ele de “tapeação desonesta” (RAMOS apud 

BRAYNER, 1978, p. 50). No entanto, por outro lado, reconhece sua importância para a 

renovação da literatura brasileira. Para Graciliano, enquanto alguns dos integrantes do 

movimento modernista procuravam estudar alguma coisa que pudesse ser útil à sua 

estética, dita “inovadora”, a outros só importavam as inovações da escola futurista. 

Além disso, dividiram rígida e arbitrariamente o bom e o ruim, confundindo o cenário 

literário do país com a Academia. Foi dessa maneira que retomaram toda a produção 

que ficara para trás, condenando-a, muitas vezes, por ignorância ou despeito (RAMOS 

apud BRAYNER, 1978, p. 51). Em meio a tudo isso, Graciliano Ramos não se 

considerava modernista, o que não o exclui de ser adepto de uma escrita moderna. 

É possível, assim, baseando-se nessa lógica, harmonizarem-se a escrita poética de 

Augusto Frederico Schmidt e o culto desta aos arquétipos tradicionais, para que, com 

base nesses componentes, também ocorresse a reinvenção das formas poéticas. Apesar 

de o intimismo de seu poema e de sua prosa manterem os laços passadistas, há uma 

inovação referente à maneira de abordá-los. Querendo ou não, ainda que toda essa 

polêmica sobre a negação do passado literário tenha sido o centro das atenções na 

época, a verdade é que o modernismo vivido por Schmidt teve um papel apenas de 

agente renovador. Isto é: não conseguiu negar a literatura anterior a 1922. Acabou 

criando um modelo estético que oscilou, em certos momentos, entre a força 

reivindicadora da identidade nacional, discutida desde o Romantismo do século XIX, e 

os postulados da vanguarda. As bases da literatura passadista foram usadas e 

repensadas, promovendo-se uma atualização dos temas sob outras técnicas de 

composição do texto. 
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Nos anos de 1924 e 1925, o nascimento de muitas outras revistas só aumentava o 

desafio de conciliar uma arte moderna que acolhesse o turbilhão de -ismos vindos do 

Velho Mundo, trazendo a herança da industrialização, e o afã de um brasileirismo 

conhecido por suas raízes indígenas e negras. Tudo exigia um tratamento estilístico 

mais voltado para o primitivismo. A verdade é que, no caso da Klaxon, mensário de 

arte moderna, para alguns historiadores da literatura, dentre eles Alfredo Bosi (2006, p. 

340-341), em sua História Concisa da Literatura Brasileira, os textos publicados 

inicialmente não passaram de experimentos do Futurismo. Em seguida, houve uma 

aderência à linguagem primitivista, focada nas energias que vinham do inconsciente, 

dando um tratamento estético às raízes brasileiras, especialmente indígenas e negras. 

Outros, como Afrânio Coutinho (2004, p. 4-5), em A Literatura no Brasil, já entendem 

a influência de Marinetti como a mais eficaz na expressão das propostas da referida 

corrente de Vanguarda. Ela abriria as portas do Brasil para a arte moderna, 

primeiramente por intermédio de Oswald de Andrade, que por essa temporada 

regressava da Europa em 1912, inebriado pelo que dizia o Manifesto Futurista. Este 

assumia o compromisso com a nova civilização quando salientasse o uso da técnica na 

obra artística, o combate ao academismo, a negação do passadismo, numa verdadeira 

louvação à palavra enquanto aparelho de liberdade. Embutia-se nisso o anseio de 

atualizarem-se as letras nacionais, mesmo que para isso se recorresse a centros culturais 

de ideias mais avançadas, importando-lhes o modelo, o que não significava a rejeição 

do sentimento brasileiro. Oswald acabaria estendendo seu projeto a outros intelectuais 

do momento: o emprego de novos procedimentos artísticos, associados às pretensões 

autóctones, como forma de colocar o país sob o influxo do progresso ante os ideais 

artísticos abertos pela nova estação.  

No entanto, o Futurismo da escola de Marinetti foi entendido pelos modernistas 

de São Paulo, onde tudo começou, como uma arte revolucionária que mirava subverter e 

pouco construiu uma diretriz para o futuro. Os paulistanos criam num futurismo apenas 

qual um princípio de um novo sentimento estético, eliminando paradoxos e pregando 

alguma direção na qual houvesse liberdade e espontânea originalidade. Daí porque, para 

Mário de Andrade (apud BRITO, 1964, p. 250): 
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Esse futurismo, com proclamações, códigos, disciplina, dogmas, foi um grito 

de rebelião sincera que depois, desmoralizado, degenerou em blague. 

Adaptado entre nós o têrmo perdeu, como bem notou o Sr. Buarque de 

Holanda, a sua significação inicial. 

 

Das outras correntes, pode parecer que a surrealista foi absorvida como irracional, 

porque a ligaram muito às teorias freudianas, que não tiveram tempo de digeri-la 

cuidadosamente, causando confusões supérfluas. Na verdade, a linguagem surreal trazia 

uma lógica contextual só percebida por quem conseguia relacioná-la, igualmente, às 

grandes transformações históricas e sociais daqueles tempos. Já a interpretação que 

fizeram da expressionista, limitou-se a processos de deformação da natureza e do 

homem. Enfim, meros ensaios numa tentativa de adaptar o conhecimento vanguardista 

aos traços culturais de um passado verde-amarelo cheio de lacunas. 

É ainda nesse quadro de efervescência que nasce um escritor cuja poesia prefere 

repensar problemáticas universais com um perfil mais individualista, de maneira que foi 

complexo para a crítica classificá-lo em algum estilo de arte; ora nomeando-o 

romântico, ora moderno. O fato é que um texto, como o encontrado em Canto do 

brasileiro Augusto Frederico Schmidt, vem provocar um questionamento sobre o 

homem enquanto ser universal. Trata-se de um livro composto por um único poema que 

faz alusões a um eu exilado em sua própria pátria e angustiado pelas dores da alma, 

procurando sempre a ajuda de Deus. O uso de redondilhas, versos decassílabos e a 

constante repetição de ideias, são suficientes para assinalar a preferência de Schmidt por 

manter-se, pelo menos no princípio, à margem das rupturas estéticas dos anos 20 da 

Literatura Brasileira, que louvava a pátria, dissecando suas mazelas e belezas por meio 

de poemas-piada, escritos em versos livres. Para alguns, tal postura poética foi bem 

aceita; para outros, traduziu-se em alienação. Não era concebível que o país e o mundo 

estivessem provando de outras formas de pensamento e ideologia e, simultaneamente, 

ainda existissem alguns que insistiam na abordagem de temas e estilos considerados 

retrógrados às novas gerações de artistas. 

A respeito de seu primeiro trabalho em poesia, comenta a composição: 

 

O canto do brasileiro, menos que um poema, é confissão sobre a dualidade 

de minha natureza e dos meus sentimentos. Dualidade do desejo de partir e 

do medo da viagem; dualidade entre o desejo de me confessar e o temor de 
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que o meu segredo fosse conhecido (ALVIM; MEY, 2005, p. 93, grifo do 

autor). 

 

Incentivado por seus amigos, em especial pelo crítico Alceu Amoroso Lima, que 

louvaria o livro enquanto a voz que se sublevava contra o regimento do Modernismo, 

sofreria, em contrapartida, com a publicação de Canto do brasileiro, comentários por 

parte da Revista de Antropofagia, que acabou por lançar-lhe a alcunha de “gordinho 

sinistro” em 10 de fevereiro de 1928. O curioso é que, em 1929, Manuel Bandeira viria 

a ridicularizar o poema “Quando eu morrer”, presente no livro Navio perdido, de 

Schmidt, contestando as qualidades literárias deste numa carta direcionada a Mário de 

Andrade. Augusto Frederico Schmidt expressaria sua decepção sobre tal atitude em uma 

carta a Alceu Amoroso Lima em que dizia também estar desgostoso com os próprios 

rumos que a literatura havia tomado, além do medo de chegar a um “negativismo 

absoluto”, uma vez que para si mesmo a arte já tinha atingido um padrão de 

insignificância. 

Ainda no ano de 1928, levando-se em conta a boa crítica de Alceu Amoroso 

Lima, Augusto lançará Canto do liberto Augusto Frederico Schmidt, seu segundo livro 

de poemas. Também tratar-se-á de um longo poema que versará sobre problemas 

ligados à falta de fé, de luta por esperanças frente ao mundo que o poeta não domina 

mais e à incerteza diante da vida. As angústias de um eu que quer sentir-se livre em sua 

pátria, a qual ele já tem dificuldade para reconhecer enquanto paraíso terrestre. Esse 

desejo, porém, fora novamente desfeito graças às críticas de Mário de Andrade, que 

julgou o texto poético aí escrito como cheio de formas poéticas de “dicções gastas, 

cacoetes modernistas de outras épocas e sem nenhum, absolutamente nenhum, valor 

permanente” (ALVIM; MEY, 2005, p. 96). Pelo fato de Augusto ser sensível a qualquer 

julgamento negativo de seu trabalho, o referido incidente gerou um desentendimento 

entre os dois, relatado um tempo depois em uma carta a Alceu Amoroso Lima. Nela, o 

poeta diz que responderá a Mário, através de um artigo a ser publicado no jornal Gazeta 

de Notícias, demonstrando sua profunda mágoa em tom cerimonioso. Para Alceu 

Amoroso Lima, Mário cometeu uma incoerência ao associar o passadismo ao fato de o 

próprio Alceu, Schmidt e Jackson de Figueiredo terem aderido ao catolicismo, que 

seria, depois, usado por esses na construção da temática da metafísica, a qual 
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encontraria mais tarde outros adeptos para discuti-la, dentre eles: Cecília Meireles, 

Murilo Mendes e Vinicius de Moraes. 

Em 1930, outra fase da literatura modernista traria novas normas já mais distantes 

da ruptura maior do início dos anos 20, redimensionando para o palco cultural do país 

um contexto sociopolítico que nos ajudará a entender a poética de Augusto Frederico 

Schmidt. Eram ruídos da Revolução que conduziria Getúlio Vargas ao poder e o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) à arena das grandes discussões. É nessa fase que a 

literatura torna-se mais madura, após 1922. Porém, quanto a esse processo que 

culminou em algumas mudanças estéticas de um período para outro, cabe-nos ainda 

aclarar pequenas informações, em parte, expostas. Ao estudarmos história literária, é 

basilar que dois problemas apareçam, levando-nos a repensar os avanços e os limites de 

qualquer movimento de renovação estético-cultural. De início, nos certificamos até que 

ponto aspectos tradicionais de nossa expressividade estética são atingidos por uma nova 

linguagem de caráter transformador. Logo depois, os elos que o movimento engendra 

nos quadros do cotidiano cultural mostram como os meios expressivos e renovadores 

podem ser intercalados no contexto de sua época. Lafetá (2000, p. 28), em seu ensaio 

1930: a crítica e o modernismo, sistematiza pressuposições acerca dessa problemática, 

propondo que se assente o movimento inovador: primeiramente dentro de uma série; em 

seguida, a relação desta com as outras séries da totalidade social. Tal juízo obriga o 

estudioso a visualizar uma proposição estética em dois lados: enquanto projeto estético, 

em função das alterações que a linguagem propicia; enquanto projeto ideológico, que 

diz respeito à mentalidade de seu tempo. Uma diferenciação apenas didática, para a qual 

é feita uma ressalva: no projeto estético já está contido o projeto ideológico, porque a 

partir do instante em que se questiona a velha linguagem, com base da nova, tem-se a 

prova de que os valores de uma época se projetam na discussão sobre a maneira de se 

dizer. É através da linguagem que os homens externam sua ótica do mundo; por 

conseguinte, discutir o falar de um tempo é também discutir o ser desse tempo. Mas é 

preciso estar atento a esse ponto, pois a ideologia pode mascarar-se em formas múltiplas 

no interior da linguagem, de modo que se cobrindo de meios expressivos distintos dos 

anteriores pode continuar mantendo as velhas formas de expressão, sendo apenas 

diferente. Em se tratando de um autor como Schmidt, é válido deparar-se em seu poema 
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com a visão neorromântica e nacionalista do século XIX, cheia de sutis idealizações e 

algumas formas poéticas tradicionais (o soneto, a ode etc.). Contudo, há momentos de 

ruptura quanto à maneira de compô-las e, às vezes, até de vê-las. Um exemplo é o 

soneto de ritmo livre. Sendo assim, desvendam-se inovações radicais na estrutura de 

seus textos: sua prosa é permeada de um hibridismo entre os gêneros crônica, diário e 

memorial. Parciais rompimentos com o passado ocorrem frente a posturas ideológicas 

que contêm sinais de modernidade. 

O fantástico, a deformação, a cotidianidade, a espontaneidade no criar, já estavam 

às margens das formas acadêmicas de produção artística. O que o Modernismo fez foi 

dar-lhes lugar, acabando com segregações até então estabelecidas para com a cultura 

popular. Duas culturas poderiam perfeitamente conviver se complementando (LAFETÁ, 

2000, p. 22-23). Outro dado que reforçou esse propósito, e mais de origem 

socioeconômica, foi a industrialização dos anos da guerra que tornou a cidade de São 

Paulo cosmopolita, o que vai desembocar numa problemática que nos liga ao que é local 

e ao que é considerado estrangeiro, tendo em vista que o patrocínio da arte moderna 

veio da burguesia rural e não dos gerenciadores da indústria nascente. Isso gera uma 

contradição, é claro, pelo fato de a arte moderna ter problematizado a sociedade 

industrial sem ter sido financiada por esta. A explicação pode estar nas relações 

econômicas que existiam entre as classes sociais, em que uma parcela da burguesia 

industrial proveio da burguesia rural, bem como os capitais que esta angariava e que 

eram direcionados àquela, como forma de auxiliar no processo de industrialização. Os 

barões do café passaram a patrocinar a arte moderna contra a estética “passadista”, uma 

vez que também precisavam dela. Se percebermos bem, identificaremos nesse jogo 

social e econômico o cosmopolitismo e o local: a preocupação em se manter uma 

tradição que seja marca distintiva da burguesia rural e o financiamento do Modernismo 

na condição de movimento cultural renovador. Um desrecalque localista se faria 

simultaneamente à assimilação da vanguarda europeia (CANDIDO, 1976, p. 121). 

Entrando-se na segunda fase do Modernismo brasileiro, nota-se a distinção latente 

da primeira fase, tida como heroica: na primeira, o foco foi nos debates sobre a 

linguagem; na segunda, predominou o impasse sobre a função da literatura, a do escritor 

e as ligaduras da ideologia com a arte. Nos anos 20, a proposta era a atualização das 
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estruturas, com o patrocínio das classes dominantes; nos anos 30, as atenções se voltam 

para problemáticas mais esquerdizantes em oposição a posicionamentos conservadores 

e direitistas, como: o espiritualismo, o existencialismo, a metafísica e as ideias políticas 

tradicionalistas ou reacionárias, como é o caso do Integralismo. Ainda segundo Lafetá 

(2000), o que marcou essa última fase, distinguindo-a da anterior, foi o reflexo que 

esses dois projetos ideológicos causaram à consciência brasileira, revelando o seu 

atraso: na década de 20, o artista é otimista quanto às mazelas do país, mas cria uma arte 

que as compensa, abrindo caminho para o nascimento de uma ideologia que deseja 

formar uma nação nova. Já na década de 30, o otimismo vira pessimismo em função do 

status de subdesenvolvimento, forçando uma outra postura perante a realidade. O que se 

percebe, pois, nesse novo tempo, é que tal pessimismo diante do subdesenvolvimento é 

a consequência de agora visíveis contradições insolúveis no modelo burguês, que, como 

já fora explanado, serviu de concreto e investiu no projeto modernista do início do 

século XX. A década de 20 introduz no Brasil o conceito de modernidade, que, logo 

mais, será diluído na década de 30. E a explicação para isso pode estar na pressão que 

problemáticas de cunho social e político dão à consciência estética, cedendo espaço à 

consciência ideológica. 

É claro que no decênio de 20 uma atualização da inteligência artística e a 

estabilização de uma consciência criadora nacional, com base numa pesquisa estética, 

ampliarão perspectivas de uso de certas formas de estilo, que agora viverão um 

panorama político e social contraditório. Tem-se aí a essência da arte moderna, ou 

melhor, do movimento modernista dos anos 20 do século XX. Seu aspecto destruidor, 

na verdade, redarguiu aos academismos dos movimentos estéticos que o precederam, 

mas também não funcionou enquanto requisito para as mudanças sociopolíticas que 

apontaria, anos depois. Basicamente, divulgou o seu lado preparador, prestes a criar um 

espírito revolucionário, ao qual se prendia um sentimento de arrebentação. Apesar de 

muitos dos escritores e artistas do Modernismo terem se envolvido na política ou 

participado incialmente de reuniões do Partido Democrático, cabe aí um enfoque: tanto 

a formação partidária quanto o evento político-social ainda tinham perfil destruidor 

(ANDRADE, 1972, p. 241). Por assim dizer, os movimentos sociais são predecessores 

das modificações que ocorrem na sociedade de maneira geral. Se o movimento artístico 
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de 22 teve um caráter radical, é importante crer, como perfeitamente natural, no fato de 

a inteligência brasileira, após 1930, ter abrandado seus impulsos, voltando sua atenção 

para um cotidiano, marcado por lutas proletárias que revelaram um engajamento social, 

à espera de que outros tipos de transformação acontecessem. Embora nesse tempo 

tenham despontado grupos, cuja intenção estética era construir, o espírito modernista 

que avassalou o Brasil na década de 20 representou para a inteligência nacional uma 

energética ruptura de proporções destruidoras, contendo os ecos da atualidade e 

estimulando a sensação de perplexidade diante do real. O Modernismo pretendia 

distinguir a realidade brasileira através da fusão de três princípios: o direito à pesquisa 

estética; a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma 

consciência criadora nacional. Uma descrição sucinta do contexto histórico do 

Modernismo (ANDRADE, 1972, p. 242). 

A perpetuação do novo estilo só se daria com tal fusão, pois promoveria a 

conjugação desses três pontos de vista num todo orgânico, que instituiria a consciência 

coletiva. Tal proposição assim se fez para que se percebesse o quão é mutável essa 

consciência criadora nacional. Um exemplo é a maneira de se enxergar o nacionalismo, 

discutido pelos modernistas como o símbolo renovador de uma nação, resgatando tudo 

o que fosse nacional, desembocando no próprio primitivismo. Bem diferente do que era 

traçado pelos românticos e barrocos nos séculos XVII e XIX – o espírito nacionalista 

ainda estava preso a um individualismo (ANDRADE, 1976, p. 243-244). Quando se 

fala em “direito permanente à pesquisa estética”, salienta-se o nível formal. Toda a 

deliberação que se põe sobre as lutas em prol da liberdade na linguagem legitima a força 

do movimento modernista. Com base nisso, foram desaparecendo arquétipos do 

Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo e as normas rígidas da metrificação do 

poema ou da prosa escorreita em Bilac, Raimundo Correia, Vicente de Carvalho, Rui 

Barbosa e Coelho Neto, para, em seguida, a dupla função do modernismo ir se fazendo: 

a de universalizar as fontes poéticas e narrativas locais e, no sentido adverso, tornar 

regional e oralizar, por meio da investigação crítica e teórica do cotidiano e do folclore, 

a linguagem do poema e do romance. A universalização da cultura e a curiosidade de se 

conhecer a fundo as matrizes populares reservou ao Modernismo a tarefa de 

experimentação estética. Pesquisar esteticamente algo estaria relacionado ao passado 
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que pode ser repensado e reatualizado a cada geração, sempre se levando em conta 

correntes temáticas ou estruturas bastante variadas. É isso que se encaixa no que Mário 

de Andrade argumenta sobre a “Inteligência artística brasileira”, um longo método de 

renovação espiritual para aquilo que se entende por arte moderna. Novos procedimentos 

para a composição poética, contendo toda a liberdade proposta pela vanguarda, foram 

absorvidos. Já os escritores da geração de 30 e 40, tanto na poesia quanto na prosa, 

especificamente no romance, tomaram rumos distintos. No caso da poesia desse tempo, 

já experimentadora do verso livre, ela se dedicou ao exame do dia a dia, sempre com 

ironia e reflexão, que é o que acontece em Carlos Drummond de Andrade, à 

continuidade da lógica surrealista, permeada pela fé cristã (a situação de Murilo 

Mendes), a transfiguração do eu memorialístico e o sentimento de ausência no poema 

musical de Cecília Meireles. Augusto Frederico Schmidt talvez se insira, juntamente 

com Vinicius de Moraes, no estudo da metafísica católica, numa mistura de linguagem 

lírica-romântica e existencialista; influência, aqui anteriormente justificada, fazendo-se 

alusão em especial a Schmidt, em decorrência de seus primeiros contatos com o 

catolicismo de Tristão de Ataíde (pseudônimo de Alceu Amoroso Lima) e Jackson de 

Figueiredo. 

Em “Mário de Andrade: crítico do Modernismo”, ensaio presente na obra Céu, 

inferno, Bosi (2003, p. 235- 236, grifo do autor) relaciona: 

 

Essa simples enumeração concorre para mostrar que, se o Modernismo abriu 

as portas à pesquisa estética, não predeterminou nenhuma temática particular, 

nenhum estilo específico. Em outras palavras, a liberdade modernista foi 

antes negativa, no sentido de esconjurar o passado imediato sem, porém, 

instaurar nem exigir qualquer norma positiva, de escola, que teria produzido 

o efeito “indesejável de forjar pastiches modernosos, maneirismos do 
moderno, caricaturas das vanguardas. Com isso, a grande literatura dos anos 

30 e 40 foi condicionada pelo Modernismo, mas dialeticamente resultou 

diversa dele. 

 

Do ponto de vista temático, a produção literária desse momento não estabeleceu 

nenhuma liberdade. As evidências que marcam as diferenças entre o experimentalismo 

linguístico de 22 e as aquisições das narrativas de 30-40 se avivam no perfil de 

oposições bem assinaladas. Se por um lado, tinha-se o propósito de criar uma prosa que 

denunciasse as mazelas sociais e questionasse o sistema político a partir de esquemas e 
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tipos regionais, por outro, a prosa de vanguarda priorizou a ludicidade na linguagem em 

reação ao naturalismo dos oitocentos. São oposições visíveis e perfeitamente 

compreensivas, tendo em vista uma nova mentalidade que estava brotando no Brasil 

dessa era. Enquanto o país das vanguardas se dividia em duas dimensões essenciais: o 

cosmopolitismo e o primitivismo, a literatura de 30-40 abandona os limites extremistas 

dessas dimensões e direciona todos os seus esforços para a reflexão da vida do povo das 

regiões e sub-regiões sob a abordagem de sua história, meio familiar e drama social. À 

atualização da inteligência artística nacional segue-se, segundo Mário, a estabilização 

de uma consciência criadora nacional que permaneceu viva na poesia dos anos 50 e 60, 

bem como na narrativa. É perceptível que o que sobrevive na literatura do século XX 

não é necessariamente a temática problematizada, mas o princípio de uma escrita 

literária que conseguiu se desvencilhar de todo e qualquer vestígio de 

convencionalismo. Sobre essa polêmica, ouçamos mais uma vez Bosi (2003, p. 237-

238): 

 

O que sempre está vivo é o desejo de plasmar uma palavra que honre as 

potencialidades todas do real sem perder a coerência e o rigor de um ponto de 

vista pessoal que tudo articula e exprime quer ideológica, quer poeticamente. 

A história literária não obedece apenas a vetores de continuidade, que, sem 
dúvida, são evidentes quando se consideram as influências, os intertextos, os 

retornos, as afinidades. 

 

A história literária também se constrói ao longo do tempo por surpresas que 

determinam a sua própria descontinuidade. Dentre tantos exemplos disso na prosa e na 

poesia, um deles, o aqui destacado Augusto Frederico Schmidt, se opõe em seu poema a 

Oswald de Andrade, mas em alguns pontos já se aproxima de Manuel Bandeira 

(principalmente quando recorda, às vezes em seus versos, o saudosismo intimista, o 

qual parece com o de Bandeira), assim como o de João Cabral de Melo Neto; muito 

embora este, por cultivar um lirismo de natureza ácida, se separe em outros pontos 

daquele. Graciliano Ramos parece se identificar mais com Machado de Assis, Eça de 

Queirós, Dostoiévski, do que com os modernistas de 22. Guimarães Rosa procura se 

aproximar destes, porém, se afasta inteiramente daquele. Segundo Bosi (2003, p. 238), 

ainda em “Mário de Andrade: crítico do Modernismo”, a inferência a que se chega é a 

de que para o historiador da literatura o fundamental não é a preocupação em reunir em 
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uma só linha temporal expressões de estilo gritantemente individualizadas, mas a de 

discernir nelas as diferenças, depois, é claro, de no interior destas se reconhecer as 

semelhanças. Toda vez que um certo movimento literário surge e se refere a outro, 

obriga o estudioso a observar até que limite se dá o seu grau de continuidade, pois a 

cronologia nem sempre acompanha tal fenômeno. Um caso exemplar é o do 

Concretismo dos anos 50 e 60, quando os autores se aventuraram a analisar e reutilizar 

os esquemas gráficos do Futurismo dos anos 10 e 20, fundamentando-se em ideias 

esteticistas que se assemelhavam ao que pregavam os manifestos de 22: a era moderna 

deveria anunciar a velocidade dos meios de transporte e comunicação, a cultura de 

massa, com o destaque para propaganda ou marketing visual, pregando a extinção do 

verso tradicional, a visão clássica, a substituição do subjetivismo romântico pelo 

descritivismo realista e formal da linguagem. Fechando o entendimento, Bosi (2003, p. 

239) acrescenta: 

 

E há o mesmo ar de programa a ser cumprido, a mesma determinação de ater-
se a certos procedimentos com exclusão de outros, roçando pelo dogmatismo 

estético… Eis um exemplo de que um aspecto do Modernismo conheceu, 

quase meio século depois da sua explosão, continuadores aplicados até às 

raias da obstinação. Nesse caso, vanguarda e retorno deram-se 

paradoxalmente as mãos. O Futurismo terá encontrado afinal o futuro. 

 

Comparando esse discurso ao de Mário de Andrade, no seu texto sobre o 

movimento modernista, caracterizado como a força inquietadora e destrutiva, assiste-se 

a uma discrepância entre a representação artística, na condição de estética reinventada, e 

a transformação de uma época, isto é, o instante de agir e criar. Tal problemática nasceu 

da proposta de filósofos e pensadores daquele período da história mundial (Gramsci, 

Sartre, Brecht, Camus etc.) que defendiam ideias estruturalistas, existencialistas 

erevolucionárias, confirmando, assim, a urgência da subversão da lógica na escrita, que 

terminaria por espelhar os ecos das revoluções. Até certa altura, o depoimento de Mário 

poderia ser um desvendamento desconfortado acerca de uma tensão que não foi 

resolvida. Pelo visto, essa fenda continuará qualificando o Modernismo da primeira 

fase, camuflado de uma alienação esteticista, sempre a resumir seu peso dentro do 

panorama historiográfico brasileiro. 
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A obra schmidtiana enfrentaria um grande desafio para se situar num tempo 

histórico em que a transição das etapas iniciais da República Velha se fazia real para o 

surgimento de novas revoluções, como o Tenentismo e o getulismo das décadas de 30 e 

40. Segundo Sodré (1982, p. 522-523), em seu trabalho historiográfico e literário 

História da Literatura Brasileira, a maturidade literária germina numa sociedade no 

instante em que esta consegue se emancipar da ausência de originalidade e de técnica 

formal. Contudo, tal circunstância não advém por acaso, e sim num período próprio 

quando existem condições sociais permissivas. Os fundamentos para que a originalidade 

e a técnica formal medrassem em nós viriam logo a partir da terceira década do século 

XX, numa fase em que as condições sociais se complementariam, de modo a conceber 

autenticidade em nossas amostras literárias. Tornam-se sólidos os subsídios que 

começam a dar sentido às criações artísticas depois da ruína de valores coloniais, e a 

economia se modifica rapidamente à proporção que a sociedade também se transforma. 

O poder dos senhores de terra recebe restrições, o que favorece a diluição de toda uma 

estrutura de classe já em decadência. Com as lavouras de café, dá-se o acúmulo de 

capitais, possibilitando o crescimento do mercado interno, que se serviria de um sistema 

de transportes terrestres que exportariam a produção ao mercado externo. O café 

impulsionou uma sociedade industrial e urbana, ocupando o espaço que antes era da 

aristocracia cafeeira, arrasada economicamente pela depressão mundial de 1929. 

Caberia daí por diante aos escritores de 1930 conciliarem na medida certa o peso de 

uma tradição cultural com fórmulas anárquicas ou transgressoras, vividas por um grupo 

que ousou questionar as estruturas materiais e morais dos primeiros anos da República. 

Talvez agora os escritores começassem a ter uma atitude mais interessada para com a 

vida contemporânea, posição defendida por Mário de Andrade desde a primeira 

temporada dos novecentos, conhecida como a “Fase heroica” do Modernismo 

Brasileiro. 

A tarefa dos escritores da literatura moderna de 30 almejava, agora, problematizar 

os efeitos trazidos pela segunda etapa do período marcado por uma grande guerra. 

Regimes totalitários ganhavam dimensões geográficas e ideológicas cada vez maiores 

numa Europa em crise, possivelmente querendo sufocar mentes socialistas, preocupadas 

em reconstruir um planeta de maneira igualitária, tendo em vista que os efeitos da 
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Primeira Guerra Mundial causaram divisões em todos os sentidos. Daí porque uma 

corrente de intelectuais brasileiros empenhou suas forças numa produção ensaística, 

focada num engajamento sociopolítico, como foi o caso do grupo composto por 

Astrojildo Pereira, Caio Prado Júnior e Josué de Castro. Estes se detiveram a questionar 

as desigualdades sociais, acentuadas com a Revolução e os governos opressores que 

tomariam conta do cotidiano brasileiro a partir daí. A preocupação em denunciar os 

abusos políticos e o massacre sobre os desfavorecidos levou esses autores a um 

empenho artístico que conferiria à escrita de romances e ensaios a explicação ou a 

sugestão de soluções para os rumos do país. Diferente desses, outro grupo acabou se 

utilizando de um saber metafísico e católico para pôr em prática o que pensavam sobre 

os rumos que essas transformações produziriam. Estamos falando de Tristão de Ataíde, 

Jorge de Lima, Otávio de Faria, Lúcio Cardoso, Murilo Mendes e, o aqui estudado, 

Augusto Frederico Schmidt. 

No ensaio “Augusto Frederico Schmidt: estudo crítico”, Tolman (1976, p. 209) é 

claro no que diz respeito a este último. O culto de uma poesia espiritual é a 

comprovação de um acordo racional entre o eu e o mundo. Já que o paraíso terrestre, tão 

desejado pelo poeta, desapareceu, a única saída é o seu ressurgimento através da morte. 

O amor é pintado por uma relação espiritualmente conturbada, em que predomina a 

indiferença entre um ser e o outro. O Eros passa por uma forte rejeição. A tentativa de 

contorná-la é feita, porém, o conflito que se forma a partir dela guia o poeta à frustração 

de sua existência. A exemplaridade disso é descoberta em Canto da Noite, livro de 

poemas escrito em 1934. Nele, Schmidt obtém uma provisória união harmoniosa em 

meio a todos esses estímulos dicotômicos, elevando o amor ao universal. Pode-se dizer 

que esse sentimento subsidia o leitor a ter uma visão mais nítida do além. Porque o 

amor e a morte são as maiores soluções para os dramas da vida, o primeiro torna o 

mundo do além mais harmonioso (TOLMAN, 1976, p. 210). O sentimento de 

inutilidade das coisas e da própria vida associa-se, algumas vezes, à vontade de 

libertação de um mundo que só causa aflição e angústia ao eu, o que também lhe traz 

uma sensação de incerteza; daí, a morte como a possibilidade de uma fuga. Visto por 

esse prisma, o fim de tudo seria encarado enquanto uma ruptura, uma anulação do ser e 

não uma salvação. Essas ideias correspondem ao legado da tradição cristã, que se referia 
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à morte tal qual instante de “encontro com o Criador” ou “descanso permanente”. Mas, 

ao mesmo tempo, elas questionam esse princípio, negando-o. A morte não seria um 

lugar de salvação (SANTOS, 2007, p. 5-7). 

São enfoques assim na literatura dos anos 30 que vão fazer os estudiosos 

reconhecerem um novo sistema cultural, que não corta laços com o Modernismo de 22, 

mas repensa novas configurações a exigirem outras experiências artísticas. Agora, 

visualizar-se-á uma rediscussão sobre o conteúdo do texto e não mais sobre a própria 

linguagem, o que permitirá, de quando em quando, um retorno a certas formas poéticas 

da tradição clássica, medindo graus de continuidade e descontinuidade no âmbito da 

história literária brasileira. Mário, Oswald, Bandeira e outros rebaixaram os metros 

parnasianos, mostrando a possibilidade da criação de um verso prosaico, irônico, 

parodístico numa linguagem coloquial. E apesar de Murilo Mendes e Jorge de Lima 

terem tentado se livrar da ludicidade dos primeiros modernistas, acabaram dando 

prosseguimento a ela. Afastando-se parcialmente das rupturas estéticas da primeira fase 

do modernismo e resgatando formas poéticas tradicionais de composição, a lírica de 

Cecília Meireles, Vinicius de Moraes, Henriqueta Lisboa e Augusto Frederico Schmidt 

só se consolidou em decorrência da abertura de novas experiências modernas pós-22. 

No ensaio “Moderno e modernista na literatura brasileira”, da obra Céu, inferno, Bosi 

(2003, p. 211) levanta esse desacordo: 

 

É também verdade que, mesmo considerando o núcleo de 22, deve-se matizar 

a impressão de ruptura drástica com aquele passado meio acadêmico, meio 

simbolista. 22 não impediu que a prosa de Oscondenados de Oswald de 

Andrade fosse composta em moldes retórico-dannunzianos, nem que a 

mesma tendência presidisse ao roteiro literário de Menotti del Picchia, nem 

que o verso de Guilherme de Almeida se cristalizasse numa poética artesanal 
que o enformou até as últimas obras. E todos eram homens de 22. 

 

É que aí existe a proposição de balizar-se o Moderno e o modernista. Se para este, 

logo na dita “fase heroica”, o objetivo maior era romper com o estilo parnasiano, pondo 

em prática um primitivismo extremista e, até certo ponto, romântico, composto do 

brilho da renovação do irracionalismo europeu, para aquele já não é mais o tempo de se 

pensar em tecnicismo, nem de se buscar um retrato do Brasil tomando como estruturas 

os mitos nacionais e os totens amazônicos. Aquilo que não passou por toda a 
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efervescência de São Paulo, com sua indústria nascente em contraste com as ideias 

primitivistas, principia suas formas com a crise de 30 e vai até o pós-Guerra Fria. Além 

da vertente espiritualista do poema que se adensa por essa etapa, a prosa agora clama 

por novas problemáticas, pela voz de um realismo, ora ingênuo ora crítico. Basta 

conjecturar-se a prosa de 30, a qual teve Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Marques 

Rebelo, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Cornélio Pena e Dyonelio Machado a 

representando. Os caminhos a serem trilhados eram outros. Tratava-se da análise da 

cultura com embasamento na inteligência histórica da realidade brasileira, a saber, o que 

havia sobrado de físico e social e que ficava entre os extremos do mundo indígena e do 

mundo industrial. Só a critério de exemplificação. A uma ficção, como a de Graciliano, 

não cabia explorar os avanços da técnica moderna, nem os ritos de uma nação selvagem, 

mas os motivos que levaram, a partir de 1930, a um estado de ineficácia nas estruturas 

moral e material que têm o capitalismo e o desequilíbrio inteiramente arrolados. Um 

mundo, assim, requeria saídas para contradições mais aguçadas que os mitos e lendas 

tupis não poderiam decodificar: 

 

[…] Exigiam formas de dicção mais chegadas a uma sóbria e vigilante 

mimese crítica. Enfim, o Estado Novo e a Segunda Guerra exasperavam as 

tensões ideológicas; e entre os frutos maduros da sua introjeção na 

consciência artística brasileira contam-se obras-primas como A rosa do povo 

de Carlos Drummond de Andrade, Poesia liberdade de Murilo Mendes e as 

Memórias do cárcere de Graciliano Ramos. A viragem foi tão forte que 

acabou atingindo os numes do Modernismo paulista: é o romance, é a poesia, 
é o drama do último Oswald e do último Mário, entre 30 e 40, movidos por 

um desejo agônico de assumir uma outra perspectiva, pós-modernista (BOSI 

2003, p. 222, grifo do autor). 

 

O que vai dificultar a classificação histórica sobre o ciclo literário a partir de 30 é 

que este vai se processar em dois momentos: o primeiro, que compreende as produções 

de 1930 a 1945, e o segundo, que abrange as de 1950 a 1955 (BOSI, 2006. p. 386-387). 

Entre o início da década de 30 e a metade da de 40, ter-se-á uma ficção em prosa de 

cunho regionalista, acompanhada de um forte ensaísmo social e um aprofundamento da 

lírica moderna. Esta última se caracterizará por uma oscilação entre o insulamento e a 

abertura do eu à sociedade e à natureza. Já no intervalo que cinge o início dos anos 50 

até sua metade, dominarão o centro das atenções culturais trabalhos envolvendo a 
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ideologia do desenvolvimento, o que fará ressurgir o nacionalismo, mas desta vez 

voltado para uma política de esquerda. O interesse dos artistas pela arte popular e 

regional reaparece, como forma de se redescobrir as fontes da cultura brasileira, e o 

folclore acaba sendo o ponto de partida para maiores investigações estéticas. Volta-se a 

se ruminar teorias na linha nacional-populista num contexto em que a bipolaridade 

mantinha o planeta dividido entre o Capitalismo e o Socialismo. A dialética, agora, 

torna-se ainda mais problemática. 

À poesia é aplicada a técnica de organização poética calcada na corrente 

estruturalista. Com os avanços da área da Linguística, teremos um poema concreto que 

explorará todos os efeitos sintáticos e semânticos da língua com o fito de focar a 

explosão industrial dos anos 60 nos Estados Unidos e na Europa, lugares onde se 

concentravam todas as decisões das elites sul-americanas. A partir de 1956, um grupo 

de base, composto por Haroldo de Campus, Augusto de Campus e Décio Pignatari, cria 

uma antologia chamada Noigrandes 1, na qual mantiveram uma forte ligação com o 

formalismo da geração de 45. A literatura, pois, passa a ser receptora de uma técnica, 

que irá resgatar, em especial no poema, a métrica precisa e os temas que fogem à 

banalidade. Haroldo, Augusto e Décio, em suas primeiras obras em poesia, capricham 

no preciosismo verbal. Segundo Bosi (2006, p. 475), em História Concisa da Literatura 

Brasileira: “em todos, porém, uma desenvoltura auto-irônica e um maior desembaraço 

no trato de motivos eróticos já diziam das suas diferenças em relação à poesia de 45”. 

Novas definições vinham germinando à medida que o grupo ia pesquisando sobre a 

sintaxe espacial, desconsiderando o verso linear. As antologias seguintes, Noigrandes 

n˚2, n˚3 e n˚4, trazendo a última o Plano Piloto para a Poesia Concreta, se incumbem 

de mostrar a nova tendência poética. É fundamental notar que o Concretismo afirmou-se 

em oposição ao intimismo da poesia de 40 e sugeriu temas e formas bastante peculiares 

ao Modernismo de 22, extraindo ideias da vanguarda, que mais influenciaram essa fase 

da literatura no Brasil. Não é à toa que os poemas concretos tendem a levar aos 

extremos os processos de composição próprios do futurismo italiano e russo, do 

dadaísmo e um pouco também do surrealismo, uma vez que este possivelmente explique 

o manuseio do imaginário como ferramenta do fazer poético. Ainda segundo Bosi 

(2006, p. 476): 
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São processos que visam a atingir e a explorar as camadas materiais do 

significante (o som, a letra impressa, a linha, a superfície da página; 

eventualmente, a cor, a massa) e, por isso, levam a rejeitar toda concepção 

que esgote nos temas ou na realidade psíquica do emissor o interesse e a valia 

da obra. A poesia concreta quer-se abertamente antiexpressionista. 

 

Tomado de maneira radical, pois, o Concretismo vê a arte como atividade 

produtora. Dessa forma, o poema é objeto de linguagem. E tendo enquanto ponto de 

partida a definição de Mallarmé, em seu texto Un coup de dés jamais n’abolira le 

basard (1897), o poema concreto explora mais a estrutura verbo-visual que o tema 

discutido. Além da linha teórica mallarmeriana, o futurismo de Klebnikov, de 

Maiakóvski, de Marinetti, de Apollinaire e de Ezra Pound, os poetas dessa geração 

aderiram ao que se nomeia desintegração sintático-semântica de Joyce, de Gertrud Stein 

e de Cummings. Todo o tecnicismo é a base estética e histórica dos concretistas, e à 

proporção que o material significante do substrato linguístico passa a sofrer maior 

destaque em relação ao significado, o poeta promove inovações em muitas unidades 

mínimas do estudo da língua: no nível dos fonemas, morfemas, sintagmas, sememas, 

bem como no nível topográfico (uso construtivo dos espaços em branco, abolição dos 

sinais de pontuação e uma sintaxe gráfica). É comum a pesquisa em torno da 

substituição da estrutura frásica nos processos compositivos por estruturas nominais, 

tanto no plano vertical quanto no horizontal. Acrescenta-se a todo esse método, o 

recurso da paronomásia, que são as semelhanças sonoras das palavras, tendo em vista 

que as relações entre o significante e o significado, no interior do signo linguístico, não 

são arbitrárias. Uma perspectiva de estudo que somente Roman Jakobson fundamenta 

em sua teoria linguística, com base no que Ferdinand Saussure já especulava em seus 

primeiros cadernos de análise sobre o Estruturalismo. Como se sabe, este possuía uma 

concepção de língua enquanto sistema, em que o todo era articulado a partir das 

relações estabelecidas entre as partes. As relações entre essas partes foram descritas por 

Saussure em termos de relações sintagmáticas (no plano do sintagma, eixo horizontal) e 

pragmáticas (no plano da semântica, eixo vertical). Isto é: era perfeitamente possível 

uma combinação de palavras no interior do poema em que a estrutura delas, sendo 

modificada diferentes vezes, concederia significados diferentes. 
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Todas essas informações sobre a poesia concreta funcionam como um contraponto 

com a poesia schmidtiana referente à técnica de composição, pois é visível o 

antagonismo. Em fins da década de 50 para início da década de 60, tem-se o nascimento 

dessa corrente literária que não vai influenciar o poema schmidtiano, que sobreviverá à 

margem dela. Enquanto o interesse dos concretistas é explorar a própria linguagem, 

subvertendo-a no plano do papel, Schmidt prefere preservar um poema com suas raízes 

na tradição europeia, mas, ao mesmo tempo, aberto às transformações estéticas do 

modernismo. Manter o lirismo seria importante para que esse fosse repensado até 

mesmo pelos escritores da geração de 45. Estes sobressaíram-se numa direção contrária 

e anterior aos concretistas: Péricles Eugênio da Silva Ramos, Domingos Carvalho da 

Silva, José Paulo Moreira da Fonseca, Geir Campos, Mauro Motta, Lêdo Ivo e João 

Cabral de Melo Neto. O último dessa lista assumiu um exercício maior de cautela em 

flexibilizar o estilo parnasiano-simbolista e o rigor semântico, descobrindo um novo 

espaço para a poesia brasileira no pós-guerra: o do pluralismo. Consoante Sechin (2009, 

p. 2), em “Um poeta sempre alerta às armadilhas da palavra”, coligado a esse 

pluralismo, gerou um poema cujo lirismo é considerado de subtração. Isto é: elimina 

dos versos qualquer componente que produza o confessionalismo ou a subjetividade, 

abrindo espaços a um poema que mostre um real externo. Na prática, isso é difícil, 

contudo, o poeta simula a ausência do eu a fim de que as coisas ao redor também 

tenham voz e livrem-se um pouco da mediação do próprio eu lírico. Mas a atitude de 

resgatar, em parte, o passadismo, se valida pelo próprio intuito do grupo: isolar os 

cuidados métricos e academistas, elevando-os ao ápice para servirem de contraponto às 

propostas do movimento de 22. Sua bivalência estética teve um lado negativo, quando 

negou a liberação e o enriquecimento à cultura nacional, implantado pelo modernismo 

logo no início do século XX, e um positivo, no instante em que alvitrou problemas 

relevantes na poesia e que só seriam resolvidos, em parte, nos decênios seguintes. Um 

pensamento, no máximo, em razão de todo o certame, se efetivou: os escritores dessa 

fase agiram com maior lucidez, ao contrário dos que atuaram em 22 (BOSI, 2006, p. 

464-465). 

Uma principiante tentativa de se rediscutir essa dissidência da poesia moderna foi 

feita através da antologia Panorama da Nova Poesia Brasileira, cujo organizador, 
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Fernando Ferreira Loanda, registrou em nota: “Somos na realidade um novo estado 

poético, e muitos são os que buscam um novo caminho fora dos limites do 

modernismo” (LOANDA apud BOSI, 2006, p. 465). Alguns nomes que participaram da 

referida obra e foram adeptos de tendências formalistas e neossimbolistas merecem 

proeminência no que diz respeito a esse período: Lupe Cotrim Garaude, Hilda Hilst, 

Renata Pallotini, Paulo Bonfim, Homero Homem, Nauro Machado, Carlos Pena Filho, 

dentre outros. Uma parcela desses autores, depois de 1950, acabou trilhando cursos 

distintos, o que resultou na produção de uma poética voltada mais para o 

experimentalismo, aos poucos se desprendendo das amarras do esteticismo subjetivo. 

Quanto à linguagem deles, ainda assentada nos ditames do Simbolismo, que produz a 

dualidade de natureza e espírito, o intimismo dessa nova poesia tem em suas imagens 

um correlato de sentimentos, que numa fase mais madura, encontrará nos símbolos um 

traço de ocultação e sugestão desses mesmos sentimentos. Se o sentimentalismo dos 

poetas da geração de 30 se abrigava em metáforas, imagens e outros símbolos para a 

significação de afetos, o que vai caracterizar, e até limitar, o formalismo do grupo, é a 

contenção da linguagem lírica a lapsos estéticos que pretenderão conceituar o poético, o 

prosaico ou não poético (BOSI, 2006, p. 466). Na verdade, houve uma renovação da 

maneira parnasiano-simbolista, combatida pela Semana de Arte Moderna, sob o clímax 

da poesia existencialista do período do entre-guerras, de natureza surrealista, 

cominando-lhe uma circunscrição dúbia de tradicionalismo e modernidade. 

Todo esse longo panorama histórico-literário norteia os caminhos percorridos pela 

literatura do Brasil desde a sua renovação com o Modernismo no primeiro quadro do 

século. Mais importante que a fenda do progresso, deixada pela sua poesia prosaica e 

piadista, foi, conforme se descreveu antes, a aliança que se deu entre os valores 

modernos e os tradicionais no segundo quadro. Os projetos ideológicos das duas fases 

(a de 20 e a de 30), que compuseram a história do Modernismo no Brasil, começam a se 

distinguir em decorrência da agudização da consciência política no decênio de 30 

(LAFETÁ, 2000, p. 29-30). O anarquismo dos anos 20 faz cair a idealização da 

literatura preservada pelas oligarquias e das estruturas tradicionais, propondo uma nova 

linguagem, longe do ufanismo, porém ainda pintando o país de maneira pitoresca e 

otimista por meio de estados de euforia. Aqui, cabe um desdobramento a respeito. No 
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ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”, Candido (1989, p. 140) argumenta que 

alguns aspectos da criação literária brasileira carregaram por muito tempo essa visão de 

país novo, movida pelo culto ao exótico, ao grandioso e de esperanças em 

oportunidades maiores. Foi uma projeção que avançou por toda a América Latina. A 

ideia de que nela deparar-se-ia com um lugar privilegiado cooperou com uma utopia 

constituída desde a colonização. Passada uma era de contradições no campo político, 

esfacelando a estrutura colonial brasileira, a separação das metrópoles se fez real, 

produzindo em toda a América o sentimento de liberdade e independência. Um estado 

de euforia tomou conta dos povos latinos, e suas mentes, a partir deste instante, seriam 

povoadas de uma ideologia nacionalista. Sua primeira aparição está no Romantismo, 

que, fazendo uso de uma linguagem hiperbólica, transformou o exotismo em estado de 

alma. Vincula-se a ideia de pátria à de natureza, e assim as duas passam a ditar uma 

literatura que compensará o atraso material e a ineficácia institucional com a 

supervalorização das características regionais. Ou seja, uma exaltação nativista se atrela 

a um civismo, de maneira que os escritores não mais se preocuparão em distinguir 

explicitamente uns dos outros, pois ambos já simbolizam uma única identidade. Uma 

contaminação eufórica no seio da literatura latino-americana consolidaria o sentimento 

patriótico, que daria às produções latinas o ufanismo de que se falou antes. 

Em contrapartida, veio o inconformismo dos povos em relação à sua realidade 

sociopolítica, cujo efeito se reproduziu em uma sensação de inferioridade. Se de um 

lado havia a grandeza da pátria e as suas belezas naturais, de outro, a consciência do 

subdesenvolvimento provou a situação dos povos da América Latina, o arcaísmo de 

suas técnicas de produção e sua estagnação cultural. Perspectivas antagônicas no sentido 

de que demonstram uma visão pessimista do presente e outra problemática do futuro. E 

essas visões só instituíram a conclusão de que a remoção do imperialismo levaria ao 

progresso. Por isso a euforia em lutar por ele, dado que o trauma na própria consciência 

é o reflexo da constatação do atraso dos povos e, para estes, tal tragédia carece de 

reformas políticas. O gigantismo patriótico, enquanto noção paisagística, parece 

funcionar como ideologia compensadora mediante o referido atraso sociocultural. A 

consequência vem com o desejo de combatê-lo, e a ideia de subdesenvolvimento é a 
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válvula propulsora disso, encorajando os intelectuais na luta pelas reformulações 

(CANDIDO, 1989, p. 141). 

Daí, o humorismo e o tom carnavalesco como instrumentos de construção da nova 

estética. A politização dos anos 30 acaba oferecendo novos ângulos. A escrita agora é 

engajada nas questões sociais, produzindo as análises históricas e sociológicas. O 

objetivo não é mais o ajuste da cultura a um contexto moderno, mas revolucionar esse 

contexto, transformando-o inteiramente para além da proposição burguesa. Surge a 

literatura que denuncia a exploração do camponês, do proletário, o seu estado 

subumano, ao lado do conservadorismo católico, do tradicionalismo (o ensaio social de 

Gilberto Freyre é um exemplo) e pontos de vista sobre a política integralista que 

dominava o momento podem ser considerados pontos de reação ao próprio 

Modernismo. Nisso, Augusto Frederico Schmidt seria um dos precursores, desde o 

começo da arte moderna, seguindo, depois da Revolução de 30, seu planejamento 

poético com as experiências metafísicas e herméticas do lirismo de um Rainer Maria 

Rilke, por exemplo, ou de um Charles Péguy, especialmente, aliadas às suas constantes 

leituras da Bíblia. Tal escolha estética fará de Schmidt um amante, não do tom nítido e 

da imagem plástica que se via no poema de Jorge de Lima, mas um bandeirante do culto 

a uma fala difusa, romântica, e de uma melodia com estilo derramado. A retórica, 

embora em alguns momentos anacrônica, une o conjunto. Em História Concisa da 

Literatura Brasileira, argumenta Bosi (2006, p. 457): 

 

[...] deixa a impressão de que seus temas centrais (morte, solidão, angústia e 

fuga) não poderiam ser tratados fora daquela dicção intensiva que o poeta 

lhes deu. Na história da poesia brasileira de 30 a 40, o papel de Schmidt, 

assumido com plena consciência, foi o de negar tudo o que marcava, a seu 

ver, certa gratuidade excessiva dos modernistas “heroicos”: o coloquial 

indiscriminado, a piada pela piada, o gosto do pitoresco e do anedótico, o 

neoindianismo como bandeira, etc.[…] 

 

A torrente de poemas que o poeta escreveu sempre foi uma marca de sua maneira 

de compor o verso. O impulso lírico é calcado num destacável intimismo, que revela os 

problemas existenciais do autor em oposição ao pitoresco do Modernismo dos idos de 

20. Para o futuro jornalista e articulista político, talvez, a rejeição ao nacionalismo 

carnavalizador dessa primeira etapa do projeto estético modernista aconteça porque o 
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propósito de seus adeptos era o de apenas concentrar seu projeto na ruptura linguística. 

Nos idos de 30, ocorre uma mudança de ênfase (LAFETÁ, 2000, p. 30). Conforme 

mencionado anteriormente, é colocada em primeiro plano a ideologia do momento, 

preocupada com as condições políticas da pátria brasileira. Uma troca de 

posicionamentos se estenderá por toda a era modernista, e o equilíbrio entre a revolução 

literária e linguística e a literatura revolucionária, conservadora e tradicionalista, de 

extrema direita, acaba se dissolvendo na década de 30, testemunhando o fim do 

essencial objetivo da arte moderna: a própria ruptura linguística. Nesse sentido, a 

linguagem schmidtiana funciona como um palco destinado ao lamento e à meditação. O 

urbanismo de sua poesia é um sustentáculo, e a cidade vira um catalisador emocional. 

Também, Schmidt não se identificava com o ambiente rural, assim como Charles Péguy 

(1873-1914), seu inspirador, que se autodefinia um homem das massas. Em outros de 

seus livros de poemas, Estrela Solitária, publicado em 1940, Mar desconhecido, de 

1942, e Fonte Invisível, de 1949, são curiosos os paralelismos estilísticos, imagéticos e 

sintáticos, comparados à lírica de Péguy. Ambos desenvolveram uma poesia de cunho 

religioso num esquema elaborado de repetições e paralelos, no qual se impõem 

estruturas sinonímicas sistematizadas. Além dos sinônimos, o emprego de palavras-

chave facilita a memorização por meio do ritmo e da repetição, o que explica o fato de 

que, nem Péguy nem, sobretudo, Schmidt, tinham o costume de reescrever o verso ou 

corrigir o poema, preferindo destruí-lo. 

De Péguy, Schmidt herdou a ingenuidade da expressão em suas afirmações 

emotivas presentes em seus versos. Isso fez com que os críticos o tachassem de 

neorromântico. Nos poemas schmidtianos, é comum um tom confessional, trabalhando 

qual uma válvula de escape a todas as suas frustrações, provindas de sua vida de homem 

de negócios. A poesia é um diário, que abriga posicionamentos espontâneos, vagos e 

indisciplinados, frutos de sua repulsa em refazer o texto, pois assim aniquilaria o 

impulso que o levaria a escrever, a criar. Escrito o poema, este já teria atingido o seu 

propósito. Para Schmidt, autor de Mensagem aos Poetas Novos, escrito em 1950, 

revisar os próprios poemas era como tomar contato com a produção de outrem, que não 

lhe acrescentava muita coisa. Se não, vejamos: 
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Que sentimentos, que surpresas inspiraram esses meus versos? Que 

significam, que querem dizer certos poemas… 

Na memória, nada mais me resta que explique algumas revelações de 

sofrimento, feitas em tom quase desesperado, nuns poemas hoje sem outro 

interesse para mim senão o de sua origem misteriosa (SCHMIDT apud 

TOLMAN, 1976, p. 48). 

 

Boa parte das explicações que Augusto Frederico Schmidt dá à sua arte de poetar 

está nos textos escritos em prosa, como é o caso de O Galo Branco: páginas de 

memórias, livro que mescla experiências pessoais e profissionais, seguindo uma 

vertente memorialística. Foi publicado em 1948 e introduziu no gênero prosaico o 

talento do comunicador e empresário em registrar fatos, às vezes, de maneira íntima, 

opiniosa, revelando sua capacidade de avaliar alguns dos alicerces que sustentam a 

História enquanto ciência. Uma certa ingenuidade domina os relatos dos diversos textos 

de memórias aí presentes em função da provável fraqueza de estilo que Schmidt via 

neles. Contudo, esse fator é contrabalançado pelo empenho do autor em expressar-se 

numa linguagem solene e, de vez em quando, profética. Uma herança de seus poemas 

líricos é o que se vê na escrita em prosa. O tom declamatório e um português padrão em 

sua sintaxe configuram  

 

um ritmo por vezes lento e envolvente, marcado pela repetição de sons, 

palavras e frases. […] essa comunhão entre mensagem profética e ritmo 

lânguido, solene, provocado pelos versos longos e carregados de repetições, 

que vai dar origem à poesia comovente e grave de Schmidt (SANTOS, 2007, 

p. 2-3). 

 

2.2. Atividade política de Augusto Frederico Schmidt 

 

Segue-se a poesia schmidtiana nos anos de 1951 e 1953, com a publicação de 

Ladainha do Mar, Morelli e Os Reis. Depois, atravessará os anos de 1956, 1958 e 1959, 

com a preparação de Poesias Completas, Aurora Lívida e Babilônia, encerrando-se em 

1964, com a obra O Caminho do Frio. Esses últimos livros da carreira literária de 

Schmidt vão surgir no contexto de transição da política de Vargas para a de Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, indo até depois do final do governo deste. Tal momento da vida 
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do escritor é marcante, pois assume uma posição estratégica no governo JK, tido como 

desenvolvimentista e atraente ao capital estrangeiro. O lema era 50 anos em 5, conforme 

aparecia em um dos discursos do então Presidente da República, escritos por Augusto, 

que acabou se tornando assessor do Chefe de Estado. A temática da solidão volta a fazer 

parte das páginas de Aurora Lívida, simbolizando um instante da periodização histórica 

brasileira em que a nação sente-se abandonada, sem um rumo certo a trilhar, 

necessitando de um guia. Este vem reestruturar o caráter socioeconômico do Brasil nas 

eleições de 1955. O mineiro JK tomaria posse no cargo de novo Chefe de Governo e de 

Estado do país em 1956, dando início a um mandato progressista e cheio de realizações 

nos campos da diplomacia e do urbanismo (a construção de Brasília em pleno Planalto 

Central). Babilônia, talvez seja um livro que retrate a chegada desse novo quadro da 

História do Brasil. Os sonetos que o compõem retomam os temas bíblicos e têm como 

personagem um profeta. A saga dessa figura mítica é um prelúdio àquele ano de 1958, 

no qual ideias simpatizantes com a diplomacia globalizadora de JK estimulariam o 

poeta a resgatar do imaginário a possibilidade de se concretizar a chamada Operação 

Pan-Americana. 

O projeto consistia em promulgar, em parceria com os Estados Unidos da 

América, um acordo econômico que salvaria as nações latino-americanas do 

subdesenvolvimento e da crise diplomática que atravessavam naquele momento. Lógico 

que isso implicaria mudança no atual quadro da economia da América Latina, todavia, 

referente à política fiscal e econômica, pois o que se exportava do Brasil, por exemplo, 

não era valorizado além de suas fronteiras. Da mesma forma, enfrentavam problemas os 

outros países latinos. O próprio Augusto Frederico Schmidt, em seu artigo Memórias 

políticas, copilado em sua Antologia política, nos põe informados sobre o audacioso 

plano: 

 

A operação Pan-Americana, para dizer exatamente a verdade, tem sua raiz 

mais profunda no medo de uma frustração histórica. As nações deste 

hemisfério, amarradas ainda a uma infraestrutura econômica frágil e 

insuficiente para a construção de uma verdadeira atividade industrial, as 

nações mais ou menos líricas, jurídicas, libertárias, eloquentes e sensíveis 

prioritariamente a questões de prestígio – começaram só há pouco a tomar 

exato conhecimento do que se passava no mundo. […] As nações latino-

americanas – exportadoras de matérias-primas ou produtos primários – foram 

forçadas a se dar conta de que não ocupavam qualquer lugar de relevo na 
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atualidade, de que não podiam ter chão firme, pois os preços de suas 

mercadorias principais baixavam continuamente em virtude de combinações 

dos mercados compradores ou das próprias leis naturais e das condições de 

conjuntura. Além disso, o próprio poder tecnológico de que dispunham os 

países desenvolvidos tornava ameaçadoramente precária a estabilidade das 

economias que se baseavam no café e outras especialidades semelhantes, as 

quais de uma hora para outra poderiam encontrar concorrência em sintéticos 

(SCHMIDT, 2002, p. 147). 

 

A ousadia dessa ação diplomática durante o governo JK alavancou crises no 

Ministério das Relações Exteriores, resultando na demissão do Ministro Macedo Soares, 

que viria depois a ser substituído por Negrão de Lima, amigo próximo de Schmidt. Tal 

episódio se deu devido a acusações da Imprensa Nacional de que o Ministro 

desconhecia os objetivos dos planos da política exterior. A chegada ao Brasil do 

embaixador americano Jon Foster Dulles naquele ano de 1958, para debater frente ao 

Presidente da República a proposta da OPA, foi o estopim disso. Um Comitê para levar 

adiante as negociações foi criado. Schmidt seria o seu chefe e lideraria outros jovens 

diplomatas que participariam dele. Autran Dourado foi um integrante, uma vez que já 

operava no governo no cargo de Secretário de Imprensa da Presidência da República. 

Os americanos mostraram-se, a princípio, desinteressados, e propuseram, por meio do 

embaixador, que apenas agregassem os dois países, Brasil e EUA, no Mercado Comum 

da América, desencorajando o presidente brasileiro a continuar com o pan-

americanismo e os investimentos nos países latinos. Assim, os EUA poderiam ajudar o 

Brasil a resolver seus principais problemas econômicos. Schmidt não ficou satisfeito e 

ameaçou abandonar o projeto. Outra exigência era que os brasileiros declarassem o seu 

anticomunismo ao lado dos norte-americanos, e novamente o autor de O caminho do 

frio (livro de poemas que viria a ser publicado em 1964) recusou o alvitre. Disse que 

seria melhor discutir uma nova democracia para a América Latina e para o mundo. 

Da tentativa diplomática entre JK e o presidente norte-americano Eisenhower, 

brotaria a Conferência dos 21 em Washington, em novembro e dezembro de 1958. 

Schmidt foi um dos delegados a defender veementemente que o maior escopo da OPA 

era o aumento da renda per capita das nações da América Latina. Renda essa que seria 

dobrada no prazo de vinte anos. O jornal carioca O Globo, do qual era colunista, foi 

usado para expressar várias opiniões sobre os rumos do plano de metas. Nas reuniões 
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diplomáticas, procurou enfatizar que, sem um programa de desenvolvimento econômico 

para os povos latino-americanos, o Comunismo da Rússia não demoraria a contaminar 

as mentes destes, e a Guerra Fria acabaria se tornando um assunto verdadeiramente 

incontestável. Com o agravamento da situação de Cuba, prestes a entrarem uma 

Revolução, os Estados Unidos apoiaram o programa, desde que incluísse em sua pauta a 

criação do Instituto Interamericano de Desenvolvimento Econômico; negociações 

específicas com todo o auxílio técnico e a cooperação econômica entre Estados Unidos 

e América Latina; estabilização dos preços das mercadorias e um acordo para a 

promulgação de mercado comum regional americano. 

Para todos os assuntos que tinham como questão a OPA, Schmidt foi designado 

pelo governo para ser o chefe da delegação brasileira na Conferência dos 21, convocada 

no “Comitê dos 21” e realizada em Buenos Aires, em 1959. Por causa de sua atuação, 

foi nomeado embaixador especial perante o Mercado Comum Europeu, o que lhe 

garantiu uma posição estratégica na condição de articulador, proferindo conferências em 

vários pontos da Europa e chamando sempre a atenção para os problemas que os países 

latino-americanos estavam enfrentando. A partir daí, ficaria mais claro o sentido da 

Operação Pan-americana: formar uma mentalidade e organizar uma doutrina para o 

desenvolvimento. Para o autor de O Galo Branco, não haveria desenvolvimento sem 

uma base na cultura e um povo instruído para que se pudesse imprimir funcionamento a 

esse sistema pan-americano. Vejamos parte do discurso pronunciado no Itamaraty, no 

dia 07 de dezembro de 1959, e publicado no dia 11 daquele mesmo mês e ano em O 

Globo: 

 

Sobre nossos ombros pesam responsabilidades que devemos considerar 

detidamente. A primeira se traduz numa exigência de ordem, de repúdio a 

toda a sorte de excessos e desequilíbrios. Quem tem o dever de libertar 
muitos milhões de seres de uma escravidão que já durou demais, pois se 

prolonga até uma era em que a técnica oferece possibilidades de produção 

suficiente ao sustento de todos os seres humanos; quem já sabe o que deve 

fazer para alcançar seus objetivos, não pode perder-se em vagos devaneios. A 

Operação Pan-Americana, surto de afirmação continental, não é apenas um 

conjunto de providências econômicas. É um despertar de consciência; é um 

trabalho de uma nova geração de homens decididos a não consentir que nos 

aproximemos cada vez mais das zonas dominadas pela incultura e pelo atraso 

e cada vez mais nos deixemos distanciar pelos países que lograram oferecer 

aos seus povos um alto teor de vida (SCHMIDT, 2002, p. 92). 
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O empreendimento sofreu críticas das mais acirradas por ainda causar ceticismo 

em muitos. Augusto Frederico Schmidt ainda tentou argumentar nas páginas do Globo 

os benefícios que a OPA traria ao continente, respondendo, ademais, as afirmações do 

jornalista Eugênio Gudin sobre o fracasso do plano desenvolvimentista. A ênfase sobre 

uma das realizações foi a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BIRD). Este financiaria diversos planos de produtividade agrícola, bem como a 

construção de indústrias que gozariam do que havia de mais sofisticado no que se 

discutia sobre tecnologia de ponta. Apenas continuava em estudo um acordo sobre a 

estabilização dos preços de produtos primários no continente, no entanto, o embaixador 

estava otimista, e a atualização política, segundo ele, promovida pela OPA, já dava 

sinais de força com algumas associações em países europeus, empenhados em colaborar 

com o Brasil. Resultado: o empreendimento se desgastou, e, em 29 de dezembro de 

1960, Schmidt entregaria sua carta de renúncia ao cargo de embaixador perante o 

Mercado Comum Europeu ao presidente Kubitschek. Ainda continuou no comando do 

“Comitê dos 21” apenas como presidente até que nesse mesmo ano as eleições gerais 

revelassem à nação seu novo líder, Jânio Quadros. A total falta de vínculo com o novo 

governo enterraria para sempre o sonho da OPA, pois, sem o menor interesse de 

prosseguir com a política internacional de seu antecessor, Jânio entregou-se 

inteiramente ao domínio dos americanos do norte, ignorando os acordos diplomáticos 

do governo brasileiro predecessor. Essa atitude deu margem para que o presidente eleito 

nos EUA em 1961, John Kennedy, lançasse o programa de desenvolvimento para a 

América Latina, conhecido como Aliança para o Progresso, que trazia ao palco 

internacional alguns preceitos da OPA, porém, com índole mais assistencialista. O 

ambicioso programa, que livraria os latino-americanos da sombra do 

subdesenvolvimento, teve o seu fim sem sequer ter germinado suas sementes. 

 

2.3. Schmidt no contexto literário e a problemática histórico-memorialística 

 

Esse percurso histórico ganha cores em nossa tese em razão do recorte que 

faremos sobre a obra schmidtiana, dando mais relevo ao seu registro memorialístico e as 
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suas relações com o registro histórico. O destaque da memória no que tange ao campo 

científico global a insere, ademais, no estudo das ciências humanas (basicamente a 

história e a antropologia) (LE GOFF, 2003, p. 419). A memória, com isso, mostra a sua 

comunicação com a vida social, que costuma variar de acordo com a presença ou 

ausência da escrita e é requisito para que o Estado possa preservar as circunscrições de 

qualquer acontecimento do passado por meio de diversas espécies de monumentos ou 

documentos. Escrever a história e acumular objetos para tal fim são coisas que auxiliam 

a memória ao lado da capacidade de apreensão do ambiente social e político, bem como 

estimulam a aquisição de técnicas de retórica e a posse de imagens e textos que se 

referem ao passado, o que constitui uma prática de apropriação do tempo. Tendo 

Augusto Frederico Schmidt sido cúmplice dos acontecimentos de uma das fases de um 

discurso real que ele mesmo ajudou a construir até fins de 1965, quando faleceu no Rio 

de Janeiro, em 08 de fevereiro, podemos dizer que a relação entre vida e obra ajuda na 

elaboração de um outro olhar crítico sobre o contexto da época. 

A narrativa assume uma profundidade quase mística, dada a observação do artista. 

Assim que este focaliza certos objetos ao seu redor e interage com eles, sistemas se 

formam juntamente com problemas particulares que independem de qualquer outra 

ciência que os esclareça, bastando tão-só a alma, o olho e a mão do narrador para 

atribuir-lhes certos sentidos. Tanto a alma, o olho quanto a mão definem uma prática. 

Dentro dessa dialética, Benjamin (1987, p. 220-221), em seu ensaio “O narrador: 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, presente na obra Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e histórica da cultura, controverte o verdadeiro papel 

da mão no trabalho produtivo, nesse caso, no ofício de narrar. O ensaísta diz que esse 

hábito ficou mais modesto quando a narrativa passou a ser escrita e não mais exclusiva 

da oralidade. O que faz da narrativa algo autêntico é o intermédio da experiência, que 

sustenta o fluxo do que é relatado. A arte de narrar mais parece o ofício do artesão, o 

qual vai tecendo esse fio contínuo da história em si. É bem possível que a relação entre 

o narrador e o conteúdo do que relata esteja atada à própria vida humana, qualificando 

uma relação artesanal. Não se descarta a hipótese de que a tarefa do narrador seja a de 

trabalhar a matéria-prima da experiência sua e a dos outros, de maneira que se 

solidifique na escrita. Com isso, aprende a dar conselhos como ninguém para a maioria 
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dos casos, constituindo-se um sábio. Uma prova disso é que todos os narradores 

preferem encetar uma história com circunstâncias dos fatos contados, a menos que 

resolvam optar pelo destaque a acontecimentos puramente pessoais, desembocando 

numa autobiografia. O narrador schmidtiano consegue amalgamar as suas lembranças 

com o apoio do coletivo. Significa que sempre estamos recorrendo a testemunhos que 

possam reforçar, enfraquecer ou até mesmo completar algo que sabemos sobre um 

determinado evento e cujas informações já temos, mas para nós podem permanecer 

obscuras. Partimos, primeiramente, do nosso próprio testemunho. É quando sentimos 

que na própria pessoa existem dois seres: um, o ser sensível, um tipo de testemunha que 

depõe sobre o que viu, e o eu que deveras não presenciou nada, no entanto, talvez tenha 

presenciado em outro momento e formado sua opinião no testemunho alheio 

(HALBWACHS, 2006, p. 29)1. Aquilo que vislumbramos no presente é um subsídio 

para que reconstruamos partes de nossa lembrança até então esquecidas. Se o que vemos 

no agora encontra lugar no quadro das lembranças mais antigas, a tendência é que tais 

lembranças se adaptem a todo o conjunto de percepções do agora. Tudo funciona como 

se nos deparássemos com testemunhos, a partir dos quais reconstruíssemos um conjunto 

de lembranças de modo a reconhecê-lo, porque há convergência entre eles na essência, 

muito embora também possam existir divergências. A impressão que temos de coisas 

presenciadas não se baseia somente na nossa lembrança, ela também encontra sustento 

na dos outros e, assim, a confiança, no rigor de nossa recordação, torna-se maior a ponto 

de uma mesma experiência não ser apenas de uma pessoa, mas de várias. Dessa lógica, 

conforme mencionado na introdução desta tese, extraem-se uma temática e uma 

problemática: a memória do narrador, a historiografia dos atos (sujeito individual e 

social) e as relações entre ambas. Até que extremo do relato tem-se a pessoalidade do 

discurso literário e a partir de que extremo começa o discurso histórico? A historiografia 

nada mais é que o estudo crítico da História, compromissada com o real; já a literatura 

lida com o verossímil, o que reduz o seu pacto com a realidade, mas não o exclui. Há 

divergências e toques, em certos momentos, de uma narrativa fictícia com uma narrativa 

real. 

                                                        
1 De início, preferiremos desenvolver um fugaz comentário dessa teoria apenas a critério de melhor 

ilustração do problema proposto para uma posterior análise científica da questão. 
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3. Eu, tempo, memória… 
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3.1. Conexões entre a constituição da memória individual e os vestígios autobiográficos 

na prosa schmidtiana 

 

Em Augusto Frederico Schmidt, o poeta e a persona (o eu lírico) estão 

intimamente ligados. Na poesia, está clara a presença de um autor a transparecer, a todo 

momento, o domínio sobre sua expressão poética. Algumas técnicas de objetivação e o 

uso de alter egos nos escritos denunciam o peso da tentativa de retratar-se o ego do 

autor. Este espelha um homem atormentado pela sua própria maneira de ser e 

angustiado com o fracasso, o que só alimentou nele o sentimento de incapacidade para 

nutrir a mais simples das relações interpessoais. É o que se averigua tanto em sua poesia 

quanto em sua prosa de memórias. Muito nos depararemos com uma persona no texto 

que experimentará a solidão e uma eterna procura pela solidariedade humana. A escolha 

por um estilo confessional fez com que Schmidt considerasse a poesia mais como uma 

necessidade psicológica em se confessar perante o mundo, muito embora fases de um 

certo amadurecimento poético explanem a preocupação com a forma. Sejam as 

memórias em prosa, seja o poema, trata-se de uma escrita cuja estrutura é semelhante à 

de um diário (TOLMAN, 1976, p. 24). Em decorrência da morte, fenômeno tão presente 

em seu histórico familiar, o escritor fluminense usa a literatura como instrumento que 

garante a sua imortalidade. Por isso, em alguns textos, vai aos extremos de si mesmo 

para convencer-se da necessidade de ser lido e felicita-se numa postura infantil quando 

encontra admiradores do seu trabalho (TOLMAN, 1976, p. 24). Toda a insegurança 

origina-se no medo da incompreensão. Daí, a avalanche de poemas e textos em prosa 

subjugados a uma confissão ímpar, que praticamente adquire uma unidade. 

Preocupando-se menos com a técnica e dando maior ênfase à temática, Schmidt 

evita que o conteúdo do texto perca o seu efeito e caia no vazio. O temor pela anulação 

do tema é que causa os estados de angústia e as sensações de dúvida. Responsabiliza 

toda a ansiedade em decifrar a vida por seu distanciamento dos outros e, assim, livrá-los 

de qualquer participação em sua crise pessoal. O diálogo com o mundo é, de vez em 

quando, difícil. Sente-se constantemente obrigado a escrever sobre o isolamento e o 

medo, e a facilidade com que escreve o conduz a essa fonte de ansiedade, que não 

consegue controlar (TOLMAN, 1976, p. 25). 
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Percorrendo as páginas de O Galo Branco e As florestas, seus mais conhecidos 

livros memorialísticos, verifica-se uma narrativa em prosa com um maior destaque para 

a meditação. Esse elemento trabalhará, evidentemente, a consistência da memória 

enquanto força motriz do discurso literário, que também dará origem a uma 

investigação de seu elo com o discurso histórico, já que o homem é quem constrói a sua 

própria história e a de seus semelhantes. Uma torrente de recordações invade o narrador 

schmidtiano a ponto de termos um relato de um autor cujo passado não o deixa seguir 

adiante; está a cada texto mais vivo e agitador. No segundo livro, Schmidt dá a 

definição do que seria o termo “Florestas” no conjunto de toda obra: “Acompanha-me 

há muito e mora em meu espírito uma frase de Maurice Guérin, encontrada num dos 

cadernos de Barrès: ‘As florestas futuras, imperceptíveis às florestas vivas, ondulam’” 

(SCHMIDT, 1997, p. 11). As florestas futuras seriam o que ainda vem, isto é, como 

estará a humanidade no porvir. Será que as mudanças pelas quais ela passará serão 

positivas? Aniquilarão totalmente o conteúdo histórico presente nas florestas vivas, 

símbolos de um passado que merece ser preservado? Aí reside a missão do autor, 

preocupado em, através da recordação, recontar a própria história, que é a da 

humanidade, tornando as problemáticas desse tempo remoto universais e contínuas para 

o desvendamento dos tempos vindouros. Com isso, desbrava o que já passou e nos faz 

enxergar outros ângulos dos fatos de sua vida e dos fatos históricos os quais integrou: 

 

Agora estou ouvindo as florestas mortas, passadas, substituídas, das quais 

não resta uma sequer das raízes que a terra encobria. Falta-me o dom de 

pressentir o que está em caminho, o que não surgiu ainda, e pode ser alterado 

ou desviado pelos incidentes e surpresas da formação. Não distingo as 

florestas, nem lhes adivinho o balanceio; sou cego, mesmo ante as florestas 

vivas… mas para as que morreram estou sempre atento e receptivo, tal como 
as almas ardentes estão voltadas para a Esperança (SCHMIDT, 1997, p. 12). 

 

Redescobrir o que vivenciou parece ser uma tarefa mais confortável para o eu da 

prosa memorialística em destaque do que se atrever a interpretar o presente em 

ascensão. Está inconfundível no extrato acima. Para o sujeito que testemunhou uma 

realidade vivida, as situações contraem maior sentido, e podem até rediscuti-la. Não é a 

mesma coisa quando se lê o que outros sujeitos registraram porque se trata do ponto de 

vista alheio, fugindo, assim, ao domínio próprio. Tudo passa a ser questionado. Schmidt 
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é sincero ao colocar que governa a sua memória no que diz respeito aos episódios 

remotos. Mais do que lógico, tendo em vista que não poderia prever quais seriam os 

rumos que a humanidade iria seguir: 

 

Ouço o imperceptível rumor das florestas que ondulam no passado. […] As 

ramadas e folhagens estão presentes, e não perdidas para mim. São paisagens 

que se distanciam, cada vez mais remotas, e, todavia, mais nítidas, mais 

realizadas, mais ligadas a esta alma, meu Deus, que é uma folha viva em tua 

floresta (SCHMIDT, 1997, p. 12-13). 

 

A documentação contínua dos eventos históricos que vivem na memória do eu 

schmidtiano teve início, na verdade, no primeiro livro, O Galo Branco. Nessa obra, cuja 

edição data de 1948, o escritor vai narrando episódios que para ele tiveram alguma 

representação a partir do que o animal, com seu canto, pode lhe revelar. Schmidt o tem 

qual um instrumento de meditação que lhe fará ver cada situação cotidiana (e por que 

não dizer histórica?) sob uma outra matriz. Principiando da simbologia bíblica de que o 

galo revelou a Pedro, Apóstolo de Cristo, os próprios pecados e o destino que teria, a 

ave, para Schmidt, é um catalisador dos acontecimentos de um tempo e a ponte entre 

eles, profetizando outras probabilidades para o testemunho do autor diante das ações de 

sua época. O galo polemizaria a realidade, expondo o pouco domínio que os homens 

têm diante do fluir da História. Aliás, o pouco domínio sobre si mesmos. De certa 

forma, o autor não deixa de ser um sujeito histórico cuja própria vivência é instável 

perante as transformações socioculturais da humanidade, que poderão mostrar-lhe que 

suas experiências lhe fizeram aprender coisas imutáveis, ocasionando a frustração. A 

confiança no canto do galo e no que este dirá só o torna, aos olhos de Schmidt e aos dos 

homens de seu tempo, um profeta. Se não, vejamos neste excerto de uma apresentação 

que introduz a obra: 

 

Que imagens e sensações não palpitarão, contidas nesse bicho misterioso, 

nesse bicho simbólico que tantos sortilégios e podêres encarnou, e está agora 
sufocado numa estreita prisão cercada de plantas! […] 

És, meu Galo Branco, uma sentinela, uma candeia no escuro, e a tua voz 

queima. Estás em guarda contra as falsificações que se instalam e crescem 

em nós. De repente, cantas fora das horas de cantar; no escuro a tua voz 

protesta e treme indignada. […] inutilmente buscamos nos céus a justificação 

da aurora. Procuramos explicar o teu canto, mas sentimos apenas que nos 

perturbaste, porque acusas a presença do mal – com a pontualidade e o rigor 
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de nossa consciência. Quantos não suspendem a negação e não choram como 

Pedro ao ouvir o teu grito de guerra! Quantos não sentem o sabor 

desconhecido das lágrimas, quantos não tentam fugir do destino, Galo 

Branco, quando cantas, quando a tua voz atravessa a noite como uma espada! 

(SCHMIDT, 1957, p. 9, 11-12). 

 

Acontecimentos passados marcaram a vida do autor carioca e ex-caixeiro viajante 

e talvez venham justificar sua obsessão pela temática da metafísica religiosa como fonte 

de elucidação para o fantasma da morte, que tanto esteve presente em sua biografia. 

Lembranças de momentos íntimos em família, com os amigos e supostas namoradas, 

vão surgindo gradativamente em seus relatos narrativos de cunho autobiográfico na 

condição de meras confissões, oferecendo, ao mesmo tempo, a sobrevivência, a 

resistência, registro do tempo, vontade de escrever e conservação da memória. Tudo 

isso nos leva a pensar em uma escrita autobiográfica em forma de diário, mesmo que 

alguns dos textos prosaicos possam ser classificados de crônicas jornalísticas. 

O fato é que uma análise circunstancial da realidade se dá diariamente. Em sua 

biografia, também há informações de que Schmidt costumava escrever seus poemas, 

artigos e demais textos sempre na hora noturna, após um dia intenso de trabalho 

empresarial e político, uma vez que teve uma grande participação articulista durante a 

Era JK; o que lhe permitiu desenvoltura retórica na produção dos discursos do plano 

desenvolvimentista do mineiro e ex-presidente da República. Muitos de seus escritos 

lembram diários, um gênero textual pouco cultivado em nossa literatura, no entanto, 

com um significado expressivo bem particular, porque mostrava a tentativa de um eu-

narrador em encontrar sentidos que esclarecessem a função do seu eu no mundo. O 

caráter meditativo de sua prosa aponta caminhos para uma reflexão crítica sobre a 

importância do diário enquanto gênero adotado. Parece que Schmidt procura um refúgio 

em sua prosa de memórias a fim de comprovar a cumplicidade que esta lhe garante na 

elucidação de certos temas universais; um deles, a morte. Entender tal fenômeno ajuda a 

lembrar de cenas vividas ao lado daqueles a quem tanto amou. Uma figura exemplar 

que o autor de Pássaro cego sempre retoma como um ente querido que, para ele, foi a 

representação do amor sublime e da fidelidade, é a tia Teteia, alcunha íntima de 

Filomena Abrilina, irmã de sua avó. Por isso, com ar confessional, o texto “A morte 
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escolhida”, de As florestas, traz uma meditação acerca do fim da existência, extraindo 

uma nova ideologia: 

 

O medo da morte é menor hoje em mim do que outrora. Mas, ainda assim, 

lamento o destino do homem que sabe que vai morrer. Toda sua 

superioridade está nisso, nessa consciência, é certo, mas o próprio 

conhecimento de que somos transitórios, efêmeros, não deixam de conflituar 

dolorosamente com as raízes que nos prendem ao reino terrestre e a algumas 
criaturas que amamos e sabemos que estão provisoriamente ao nosso lado. O 

ser com que trocamos confidências mais íntimas deixará amanhã de existir, 

transformar-se-á em alguma coisa de estranho a nós, de muito longínquo 

(SCHMIDT, 1997, p. 255). 

 

A reescritura do passado pelo narrador é o resgate de muitas dúvidas ainda a 

deixarem-no seguro de pelo menos uma coisa: morrer é o fim. Não existe nesse sentido 

uma visão espiritual, concedendo uma defesa de que a vida se prolonga no além-túmulo. 

Para o escritor carioca, a morte é a imobilidade de tudo, e nada mais. A analogia com o 

sono sintetiza tal ideia. Isso se confirma no último parágrafo, quando retoma a imagem 

da tia, próxima do estado de letargia: 

 

Revejo-a assim, na porta de seu quarto de dormir, contente porque não teria a 

morte que mais temia [em vez de morrer de câncer, conforme o narrador do 

texto menciona, a personagem morreria de pleurisia]. O que lhe causava 

alegria, seria uma razão de chorar. Somos todos uns pobres seres, uma infeliz 

família de perseguidos que se perseguem, de eternos devorados que se 

entredevoram. O que nos enaltece, o que nos eleva, o que nos dignifica é 
apenas o sabermos que seremos algum dia, mais cedo ou mais tarde, 

arrancados do mundo em que vivemos (SCHMIDT, 1997, p. 256). 

 

O lado diarista tem como finalidade que certas reflexões e pensamentos sejam 

lembrados no futuro pelos leitores, como se fosse intenção de Augusto deixar indícios 

de sua passagem pelo mundo, e as gerações seguintes não o esquecerem, bem como a 

sua própria história, por mais curta que possa aparentar ser: a história de um homem 

comum, preocupado se será lido ou reconhecido enquanto escritor do Modernismo 

Brasileiro. Assim, procura manter o diário vivo, completo. E é nessa atividade discreta, 

em local íntimo, na maioria das vezes irregular, que se desenvolve o empenho por torná-

la séria e regular. O objetivo é, pois, fixar o tempo passado para que este não se 

esvaneça, nem o futuro também se esvaneça. De certa maneira, é o que Lejeune (2008, 



62 
 

p. 262), na obra O pacto autobiográfico, confirma: “o diário é um apelo a uma leitura 

posterior: transmissão a algum alterego perdido no futuro, ou modesta contribuição para 

a memória coletiva”. Schmidt tem pressa em construir essa memória para que depois ela 

se transforme em memória histórica e possa deliberar e agir sobre o amanhã, 

funcionando tal qual uma ferramenta de ação. Percebe-se um diálogo entre o antes e o 

depois que instiga a formulação de desafios e argumentos que plantarão proposições a 

serem repensadas. Caracteriza-se, então, a tomada de decisões que um diário pode 

assumir. E reformular os conceitos sobre o discurso da História pelo viés do discurso da 

Literatura oferece a Schmidt condições singulares para criar uma escrita memorialística 

de fundo histórico que resista às provas da vida e às do tempo sempre com apoio e 

coragem.  

Outro detalhe é que o diário manifesta a apreensão com o tempo, o que está claro 

na prosa schmidtiana, detentora de um estilo e modelo próprio com relação ao gênero 

discursivo em questão, uma vez que este trilha caminhos variados. De certa forma, há aí 

uma função social: é mais frequente a prática de escrever diários entre as pessoas 

instruídas e urbanas. Como se trata de um gênero que quase ninguém lê e, muitas vezes, 

é visto qual uma escrita fragmentada, porque geralmente não visa à publicação, 

poderíamos assistir, talvez, a uma futura despersonalização da vida social; ou, 

simplesmente, se formos bastante maduros, uma progressiva individualização do 

controle da vida, que gera o curso do tempo. Assim, a evolução do respectivo gênero, na 

era atual, passa por um processo de delegação do poder, isto é, acaba não sendo mais 

responsabilidade de todo um meio social, o que é relatado no diário; tal compromisso é 

inteiramente transferido ao próprio indivíduo que o perfaz. 

Schmidt transcende esse objetivo quando registra acontecimentos da infância, do 

cotidiano, do trabalho, da intimidade, numa procura por esclarecimentos de suas ações e 

das ações da humanidade. Isso é possível porque, sob a forma de diário, seus textos 

memorialísticos e autobiográficos compreendem uma série de vestígios datados. A 

autoanálise a respeito de fatos históricos, ligados à biografia do autor, ajuda a compor o 

discurso literário e, ademais, o discurso histórico, quase em tom de profecia. É o que se 

observa no narrador de “O filho do século”, narrativa real que integra as páginas de O 

Galo Branco. Nela, existe um relato crítico sobre a situação do autor-narrador, ainda 
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criança, na Suíça, em Lausanne precisamente, para onde a família se mudara nos 

primeiros anos do século XX, com o fito de achar paragens arejadas como cura para a 

doença da mãe do poeta. Por essa época, aproximavam-se os rumores da Primeira 

Grande Guerra em toda a Europa. Se não, vejamos: 

 

Este século tinha seis anos quando nasci. Era esse o tempo da segurança, dos 

direitos adquiridos, o tempo em que tudo se regia pelo princípio da 

inviolabilidade do ser humano. Depois, veio 1914. Muito criança ainda, 

lembro-me, porém, desse ano terrível e das suas repercussões próximas, das 

repercussões da guerra sobre a minha infância. É que, ainda menino, 

encontrava-me na Europa, vizinho dos acontecimentos. Num internato na 

Suíça, nessa inesquecível Lausanne, que mais tarde comovidamente visitei, 

homem maduro, ressoavam os ecos da tragédia que bem perto se desenrolava 

(SCHMIDT, 1957, p. 15). 

 

Está óbvio que o documento em prosa data, como referência, o período do 

primeiro entre-guerras que abalou o mundo com o seu alto poderio militar, dando sinais 

de que seria apenas o início de tudo. O texto comove porque é a escrita do testemunho. 

Tais circunstâncias deixaram marcas no escritor e, de alguma maneira, tiveram um elo 

com a sua vida; do contrário, não nos depararíamos com um discurso extremamente 

particular e meditativo. Tem-se a prova de que o discurso histórico só significa algo 

quando possui um sujeito inserido, interpretando, atribuindo símbolos, sinais de que a 

realidade se compõe de muitas outras; o que de fato torna-se passível de 

questionamentos. Se, nessa narrativa, o que se vai contar gira em torno de uma data, 

então se chega a inferir a relevância que esta tem em um texto que mais lembra um 

diário, conforme se vê, e que foi escrito em um determinado momento, com a mais 

perfeita ignorância quanto ao porvir, sem que o conteúdo fosse mudado. O bom do 

diário é que ele não pode ser alterado, sob pena de perder a autenticidade do instante. 

“A base do diário é a data” (LEJEUNE, 1998, p. 260). Sempre que se abre a anotação, o 

diarista registra acima do que vai escrever, o dia, o mês, o ano e, de vez em quando, até 

a hora dos fatos, dependendo de seu apego aos pormenores. Um diário não datado se 

configura em uma simples caderneta, sem a intenção de traduzir sequencialmente 

circunstâncias do dia a dia com as suas respectivas minúcias; a aspiração por apenas 

topicalizar a ideia, mais favorece assim a produção de uma pequena lista de coisas, que 

depois serão desprezadas por quem mesmo as anotou. Em se tratando da prosa 
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schmidtiana, o fito está em ir além, armando textos em que a datação é crucial. Basta se 

ressaltar a presença em todos eles do dia, do mês ou do ano, seja no meio da narração, 

seja no final, no caso dos que foram publicados em jornais. Em As florestas e em O 

Galo Branco, a datação não acontece, talvez pelo fato de o autor não ter se preocupado 

com a publicação. Vale salientar que os textos foram recuperados depois por seu 

secretário Waldir do Val e organizados para que virassem futuramente a obra. A menos 

que ocorra de o diário não ser modificado, perderá a autenticidade do momento de que 

se falou antes, desembocando de vez na autobiografia. Porém, é interessante notar que, 

no caso da escrita schmidtiana, em função de seu liame com esse outro gênero, essa 

documentação do instante mantém a marca da subjetividade.  

Acompanhando tal nexo, chega-se à hipótese de o diário ser um vestígio. Porque é 

sempre manuscrito pela mesma pessoa que o fabrica, outrossim, grafa o que tem de 

mais individualizante, podendo, inclusive, vir acrescido de outros vestígios (objetos, 

lugares, nomes de pessoas etc.), transpostos da vida comum e que, depois, virarão 

relíquias de quem os conservou. Daí porque o que Schmidt narra pode nos levar ao 

questionamento de ter sido ou não contado da mesma forma quando da passagem de 

meros discursos memorialísticos em papéis avulsos para textos completos nas páginas 

de jornais impressos ou de livros, uma vez que a leitura acaba ostentando outra 

impressão a quem a lê. Se o diário é uma série de vestígios, tem o objetivo de balizar o 

tempo, apropriando-se de uma série de referências. Novamente Lejeune (1998, p. 260), 

em seu ensaio O Pacto autobiográfico, fundamenta que, nessa sequência, haverá um 

vestígio que predominará perante os demais e terá uma meta distinta no interior do 

relato diário: não acompanhar o transcorrer dos tempos, mas fixá-los em um momento-

origem. Esse vestígio único migrará para a condição não mais de diário, mas de 

memorial. Tal conceito acerca do gênero obedece a outro critério de avaliação longe 

daqueles restritos tão-só à meta, ao conteúdo e à forma, alterando sua essência: o 

controle do tempo. A meta dos diários mudou ao trasladar da história. Depois que 

passaram a integrar inteiramente a vida privada, os diários se tornaram escritos íntimos, 

abrigando em seu interior dados da memória de seu autor. Ao mesmo tempo em que 

Schmidt decide construir a sua memória, quer seduzir quem o lê, o que clarifica nosso 

estudo sobre o gênero, principalmente, no que diz respeito a sua estrutura: assim como 
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no diário, os textos de memórias do referido autor são repletos de lirismo, narrativa, 

asserção, e o nível de linguagem empregado revela erudição e retórica a bel-prazer. A 

flexibilidade em seu corpus textual é livre. Toda essa transformação sofrida se deu 

também porque no plano do conteúdo o diário se abriu a todos os traços da atividade 

humana, dando margem, toda vez, a um novo tema a ser discutido. Os únicos atributos 

que ficaram invariáveis foram a fragmentação e a repetição. Sempre está a mostrar algo 

diferente e sequencial, como atuar enquanto uma lista de dias, que vai meditando sobre 

a ação do tempo, contudo, consciente de sua evolução discursiva e estética. Nesse 

ponto, Augusto Frederico Schmidt é inovador, ao colocar-nos diante de muitos de seus 

escritos a mesclar gêneros, de modo que simultaneamente pode haver uma prosa 

composta de diário, crônica, notícia, memorial, autobiografia. 

Interessante notar que, ao escrever primeiramente para si mesmo, o diarista acaba 

sendo o destinatário do futuro. Isto é: registram-se os elementos do passado, 

relacionando-os à memória, de modo que ninguém conseguirá ler o diário da mesma 

forma que o autor leria. Isso mostra que há sempre um rastro em todo o texto prosaico, 

deixado por quem o escreve, com o objetivo de recontar os eventos e reorganizá-los a 

ponto de conferir-lhes uma identidade narrativa. Consoante Lejeune (1998, p. 261), no 

trabalho já citado, é como se tudo o que foi anotado pudesse ser associado à memória do 

sujeito, autorizando-lhe este a fuga das fantasias e das reconstruções. A anotação, 

mesmo que não seja relida, ajuda a construir a memória. Augusto Frederico Schmidt 

tem essa fixação e sente-se sujeito de um momento social e histórico. Ainda em “O 

filho do século”, percebe-se tal empreendimento: 

 

Todas essas imagens retornam com o meio século, com o lançar da âncora no 

porto do último ano cinquentenário. A história do nosso tempo é sempre a 

nossa própria história. E a história, para mim, deste meio século, sou eu 
mesmo, o que vi, o que senti. “O melhor testemunho [da História] é o homem 

que fielmente se lembra da sua vida”, escreveu o poeta Péguy (SCHMIDT, 

2006, p. 150). 

 

Nesse pensamento de continuidade, Schmidt vai se protegendo do esquecimento e 

da morte. Como a escrita adquire um perfil de indefinição quanto ao seu fim, acaba 

atribuindo a ela um valor de eternidade. O mero fato de intentar-se escrever uma 

segunda ou uma terceira vez dá abertura à escrita para que se sobreponha à morte. É o 
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diário se configurando em um instrumento de resistência à ação corrosiva dos tempos, 

uma vez que ensaia rituais de encerramento, que se sabe, na verdade, serem um 

encerramento parcial, levando o leitor a crer numa espécie de etapa, com uma atenção 

voltada para o passado, outra para o futuro. Mas sempre, se se observar, essa maneira de 

enxergar a escrita diarista produz uma corrente: chega-se ao fim para se determinar o 

fechamento de um ciclo. Isto é: faz-se necessário repensar o que se escreveu para se 

poder seguir para a próxima página ou o próximo caderno. Realizando-se um balanço 

do que foi arquivado, é que se consegue evitar parar o registro, ou melhor, o fim. 

Lejeune (1998, p. 277, grifo do autor) chama esse fato de fim do suporte. Para esse 

autor: 

 

O encerramento pode intervir em fim do período (semana, mês, ano…) e 

comportar um resumo (informação) e/ou um balanço (apreciação) daquele 

período que se conclui. Essa atividade é muitas vezes programada pelo 

suporte: um espaço suplementar deixado ao fim de cada ciclo. 

 

O planejamento desse suporte e a escolha dele é que livram o escritor da angústia 

da morte. A indefinição do tamanho do caderno que comporta o relato pode obrigá-lo, 

de uma forma ou de outra, a parar de escrever, mas também é possível a procrastinação 

do encerramento. O curioso é que essa relação do tempo por meio do espaço cessa a 

partir do momento em que a narrativa cotidiana adota como base o livro. Quando 

Augusto Frederico Schmidt nos conta o seu presente, e este oscila com o passado, tem a 

consciência de que os seus registros particulares, após a impressão em jornais e, 

sobretudo em um volume, exprimem mais um povir indeterminado e limitado pela 

morte do que necessariamente a mera anotação de eventos atuais e sucessivos. Quiçá a 

técnica da referência ao amanhã e o retrocesso ao tempo do narrador se explique, 

porque a escrita não é um fim, mas a transcendência para que se efetuem releituras 

futuras. Assim, o contar diarístico nunca estará terminado; sempre será relido por quem 

o fez e lido por outros por ele interessados. A causa está na conservação da memória. 

Uma anotação cotidiana serve como auxílio na construção dela, pois escrever uma breve 

entrada subentende a seleção dos fatos mais representativos para aquele que enuncia o 

relato que, em seguida, é organizado em eixos até constituir uma identidade narrativa. 

Esta formará uma vida memorável. O diário, assim, assume uma dupla função: arquivo 
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e ação; disco armazenador de dados e memória viva. “Mantemos um diário para fixar o 

tempo passado, que se esvanece atrás de nós, mas também por apreensão diante de 

nosso esvanecimento futuro” (LEJEUNE, 1998, p. 262). Ajunta-se, além disso, a ideia 

de transmissão que o diário pode passar sobre o seu conteúdo a algum sujeito perdido 

no futuro, dando a sua contribuição à memória coletiva. Em referência ao texto 

schmidtiano, até o momento examinado, a constatação de que o narrador reflete sua 

condição humana, como também a da sociedade de sua época, manchada pelos horrores 

da guerra, avigora o porquê de se evitar o desfecho da história: o constante 

questionamento de si mesmo e do papel dos semelhantes, também inclusos nesse 

processo sociopolítico: 

 

Sou nascido com a Primeira Guerra; os meus mitos, os meus brinquedos, os 

primeiros momentos do despertar da minha inteligência, por ela foram 

tocados, por ela cresceram envolvidos. […] Essa primeira guerra do século 

escondia a outra guerra, a que, dentro de vinte anos, mergulharia novamente 
o ser humano em um horror, desta vez inimaginável. […] Chegamos agora ao 

ano cinquenta, surpreendidos com a sobrevivência deste mundo e certos de 

que estamos ameaçados, mais ameaçados ainda (SCHMIDT, 2006, p. 151-

152). 

 

Desperta indiscrição a autoafirmação do narrador em evidenciar que é o autor da 

história, levando-nos a estudar o elo entre a autobiografia, presente no relato 

schmidtiano, e o diário. A critério de esclarecimento, tal comprovação se dá em 

decorrência de, no papel, o escritor se reconhecer. A sua vida se espelha no escrito, 

permitindo o olhar com distanciamento. Dessa forma, a imagem que faz de si mesmo 

poderá se desenvolver ao longo do tempo, ou reiterando-se, ou renovando-se; o que 

abalará as suas certezas em relação ao futuro, que, certamente, emerge dos 

contrassensos e soslaios das próprias experiências do tempo presente. Nesse ponto, o 

diário se aproxima da autobiografia. Há uma interface entre eles que poderá garantir 

autoestima e a edificação de uma imagem positiva ao escritor. No diário, a autoimagem 

não exprime nada de definitivo, porque ele também é passível de questionamentos e de 

análise; um verdadeiro instrumento prático para o exercício da introspecção. O gênero 

está sempre sendo alvo de contestações, e o conteúdo escrito é o tempo todo explorado, 

revisto. O conhecimento de si mesmo não reside, pois, numa simples curiosidade, mas 
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numa continuação dessa descoberta. E, nesse percurso no qual se documenta a própria 

história, fazem-se escolhas e realizam-se ações. Porém, a diferença entre ambos os 

gêneros reside no fato de a autobiografia ser uma escrita terminável, enquanto o diário é 

interminável. Entretanto, o diário, funcionando qual autobiografia, pode ter um fecho, 

assim como a autobiografia, na condição de diário, assume o seu papel de continuidade. 

Na obra enfocada, especialmente nesse último texto, testemunha-se o intuito de 

reconhecer-se um tempo posterior à escrita, exigindo uma nova escrita que, cedo ou 

tarde, irá de encontro à morte. É graças a esse liame que se tem essa mobilidade da 

narrativa de Augusto Frederico Schmidt em projetar seu alcance no futuro e incorporá-

lo às construções do passado. O lance de verter o diário temporariamente em 

autobiografia garante o instituto de diário, passível de prósperas reinterpretações; 

trabalha o movimento de representação do tempo da escrita, que confere ao texto a 

dimensão de um futuro inacabado até que o fechamento da autobiografia esteja 

decidido. É construída, nessa narrativa de eventos reais, a atitude de complementar os 

efeitos ou vestígios de um gênero com o auxílio do outro, montando uma relação de 

hierarquização ou de dominância. Validam tal propósito as várias funções que 

preenchem um diário: a reflexão e a expressão da memória e do prazer de escrever. 

Além do mero relatório, o escritor torna efetiva a satisfação de escrever, porque a 

entende como livre manifestação da própria linguagem. Isto é: qualquer diarista se sente 

no direito de manusear sua língua conforme quiser, sem o receio de cometer deslizes 

normativos. Tanto ele pode respeitar ou subverter as regras que norteiam o idioma, 

criando novas e fazendo da linguagem um jogo de expressividade. Daí o uso de 

variados níveis linguísticos, o hibridismo de gêneros discursivos, que darão ao diário, 

simultaneamente, um aspecto de observatório da vida e de ponto de encontro dos 

múltiplos escritos de seu autor ali presentes. Como, a princípio, quem produz um diário 

não tem a pretensão de publicá-lo, pouco é revisto e acaba se tendo a impressão de que 

ele pode adiantar-se ao seu próprio tempo. Um exemplo disso está na obra As florestas, 

na qual, conforme exposto antes, os textos só foram reavidos muito tempo depois para 

uma publicação. É o que se percebe em se tratando da escrita schmidtiana, a qual, a 

princípio, parece despretensiosa em relação ao seu conteúdo, o que lhe garante liberdade 

estética, muito embora se saiba que a sua real preferência, partindo de tal despretensão, 
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resida na esperança de deixar um rastro do que diz às gerações vindouras. De certa 

forma, com entusiasmo, Schmidt demonstra esse aspecto em sua obra, revelando 

também o desabafo de um eu que quer descarregar o peso de suas frustrações para com 

a existência e o que ainda lhe espera. As noções de conservar e destruir, por meio do 

ato de escrever, levam esse eu à purificação frente às experiências remotas que o 

atormentam. 

Liberado do encosto de permanecer sustentando as barras do passado pela 

purgação, através da escrita, o eu, a partir daí, sente-se aliviado e consegue seguir o 

curso da vida. A função de expressão, no ato de escrever, dissocia-se da função da 

memória, que é meramente a de documentar, para assumir a função de esquecimento 

daquilo que realmente incomoda. Agindo assim, o relato vira uma espécie de confidente 

e amigo do seu relator, livrando-o de emoções que possam constrangê-lo e também aos 

leitores. Não só decepções, melancolia e ira são contadas, mas sentimentos de alegria, 

auspícios. Toda a liberdade é concedida pelo relato, e o diário é um gênero textual que 

abre espaço para uma evasão temporária e momentânea às pressões da sociedade. O 

escritor pode, então, se confessar sem o temor de seus posicionamentos e segredos se 

tornarem públicos e depois regressar à realidade com uma maior sensação de leveza. Ele 

acaba cooperando para a paz social e o equilíbrio de si mesmo (LEJEUNE, 1998, p. 

262). Nesse ritual, Augusto Frederico Schmidt liberta-se por alguns instantes do peso de 

certas experiências, mesmo sabendo que elas precisam ser preservadas como as suas 

pequenas histórias, pois as gerações futuras terão que ter esse contato com o que já 

passou, para poderem avaliar o presente e o futuro. Em cada gesto, momento ou palavra, 

usados pelo autor, há a tentativa de decifrar a ação dos anos, tomando, algumas vezes, 

qual ponto de referência, ocasiões com os entes queridos, que, para si mesmo, 

representaram o aprendizado de valores sociais e universais; dentre estes, a dificuldade 

do homem em lidar com o transitório. No texto, “O retrato”, de O Galo Branco: 

páginas de memórias, contempla-se esse raciocínio quando Schmidt discute o sentido 

das lembranças que lhe surgem de sua avó Chiquinha a partir de uma fotografia antiga 

encontrada: 

 

Um retrato assim nos traz à consciência a noção da fuga das horas, e a 

confirmação de que nada resiste ao tempo; nada resiste, nem as grandes obras 
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do poder do homem, nem o sorriso meio triste das meninas que parecem 

pressentir, pela verde melancolia que revelam, o que há de duro, de cruel na 

existência; o que há de áspero em todos os destinos, mesmo nos que não são 

particularmente terríveis (SCHMIDT, 2006, p. 174). 

 

Domar o tempo, construindo a própria memória e, no interior desta, arquivos 

como sinais do que se viveu, é reunir vestígios e maquinar o esquecimento, aplicando à 

vida mais consistência e continuidade. A missão do memorialista é essa. No caso de 

Schmidt, um destino. Praticamente a busca da fixação temporal se faz constantemente 

pela reinserção das informações novas de um texto diarístico e também memorialístico 

no fluxo da existência. Isso ocorre porque o autor consegue fazer com que os escritos 

diários não tenham como função o mero registro que logo se entregará à morte, ao 

olvido; antes procura mantê-los com convicção pelos processos de interrupção e 

retomada, incrementando em sua estrutura textual experiências, das quais uma 

específica se destaca. Por conseguinte, é que se tem um gênero como a memorialística, 

versando sobre variados episódios já remotos. Além disso, conservar um registro como 

esse, detentor de uma escrita ameaçada pela ação do tempo, é um ato de coragem e 

persistência, pois o autor dela perecerá, mas ela não. 

Semelhante explanação da narrativa schmidtiana, ora com aspectos de um diário, 

ora com aspectos de um texto de memórias, acaba demonstrando a presença de um 

pacto em seu interior, certo de que elementos autobiográficos se misturam a um simples 

relato de situações acontecidas. Contudo, quando se fala de autobiografia, é preciso ter 

cuidado para não se pensar que é uma escrita preocupada em atestar a verdade dos fatos 

exteriores a ela, isto é, o que ocorre fora do relato da vida do sujeito. Só ao texto de 

memórias ou ao diário é que ainda se pode atribuir essa função. A autobiografia não se 

salienta pela quantidade ou qualidade de informação histórica ou etnográfica que possa 

propor. Ela explanará literalmente o que foi essa vida contada, sem a inquietação de 

reconstruir feitos e vitórias que venham a completá-la. Piña (1988, p. 31), no ensaio 

“Verdade y objetividad en el relato autobiográfico”, contido na obra La invención de la 

memoria, coletânea organizada por Jorge Narvaez, é categórico ao esmiuçar que a vida 

de um indivíduo é repleta de uma sucessão descontínua de acontecimentos, atitudes, 

crenças e realizações não necessariamente coerentes entre si, pois há um entrelaçamento 

entre eles e com os de outros indivíduos dentro de um contexto social e cultural em que 
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não há entrega total de si mesmo, o que não produz um campo de liberdade absoluta. 

Por mais que em alguns textos seus de memórias, nos quais exista uma natureza 

autobiográfica, Schmidt procure recuperar ou reproduzir tal contexto, sempre o fará de 

maneira difusa, pois ele próprio é incapaz de reter e gerar detalhadamente informações 

sobre si mesmo. Se não, vejamos: 

 

No existe ningún archivo ni mecanismo lo suficientemente poderoso, ni 

siquiera el de la mente humana con todas las potencialidades del inconsciente 
(si acaso existe algo que pueda recibir tal nombre), que sea capaz de retener, 

para después reproducir, la casi infinita procesión de dimensiones y detalles 

que componen la vida de alguien (PIÑA, 1988, p. 31) 2. 

 

À proporção que o autor fluminense vai narrando eventos pessoais e coletivos, 

encontrando relações entre eles, torna-se perceptível o escopo de se dar ênfase a um 

sujeito que não quer ser esquecido pelos compatriotas de sua época, nem pelos que 

comporão as gerações seguintes. É um sujeito que faz de suas experiências particulares 

experiências universais, ensinando-nos que nós é quem fazemos nosso tempo. Há 

identificação clara nas narrativas de seus dois livros de prosa, citados anteriormente, 

entre as figuras do autor e do narrador, ambos preocupados com a edificação de uma 

retrospectiva histórica. No entanto, para reforçar, o relato autobiográfico, enquanto 

método e produto, não pode ser o reflexo fiel de algo exterior a ele, nem sequer 

representar na íntegra a vida de alguém. Acaba sendo um material autônomo que se 

estrutura em algo novo no sentido de não ser uma consequência direta, verbal e 

discursiva do fenômeno histórico de um sujeito. Essas comprovações evidentemente 

não contradizem o nosso exame sobre o conceito funcional de ambos os gêneros 

memorialístico e autobiográfico. Não significa dizer que, quando se pesquisa 

autobiografia, deve-se considerá-la sempre um texto memorialístico. Nem sempre. E aí 

entramos na questão do gênero. 

Classificar relatos schmidtianos em autobiográficos, puramente, seria um risco, 

uma vez que o relato memorialístico litiga com a retrospectiva de ações, como faz o 

                                                        
2 “Não existe nenhum arquivo nem mecanismo suficientemente poderoso, nem sequer o da mente humana 

com todas as potencialidades do inconsciente (se acaso existe algo que possa receber tal nome), que seja 

capaz de reter, para depois reproduzir, a quase infinita procissão de dimensões e detalhes que compõem a 

vida de alguém” (tradução nossa). 
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diário, antes analisado, o autorretrato, dentre outros. No caso do autorretrato, que talvez 

se sobreponha mais nesse sentido, nota-se a autoafirmação de Augusto ao falar de si 

mesmo, de suas impressões, sentimentos e angústias, correlacionando-as com as 

próprias experiências e com os fatos históricos. Isso acontece porque um traço da 

autorrepresentação é que se sobressai na composição da essência da arte, e não a 

representação do mundo, que é mencionada enquanto elemento exterior na própria arte. 

Em ambos os livros de prosa O Galo Branco e As florestas, os textos quase que passam 

a ganhar uma condição de alegoria por onde vários tipos humanos desfilam, fator esse 

que ajudará a compor a memória do narrador e as visões de uma época. É como se o 

leitor sentisse surgir uma revelação sobre algo de si mesmo durante a leitura do relato a 

partir da imagem do que o narrador também pinta de si mesmo. Nesse instante, o 

espírito do leitor se deixa tocar pelo espírito revelador do narrador. Todavia, essa 

linguagem inquietante dos autorretratos não funciona em todos eles; às vezes, pode-se 

constatar a pura imagem do outro e não também a de si mesmo, faltando para que isso 

suceda a identificação do leitor com a narrativa real. Reconhecendo-se, 

autocontemplando-se no retrato de Schmidt sobre a vida e sobre o seu tempo, quem o lê 

se envolve e se restaura a cada linha, a cada história lembrada, porém, o que toca a 

sensibilidade do espírito é a consciência dessa identificação. E complementando essa 

visão: 

 

É um romance. Uma fantasia. Talvez nem todos sejam como eu e sintam isso. 

Dirão: como é possível que, ao olhar um autorretrato de Delacroix, Delacroix 

tampouco. Ninguém se parece consigo. Nada em mim implica 

necessariamente a cor dos meus olhos, o tamanho do meu nariz, nem o resto. 

Habituei-me a meu rosto, mas esse hábito, não resiste à surpresa de uma 

passagem diante de um espelho, nem a uma autocomtemplação um pouco 
mais demorada. Olhos nos olhos, dissolvo-me. Com o pincel na mão, 

reconstruo-me, preencho as brechas, envolvo-me, circunscrevo-me, restauro-

me, coloco-me “em bom estado”, em cena, para outrem, como outrem. Mas 

essa imagem não é consistente, falta aquela centelha de espanto, um brilho no 

olhar (LEJEUNE, 1998, p. 245, grifo do autor). 

 

A verdade é que o relevo de um dos gêneros não desloca a função dos demais, 

afetando uma combinação de todos eles. Pelo contrário. Esse artifício torna instigante e 

original a estética que ajuda na composição da obra. Lapsos da vida individual do autor 

são encontrados nos textos, mesmo quando a primeira intenção é a transcrição de fatos; 
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o que, entretanto, não constitui uma autobiografia em si. Por outro lado, é possível o 

exame desses toques entre estes gêneros: o autobiográfico e a memória. Reforçando o 

argumento, tem-se as palavras de Lejeune (1998, p. 15, grifo do autor): 

 

É óbvio que essas categorias não são absolutamente rigorosas: certas 

condições podem não ser preenchidas totalmente. O texto deve ser 

principalmente uma narrativa, mas sabe-se a importância do discurso na 

narração autobiográfica; a perspectiva, principalmente retrospectiva: isto não 

exclui nem seções de autorretrato, nem diário da obra ou do presente 

contemporâneo da redação, nem construções temporais muito complexas; o 

assunto deve ser principalmente a vida individual, a gênese da personalidade: 

mas a crônica e a história social ou política podem também ocupar um certo 
espaço. Trata-se de uma questão de proporção ou, antes, de hierarquia: 

estabelecem-se naturalmente transcrições com os outros gêneros da literatura 

íntima (memórias, diário, ensaio) e uma certa latitude é dada ao classificador 

no exame de casos particulares. 

 

Em Augusto Frederico Schmidt, boa parte dos textos prosaicos de As florestas, 

por exemplo, manifesta identidade entre os seguintes elementos da narrativa e que 

causam polêmicas quanto à diferenciação dos gêneros antes citados: autor-narrador-

personagem. Mas é bom ter cuidado porque não será sempre que se terá essa corrente, 

pois em outros relatos, o narrador-autor limita-se ao puro apontamento das 

circunstâncias históricas e sociais. Quando acontece de usar o narrador em 1ª pessoa, é 

notória a procura da identidade entre este e o autor, como se Schmidt quisesse, em todos 

os passos de sua história individual, torná-la também coletiva, resgatando experiências e 

vivências do passado (algumas muito específicas), para que os componentes 

autobiográficos se imiscuam em meio aos coletivos. De certa forma, acaba nos levando 

a questionar e a conhecer informações que nos direcionam a repensar a história de um 

tempo. Tudo isso se deve ao pacto que o autor, o narrador e o personagem do texto 

fazem entre si, o que acende a discussão sobre até onde se tem uma narrativa 

autobiográfica ou não. A confusão que sempre se faz para se definir os gêneros é 

ocasionada por problemas de natureza gramatical com os problemas da identidade 

discursiva. Empregam-se em um texto, para se referir a 1ª, 2ª e 3ª pessoas, pronomes 

como EU, TU e ELE, que distinguem as pessoas do discurso na enunciação. Sabe-se 

que o primeiro pronome citado faz referência ao falante; e os outros, àqueles que ouvem 

e àqueles sobre os quais se fala. O que se pretende mostrar é como se dá a identidade do 
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autor e do narrador no discurso schmidtiano, partindo dessa concepção linguística e 

enunciativa da linguagem. 

Se o enfoque fosse de um discurso oral, a princípio, poder-se-ia dizer que o eu do 

enunciado estaria se referindo àquele que fala, conforme se explicou, sem nenhuma 

dificuldade de identificação. Da mesma maneira, seria fácil identificar-se o interlocutor 

ou o ouvinte; todavia, se se tratasse de uma citação (o discurso dentro do discurso) ou 

de um discurso oral a distância (conversas por telefone, no escuro ou atrás de uma 

porta), provavelmente teríamos problemáticas no que diz respeito à identificação desses 

sujeitos discursivos. Como a análise em foco visa investigar um gênero escrito, o 

problema é resolvido, porque, a menos que a pessoa deseje permanecer anônima, o 

enunciador do discurso deve permitir a própria identificação, sanando, assim, o enigma 

da identidade. No relato, Lausanne, cidade da Suíça, onde Schmidt passou parte de sua 

infância com os pais e irmãs, é visível o intimismo com que o autor menciona coisas, 

lugares, objetos, dentre eles, o colégio no qual estudou na primeira década do século 

XX, o Champs-Soleil. Esse texto presente em As florestas, páginas de memórias, é um 

testemunho do que representou cada momento de paz, intimidade familiar, aos quais se 

refere o sujeito enunciador, pelo próprio pacto estabelecido com o que escreve, 

conciliando o seu amor pelas lembranças e entes queridos com o verdadeiro caráter 

confessional que a literatura pode lhe proporcionar. Na narrativa, o eu-Schmidt 

determina logo sua identidade no interior do enunciado a partir das situações vividas 

que conta, colocando o leitor a par da existência desse acordo entre sujeito, autor e 

personagem principal. Exemplifique-se o dito por meio do extrato a seguir: 

 

Na memória, guardei alguns episódios passados bem em frente ao lago, em 

1914, episódios a que dei minha interpretação, naturalmente inexata, de 

criança. Um deles é o encontro de dois homens ainda jovens, que se 
abraçaram efusivamente, enquanto um dizia ao outro: “Mas tu tinhas 

morrido! Como posso encontrar-te aqui? Deixa que eu te toque”. 

“É um caso de ressureição – dizia-me eu. – Um caso de ressureição que 

acabo de presenciar” – “Podemos encontrar então também nosso pai (que 

acabara de morrer em Montreux-Territé, ao lado de Lausanne), assim de uma 

hora para outra”, confidenciei a minhas irmãs, que de nada pareciam 

entender… 

[…] 

Lembro-me também de que, estando minha avó conosco, à beira do lago, 

numa tarde, já em 1915, se não me engano, e ouvindo uma família falar 
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português dirigiu-se prontamente ao grupo e perguntou se um dos seus 

componentes não era Mário D’Artagão, poeta e banqueiro, de raízes sul-rio-

grandenses, mas integrado na vida lisboeta (SCHMIDT, 1997, p. 28-30). 

 

Deixando implícita a intenção autobiográfica ao identificar-se com as 

eventualidades narradas, ao longo dessa pequena história, averigua-se o reencontro do 

escritor com as suas raízes pelo fio da memória, profetizando os fins dos novos tempos. 

O controle sobre os próprios pensamentos e lembranças aparece quase como uma 

obsessão, uma busca de explicações para a sua própria pessoa. Acontece que as 

lembranças são remotas, da infância, e o eu só as recupera por fragmentos. São cenas 

esparsas que mais parecem deixar dúvidas do que necessariamente aclarar a mente do 

autor, outra vez em contato com esse mundo tão novo e diferente dos seus olhos da 

meninice. Se não, vejamos: 

 

Em Lausanne, havia uma espécie de areal, aonde fomos, certa vez, ver um 

avião primitivo, que lá pousara. E vinham à cidade, às vezes, circos 

grandiosos e havia festas públicas, com feiras, exibições, vendedores de 

doces em barracas. E havia muitos mistérios, que só se dissiparam depois de 

muito tempo. Agora, neste outono de 1952, passeio sozinho, enquanto fumo 

o meu charuto antes de dormir. Passei o dia procurando o reino da infância. 

Visitei o Champs-Soleil, que já não é mais nada do que foi, transformado 

numa espécie de asilo de moças. Andei procurando a casa em que 

habitávamos com o casal Abrahms, nossos preceptores. Havia em frente a 
essa casa um hotel, cujo nome julgo ter sido Royal Hotel, importante porque 

possuía um campo de tênis. […] Lausanne, Leysin, a Suíça enfim, tudo era 

grande para os meus olhos infantis (SCHMIDT, 1997, p. 30-31). 

 

Nome próprio e pessoa do discurso se proferem até, em seguida, se proferirem na 

primeira pessoa. Isso acontece muito no discurso oral quando se está experimentando a 

aquisição da linguagem. Faz-se muita menção a um nome próprio, designando um 

alguém; depois, fica mais simples e óbvio aplicar o pronome eu para falar de si, sabendo 

que este sempre remeterá a um nome específico no interior do enunciado. Para aquele 

que for aventurar-se na leitura de O Galo Branco e de As florestas, descobrirá essa cena, 

em que o enunciador aparece sob a representação de um eu e espontaneamente associará 

as ações e eventos presenciados por essa pessoa discursiva ao sujeito Augusto Frederico 

Schmidt, de carne e osso e cuja identidade é recuperada quando de sua enunciação no 

título da capa dos livros. É dessa exposição autoral e de sua relação com o sujeito 
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enunciador presente no texto que surgem os problemas da autobiografia. Há uma pessoa 

real a quem se atribui todo o encargo do que está sendo informado no texto escrito, e, 

assim, essa marca da realidade extratextual desfaz parte da dúvida sobre a identidade 

entre o eu do discurso, feito de papel, e o eu real. Uma espécie de contrato é produzida, 

ratificando a credibilidade do conteúdo da enunciação. Sendo o autor uma pessoa que 

escreve e publica, não deixa de ser uma linha divisória entre o texto e o extratexto, 

assumindo o dever de um ser socialmente responsável e, concomitantemente, produtor 

de um discurso. 

Reafirma-se: o pacto autobiográfico é a identidade do nome (autor-narrador-

personagem), no interior do enunciado, só se aludindo ao nome do autor, escrito na capa 

do livro, em último caso, para ser ter convicção da autobiografia. É claro que, muitas 

vezes, a presença do autor do texto é abreviada a um simples nome, e a esse nome é 

concebida uma instância privilegiada: a de ser qualificada de pessoa real. Porque está 

ligada a um compromisso de responsabilidade de uma pessoa real, em função de uma 

convenção social, sua existência é perfeitamente comprovada através de um registro de 

cartório. Não há necessidade de o leitor verificar a autenticidade de tal registro, nem a 

identificação dessa pessoa, porém, a existência dela jamais será arguida. Consoante 

Lejeune (1998, p. 23), não se pode pensar no autor autobiográfico como sendo tão-só 

uma pessoa. Ele é uma pessoa que escreve e publica, ou seja, pertence tanto ao texto 

quanto ao extratexto. É responsável, ao mesmo tempo, por ser um alguém real e por ser 

um produtor de um discurso. Embora não se saiba quem é essa pessoa, o leitor vai 

imaginá-la com base no discurso articulado. É possível que somente após a publicação 

de um segundo livro se passe a conhecer verdadeiramente o nome próprio inscrito na 

capa, virando esse um “denominador comum” de textos distintos, o que destituirá o 

ponto de vista de que uma pessoa não é redutível a nenhum texto em si, sendo capaz de 

tornar-se a produtora de um terceiro livro, indo até além deles e de outros. Temos que 

esse dado de que em um primeiro livro autobiográfico seu autor é desconhecido, mesmo 

que conte a própria história, possui fundamentação, posto que faltará ao leitor um signo 

de realidade, um fator que ajudará na sua identidade quando outros textos (não 

necessariamente autobiográficos) sejam escritos. Em outras palavras, faltará ao leitor a 

noção de “espaço autobiográfico”. Este pode ser localizado pelo leitor astuto no texto 
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schmidtiano que cumpre esse papel, levando quem o lê a perceber que as informações 

são verídicas, embora se possa pensar também em uma ficção. Questionamentos sobre a 

semelhança entre realidade e fantasia poderão aparecer, no entanto, nunca abordarão a 

identidade, já que o pacto se manifesta de várias formas e todas elas transparecendo a 

intenção do autor em dignificar sua assinatura. É importante, ademais, prestar a atenção 

no tipo de contrato feito entre o autor e o leitor, muitas vezes, percebido pela própria 

atitude do leitor, que é motivada pela afirmação ou não afirmação da identidade daquele 

que escreve o relato.  

Ademais, a verdade é que a problemática da autobiografia não está muito 

abalizada no arrolamento entre as referências intratextuais e extratextuais, porque só 

mostra uma semelhança existente entre elas, e isso é insuficiente enquanto prova. A 

base aí está menos calcada numa análise interna, das estruturas, das características do 

texto publicado do que numa análise focada na publicação. É com esta que se vê o 

contrato implícito ou explícito entre autor e leitor, determinado por um modo de leitura 

cujos resultados nos levam a definir o texto como autobiografia. Procura-se utilizar a 

análise de uma relação publicação/publicado, que, concernente ao texto impresso, 

corresponde à relação enunciação/enunciado, referente ao nível da comunicação oral. 

Outra vez, Lejeune (1998, p. 45-46, grifo do autor) vai levantar que: 

 

Para levar a cabo essa investigação sobre os códigos implícitos ou explícitos 

da publicação – sobre essas margens do texto impresso que, na verdade, 

comandam toda a leitura (desde o nome do autor, título, subtítulo, nome da 

coleção, editora, até o jogo ambíguo dos prefácios) –, a abordagem deveria 

ter uma dimensão histórica que não lhe dei aqui. As variações temporais 

desses códigos (que se devem ao mesmo tempo às mudanças de atitude dos 
autores e dos leitores e aos problemas técnicos ou comerciais da edição) 

revelariam mais claramente que se trata de códigos e não de coisas “naturais” 

e universais. 

 

A autobiografia, assim, é definida como um modo de leitura e de escrita 

perfeitamente variável historicamente. Sua história, antes de qualquer coisa, é um modo 

de leitura. Estudá-la do ponto de vista histórico é interagir com diferentes contratos de 

leitura, propostos por variados textos. Entender o seu significado discursivo obriga o 

pesquisador a realizar confrontos entre esses contratos, que só fazem sentido se forem 

vistos como jogos de oposição, e as diferentes leituras às quais esses textos se 
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submetiam. O que se sabe é que a identidade de nome entre autor, narrador e 

personagem, no caso da prosa de Schmidt, se dá de maneira implícita no momento do 

pacto autobiográfico, sobrevindo mais na forma de seção inicial do texto, no qual o 

narrador se compromete junto ao leitor a comportar-se como o autor, não restando 

incertezas quanto à relação do eu com o nome escrito na capa do livro. Todavia, esse 

nome não aparece repetidas vezes ao longo da narrativa. Em textos de As florestas, 

como “A velha firma”, o sujeito enunciador cita fatos de sua vida profissional, 

principalmente reflexões de experiências do seu primeiro ofício na condição de 

empregado em uma empresa de peças, confecções e armarinho. Decepcionado com a 

possibilidade de não ter tido ascensão com os estudos, o narrador conta que na época 

juvenil, com incentivo da família, fez-se no comércio, tendo garantido a presença nesse 

primeiro endereço comercial: 

 

Caminhando há poucos dias pela Rua da Quitanda, os meus olhos pousaram 

nos tempos idos, no meu passado. A representação desse passado era um 

tanto confusa e já desfigurada; tratava-se apenas de um prédio que 

reconstruíam, transformavam, modernizavam. Nesse prédio, situado no 

trecho compreendido entre a Rua do Ouvidor e a Sete de Setembro, estava 

outrora instalada a poderosa firma de fazendas e armarinho, que girava sob o 

nome de Costa, Pereira & Cia. […] Nesse prédio da Rua da Quitanda, agora 

em reparações, com andaimes e seu soalho arrancado, vivi eu mais de três 

longos anos de iniciação comercial. Ali trabalhei em diversas seções. Ajudei 

no terceiro andar à confecção de leques, que um japonês minúsculo e 
competente fabricava com extraordinária agilidade. Tentei, outrossim, ajeitar-

me no departamento de amostras, dirigido pelo Senhor Coutinho. Depois 

passei largo tempo no segundo andar, onde se encontrava o depósito de 

tecidos e atoalhados. Só mais tarde é que fiquei no térreo, como auxiliar de 

arrumação. Vagaroso e melancólico, fazia puxadas. O que chamavam 

puxadas era a deslocação de mercadorias de um local para outro das 

prateleiras (SCHMIDT, 1997, p. 66-67, grifo do autor). 

 

Está claro nesse extrato que o narrador fala de um momento de sua vida 

profissional e detalha-o, expondo parte do cotidiano em plena atividade, nesse caso, 

comercial. Não é muito difícil perceber que, ao contar tais episódios, a questão da 

identidade é perseguida pelo leitor, atento à semelhança de fatos que tanto podem 

pertencer à história do narrador quanto à história do autor, mais próxima da realidade. 

Agora, entramos num ponto que diz respeito às diferenças entre as noções de 

semelhança e identidade, importantes para o prosseguimento de nossa análise. 
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Inevitável não se voltar à teoria da enunciação, de Émile Benveniste, uma vez que, para 

a presente distinção de conceitos, traz-se ao palco do debate o próprio discurso 

(LEJEUNE, 1998, p. 21). Enquanto a identidade é um fato, notado com facilidade por 

quem tem contato com o plano da enunciação, a semelhança é um simples elo, passivo 

de questionamentos no interior do enunciado. Isto é: notória é a identificação dos 

componentes enunciativos (autor, narrador, personagem) e as funções de cada um na 

enunciação. O sujeito desta é o narrador do texto; o autor, o referente o qual menciona, 

e o personagem, o sujeito do enunciado. Quando se trata de assemelhar-se, visando à 

produção do pacto autobiográfico, incorre-se no uso de um quarto referente, 

considerado extratextual: o modelo (LEJEUNE, 1998, p. 36-37). 

Já se atentou que o principal fito da escrita autobiográfica é aproximar-se do 

discurso real. Até os outros tipos de relato trazem um pouco dessa meta. A prosa de 

Augusto Frederico Schmidt, um relato de memórias, trabalha a semelhança de um 

subgênero em relação a outro sob dois níveis: o da exatidão e o da fidelidade 

(LEJEUNE, 1998, p. 37). Levando em conta os elementos que permeiam a narrativa 

memorialística com traços autobiográficos, as informações que o texto fornece aguçam 

a impressão do leitor de que há veracidade nelas; o narrador-autor (e mais uma vez 

reforçamos) apresenta um indício de querer uma proximidade com o fato coletivo, 

tornando-se, assim, um ser coletivo, a saber, universal. Por isso, a interferência desse 

critério da exatidão. Quando retrata as suas impressões sobre essas vivências, deseja 

extrair-lhes significados, até mesmo para a sua existência. A eternização do que se 

afirma é mais um forte testemunho a ser passado de boca em boca para jamais ser 

esquecido. Daí a preocupação com o discurso crítico da História. Tudo isso ocorre no 

texto schmidtiano porque caminham juntas duas realidades: a textual e a extratextual 

(LEJEUNE, 1998, p. 38). Assim como na biografia, na autobiografia, não há 

impedimento quanto à presença da ideologia de um historiador. Aliás, nem no próprio 

discurso histórico. Esta pode dividir a fronteira do discurso com a narrativa construída 

pelo autor e, outrossim, destaca-se a linha divisória entre o sujeito do enunciado e o 

sujeito da enunciação. 

A evidência desse raciocínio, referente à obra literária aqui analisada, está em se 

comprovar que, tanto nas relações de identidade como nas de semelhança, para a 
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elucidação dos conceitos entre os gêneros biografia, autobiografia e memória, só são 

oferecidas condições de se enxergar tais diferenças a partir de um modelo de 

hierarquização dessas relações (LEJEUNE, 1998, p. 39-40). Neste estudo, o que 

interessa é o enfoque sobre a identidade enquanto critério para a caracterização do 

gênero autobiográfico, já que é o ponto de partida deste. Schmidt consegue conciliar 

uma prosa memorialística repleta de sombras da autobiografia. E qual a razão disso? 

Como se pode constatar? Se estamos admoestando as fronteiras dos subgêneros 

narrativos, dando mais ênfase a narrativas pessoais de cunho autodiegético, ou seja, o 

uso da 1ª pessoa do discurso para o registro das ações, a igualdade de quem narra e de 

quem participa dos fatos relatados implica identidade de fatos, como também 

semelhança; mas aí a semelhança do personagem da narrativa com o modelo. Significa 

dizer que mesmo numa história real, cujos acontecimentos são exclusivamente passados 

e tem-se o emprego da 1ª pessoa, o personagem é um sujeito do passado e da atualidade, 

pois o que é contado dele é como se ainda acontecesse. Há uma simultaneidade entre o 

passado e o presente. Chega-se, assim, a entender que em Schmidt a igualdade de 

funções entre o sujeito enunciador e o sujeito do enunciado se explica porque um está 

para outro e vice-versa, assim como o autor está para esse modelo. O narrador 

schmidtiano não é mais, segundo esse raciocínio teórico, coadjuvante de um passado em 

si, mas o coadjuvante de um presente em si no momento da enunciação. Continuando o 

comentário sobre os textos de As florestas, no que se remete a toda essa teoria 

enunciativa, a autenticidade do que se conta em um deles, como “A Velha Firma”, 

citado anteriormente, atesta o caráter linear dessas relações de identidade do autor e de 

semelhança do lado do modelo. A presente prosa autobiográfica ostenta um espaço onde 

realidade e fantasia quase se confundem, o que de certa forma, talvez, justifique a 

poética de seus parágrafos e ideias desenvolvidas. A passagem, a seguir, exemplifica a 

interpretação proposta: 

 

A entrada dos empregados da Casa Costa, Pereira & Cia. era às sete e meia 

da manhã. Vinha eu, sempre de bonde, primeiro da Rua São Clemente, e, 

depois, de Copacabana, para onde se mudou minha família. Preferia o 
reboque; inexplicavelmente me parecia mais agradável. Viajava lendo. Podia-

se ler nos bondes de outrora. […] Chegava à Rua da Quitanda às sete e 

quinze. E esperava em pé, sempre lendo, em frente à Casa Costa, Pereira & 

Cia. que abrissem as portas, e, em seguida, as cortinas de ferro. Abrir as 
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portas, era verdadeira cerimônia. Quem possuía as chaves era o Seu Silva, 

um dos empregados mais antigos; o homem das cortinas era o Antônio, velho 

com mais de setenta anos, calvo e resmungão, mas bom sujeito. Nunca 

passara de carregador: pertencendo, assim, à classe de empregados que não 

usavam gravata. Nessa mesma loja imensa, hoje irreconhecível, em 

reconstrução, entravam de cabeça baixa, tirando o chapéu respeitosamente, 

na porta da rua, os numerosos empregados da firma extinta. Entre eles, como 

um dos mais humildes componentes do grupo, estava eu próprio, com os 

meus livros. Esses livros causavam estranheza e mesmo certa irritação nos 

colegas, na sua maioria portugueses, trabalhadores, sérios, dedicados 

inteiramente à conquista do pão e da tranquilidade futura (SCHMIDT, 1997, 

p. 67-68). 

 

Quase que há o encontro, nessas memórias, entre os dois discursos – o do narrador 

e o do personagem. Verifica-se, nesse texto, o detalhamento na narração das horas de 

trabalho do narrador-autor, o ritual ao entrar na empresa, o cotidiano dos empregados, a 

repulsa de muitos quanto ao seu hábito de ler, a vida tranquila a caminho do serviço, 

permissiva de uma agradável leitura. São lembranças que fluem naturalmente e exigem 

do eu uma posição no sentido de registrá-las para que não se percam em meras 

reminiscências. Eis o comprometimento com os fatos reais e com a História, que 

reeduca os homens a fim de também os redirecionar em suas andanças rumo ao futuro. 

“Muitas imagens, muitas histórias, muitas recordações continuaram a remoer-me, 

pedindo-me que as salvasse do esquecimento” (SCHMIDT, 1997, p. 68). 

Até então, aparenta o escritor e também homem de negócios insistir no seu 

trabalho nessa linha da memorialística sempre que escreve prosa, orientando-nos a 

seguir com o nosso estudo por tal vertente, em princípio, discutida. Não custa nada 

agora direcionarmos a atenção à construção da memória individual do seu narrador, 

aqui, ademais, autor de um tempo histórico, marcado por intensas revoluções sociais e 

políticas. Toda a constituição da memória do eu nos escritos schmidtianos passa por um 

processo que envolve, primeiramente, uma meditação acerca dos estímulos 

neurológicos e psíquicos, sofridos pelo corpo humano (BERGSON, 2010, p. 11-12). 

Este é receptor desses estímulos, que, depois, virarão imagens e, a partir daí, haverá 

uma interpretação do que elas representam para o espírito. Isto quer dizer que a relação 

entre o corpo e o espírito do sujeito o levará à retenção de circunstâncias do seu dia a 

dia, as quais, em conjunto, organizarão toda a sua memória ou registro de sua história 
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individual ou coletiva, uma vez que as experiências do eu podem também explicar as da 

própria humanidade. 

Os órgãos do sentido agem a ponto de que o sujeito trabalhe a sua percepção, 

ascendendo questões sobre a realidade e a idealidade do mundo exterior ao seu. Daí, as 

teorias da matéria e do espírito que vão lidar com o conceito de imagem, já que esta é o 

objeto-base para se entender a relação entre o lado material e o lado abstrato do ser 

humano. As imagens se processam de acordo com as leis da natureza (BERGSON, 

2010, p. 15), de modo que umas acabam influenciando as outras e autorizando o cálculo 

científico que permitirá saber o que de certo se passa em cada uma delas. É preciso, 

enfim, conhecer os acontecimentos do tempo presente para poder se determinar o futuro 

de cada imagem, e sempre uma irá prevalecer sobre as outras, porque serão analisadas 

não só mediante percepções, mas também afecções. Isto é: ter-se-á que investigá-las 

dentro e fora do corpo (BERGSON, 2010, p. 12-13). Por isso, a indispensabilidade de 

tamanho elo; tudo passa pelo corpo para, de alguma maneira, o espírito extrair uma 

significação, e esta tornar-se uma lição para o sujeito. As afecções se processam 

conforme incitações do mundo exterior à pessoa e aplicam-se à realidade desta com 

base nos movimentos que vai executar (BERGSON, 2010, p. 14). Quem as seleciona 

para a aplicação é a consciência, que garante a precisão das imagens. A afecção, assim, 

às vezes, pode ser utensílio da razão, outras, dispensá-la. É como se no universo, que 

representa esse conjunto de imagens, nada fosse realmente novo, a menos que certas 

imagens possibilitem a novidade dentro de um aparelho de convenção que é o corpo 

físico. 

O corpo, então, seria um modelo de configuração de imagens particulares em que 

há movimentos centrífugos e, principalmente, centrípetos para que, pelo menos alguns 

destes, façam nascer um desenho do mundo exterior. Essa pulsação toda a acontecer no 

interior do sujeito a partir de seu contato com o que está fora dele persegue 

constantemente o eu schmidtiano. Em um escrito, intitulado “Imagens do passado”, de 

seu livro As florestas, o escritor, pela voz do narrador, explicita certas lembranças que 

trazem à tona experiências de sua vida amorosa, guardadas em sua memória e bastante 

representativas. Na primeira parte, é registrada a cena da nudez da personagem Rosa, 

uma moça que se despia para o autor e amigos dele que a observavam de uma janela de 
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um quarto de pensão. Na segunda parte, traça-se um paralelo com outras cenas em que o 

narrador-autor recorda instantes de intimidade ao lado de uma ex-namorada, revelando a 

maleabilidade necessária para a relação amorosa. O fragmento abaixo comprova o dito: 

 

[…] Sua esquisitice resumia-se em deixar-se ver de longe, tal como Deus a 

fizer, a: nua. Nós a olhávamos inquietos e pasmos todas as vezes, pois o 

espetáculo da sua nudez não se banalizava, não se tornava monótono, não 

perdia, pela repetição, nenhuma surpresa. Às oito horas da manhã, ela abria 

as persianas e se entregava aos nossos olhos ávidos; isso durava pouco mas 

vinha sempre certo. Era um presente extraordinário para os pobres seres que 

se reuniam nos dois quartos de frente daquela casa de pensão em São Paulo. 

[…] Poucas namoradas tive e muitos sofrimentos. L. foi uma só vez ao 
cinema comigo. Assistimos juntos à Cleópatra, no antigo Central, na 

Avenida Rio Branco, onde cantava, como atração, La Cumparsita. […] Ela ia 

dizendo essas coisas [sic] mas sua mão doce continuava prisioneira de 

minhas mãos. Era uma pessoa geniosa, de personalidade forte. Dessas que 

nasceram para mandar no marido (SCHMIDT, 1997, p. 75-76, grifo do 

autor). 

 

Uma composição de imagens é traçada aí, e todas elas aparentemente desconexas, 

contudo, a temática do envolvimento íntimo prevalece em cada uma das situações 

apresentadas. Na que inicia a narrativa, ressaltando o valor da sexualidade juvenil; nas 

seguintes, o ensaio da conquista amorosa, antecedente da intimidade sexual. De acordo 

com Bergson (2010, p. 13), em Matéria e memória, semelhante torrente de lembranças 

se faz porque, do ponto de vista anatômico, assim como os nervos aferentes, o cérebro e 

os nervos sensitivos são imagens, criadas por estímulos que correm por esses 

respectivos componentes do sistema nervoso central. Uma imagem produz a outra em 

função do contato que ambas têm, mesmo pertencentes a realidades distintas; ou seja, 

uma se processa no interior do corpo, e a outra, fora deste. A representação das cenas 

narradas, no texto schmidtiano acima, só se faz na memória do narrador graças a esse 

movimento molecular que se apropria do cérebro, pois este integra o mundo material e é 

importante para tal atividade. Bergson (2010, p. 13-14) lança, em seu ensaio antes 

citado, o desafio de se tentar excluir o mundo material, enquanto componente, desse 

processo de gênese da imagem no cérebro humano. Ao se propor a tal feito, correr-se-á 

o risco de um aniquilamento tanto da tarefa do próprio órgão gerenciador do sistema 

nervoso central quanto do estímulo, produzido pela imagem. Mas o filósofo também 

reconhece que não se pode condicionar o cérebro à criação imagética, posto que se isso 
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acontecesse, quando muito as visões do sujeito se apagariam, mas a realidade, ou 

melhor, o universo que as compõe, não deixaria de existir. Assim, os centros nervosos 

não podem condicionar a imagem do universo. Situações que estimulam a atividade 

nervosa a trabalhar a percepção qual artifício são as lembranças. Cada um dos capítulos 

da vida amorosa, desenhada na síntese anterior, se cruza numa simbólica interface, 

como a sedimentar todo o conteúdo abstrato, que será a memória. Esta abrigará as 

experiências do narrador Schmidt com base nas ações do personagem Schmidt. Porém, 

só poderão se reter aquelas em que o espírito encontra algum significado ou 

representação, conforme se pode recapitular. Não é à toa que se pressente a escrita 

fragmentária como resultado da seleção de quais imagens serão guardadas pela mente 

para, depois, servirem de exemplo a quem enfrentar semelhantes circunstâncias e com 

elas identificar-se enquanto sujeito. De certa maneira, o que pode passar despercebido é 

restituído ao palco da História, buscando-se algum entendimento e conscientização. Em 

“Imagens perdidas”, também do livro As florestas, tem-se a prova de um eu que luta 

para que a memória seja preenchida de seu enorme vazio por novas lembranças, mesmo 

que apresentadas rapidamente pelo mundo do autor: 

 

Com os cabelos em desalinho, M.C. atravessou a sala de jantar. Trazia uma 

toalha nos ombros. Acabara de despertar e seus olhos ainda recebiam mal a 

luz do meio-dia. […] Essa imagem de M.C., descuidada e natural,é de todas 

as que dela possuo a que jamais desaparecerá de minha lembrança. Sempre a 

verei assim, graciosa, espontânea, bela na sua juventude, tal como o foi há 

bem mais de trinta anos, quando eu jurava a Deus e a mim mesmo que 

haveria de amá-la para sempre… (SCHMIDT, 1997, p. 155). 

 

O que está sendo dito condiz, mais uma vez, com o papel do corpo em toda a 

construção imagética. As imagens que cercam o nosso corpo físico sofrem 

modificações, causadas por ele, e estabelece-se uma relação de troca: uma imagem 

confere ao corpo movimento, e esse influi sobre ela, restituindo-lhe o próprio 

movimento, como também às demais, ligadas a ela. Depois desse ciclo, pode-se deduzir 

uma única diferença – a de que o corpo, pelo menos, nesse balanço cíclico, seleciona o 

que acha merecedor de uma devolução à exterioridade. Fica a discussão: o corpo 

humano seria matéria ou imagem? Dependendo do referencial, se for considerado pura 

matéria, integra o mundo material, existindo ao seu redor; se imagem, só poderá 
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absorver o que ela oferecer, isto é, sendo ela uma simples imagem no corpo, remove 

parte dela e não o todo, este presente no universo, representante do real. O corpo, então, 

é um centro de ação que, sozinho, jamais poderia produzir uma representação. Mais ou 

menos, é o que se tem nesse trecho da narrativa de Augusto Frederico Schmidt, no qual 

uma percepção de fatos atuais despertou, através da lembrança, conjunturas sociais 

bastante representativas e, assim, passaram a agregar a memória individual do narrador-

autor. Dentre elas, as que têm como personagens as mais reais ou ilusórias figuras 

femininas, importantes para a instalação da afetividade, que irá permear toda a vida do 

autor de Navio perdido, instruindo-lhe quanto aos seus sonhos de desfrutar de um futuro 

ao lado do grande amor, da doce amada, da eternidade. A respeito, vamos encontrar em 

sua biografia esse desejo tão oculto, mas que está, ao mesmo tempo, tão visível em sua 

obra em poesia e prosa. Por não ter tido sucesso nos estudos e ter terminado como 

comerciário, empregado num armarinho, por achar-se obeso e não atraente às mulheres, 

a frustração de toda uma existência feliz, de quando em quando, o perseguia em seus 

escritos. Um episódio de sua biografia romanceada, Quem contará as pequenas 

histórias?, escrita por Mey e Alvim (2005, p. 54), comprova o dito, enfocando o dia em 

que o escritor fora dispensado do serviço após sofrer uma injustiça causada pelo chefe 

do estabelecimento comercial e fora, inutilmente, buscar consolo nos braços de uma 

futura moça por quem se enamorara: “Nem mesmo uma namorada conseguiria arranjar! 

Perdera mais essa oportunidade. O dia anterior determinara seu destino para sempre. 

Parecia fadado ao fracasso na vida e no amor”. 

Todos os constituintes que nos levam a crer na corrente autor-narrador-

personagem, explicada antes, passam, primeiramente, pelo túnel da memória. Esta inicia 

seu trajeto pelo próprio sujeito para, em seguida, ganhar as ruas, as avenidas, as 

comunidades, assumindo de vez o seu posto social. A noção de coletividade é que 

subsidia os alicerces do registro sócio-histórico, fazendo do sujeito do mesmo modo que 

um ser particular, um ser histórico. Temos dois discursos a se amalgamarem a ponto de 

derivarem controvérsias sobre a autenticidade dos relatos; quem estaria com a verdade? 

A realidade seria retratada tal qual o sujeito a vê? Quais seriam os limiares entre a Arte 

e a Ciência Histórica? Em que aspectos uma poderia complementar o que a outra 

afiança? Ponderar essas interrogações guiaria nossas ações em prol de uma causa ao 
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longo desta tese: demonstrar que a literatura também é um discurso engajado e é capaz 

de transformar uma realidade, porque a recria sob um prisma de quem a produz. Ao 

mexer com os anseios do sujeito, bem como com suas emoções, particulariza, dando 

voz a todos, confrontando pontos de vista, que, muitas vezes, um eu histórico se vê na 

obrigação de calar em razão do compromisso de documentar a realidade tal qual ela é, 

muito embora suas interpretações também revelem um discurso ideológico. 

 

3.2. O trabalho do corpo enquanto matéria na representação da imagem 

 

Interessante notar que o senso perceptível do autor se reproduz em seu narrador 

em decorrência desse movimento de ação do seu corpo, enquanto matéria, sobre o que 

vê ao seu redor. Ainda se analisando os textos “Imagens do passado” e “Imagens 

perdidas”, ambos de As florestas, como bem foi colocado, o narrador não enxerga uma 

simples nudez feminina ou a aparência desleixada de uma mulher durante o despertar, 

destacando seu ar de graça, como nos extratos anteriores. Há algo mais. Isso aguça a sua 

curiosidade para a compreensão das relações interpessoais, da existência humana, da 

sedução, do mistério que envolve as figuras femininas. Tais imagens são como objetos 

que cercam o corpo do narrador e refletem a ação possível que ele pode exercer sobre 

elas. Se o corpo tem a capacidade de mover objetos que vislumbra, é um centro de ação; 

por si só não pode perfazer uma representação. Bergson (2010, p. 14-16), em Matéria e 

memória, alega o fato de o corpo ocupar uma situação privilegiada ante os objetos que o 

rodeiam, já que exerce sobre eles uma ação real. Uma imagem é capaz de influir as 

outras imagens de uma maneira calculável, consoante as leis naturais. A ação que o 

corpo, enquanto imagem, exerce sobre outras imagens, é uma influência real que poderá 

acontecer mediante vários procedimentos a critério do próprio corpo e somente serão 

propostos dependendo dos benefícios que as imagens circundantes indiquem e possam 

lhe ofertar. Assim, tanto a dimensão quanto a forma dos objetos exteriores vão variando 

de acordo com a aproximação ou distanciamento do corpo. Ou a distância ou a 

proximidade do corpo vai ser a medida dos corpos circundantes referente à ação que 

sofrem daquele. Significa que a intensidade dos sons que possuam, a cor ou a forma de 
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suas imagens, se alargarão à proporção que o horizonte do narrador schmidtiano as 

enxerga sobre um fundo uniforme, o qual faz com que elas acabem se tornando 

indiferentes. Quanto maior também a contração do horizonte perceptivo, mais o que se 

vê dos objetos que o rodeiam são escalonamentos, dependendo da menor ou maior 

capacidade do corpo físico em vê-los e tocá-los. É como se esses objetos devolvessem, 

em forma de imagens, ao corpo a influência eventual que este lhes graduou. Schmidt 

nos coloca diante desse jogo memorialístico ao apresentar-nos sua percepção frente às 

suas vivências pessoais, que poderiam fazer com que aquele que as lê se visse na mesma 

situação e, de certa maneira, pudesse identificar-se com elas. Faz-se necessário lembrar 

apenas que a percepção do narrador-autor só pode se constituir devido à ação possível 

de uma imagem maior e determinada, o corpo. 

Uma única alteração na natureza e na posição de um objeto, e haverá uma 

mudança na relação entre ele e o corpo. Isso ocorre porque os objetos exteriores vão 

atribuir aos nervos aferentes os estímulos que se espalharão até o centro do cérebro. Nos 

centros, ocorrerão movimentos moleculares variados que vão modificar os centros 

perceptivos e, a seguir, a percepção. Por isso que tudo depende da localização e da 

origem do objeto, fixado pelo corpo físico. Mas a percepção do sujeito é dependente 

desses movimentos moleculares. Eles, na verdade, não criam novas imagens por 

justamente compreenderem as próprias imagens, mas funcionam a todo instante com a 

meta de marcar o deslocamento dos objetos exteriores. Tomam como referência o 

corpo, a imagem principal, e vão testando a anatomia humana e seus procedimentos 

virtuais. 

Esses deslocamentos intercerebrais, que vão assessorando a memória individual, 

praticamente permeiam alguns dos textos em prosa de O Galo Branco, pois revelam 

novos significados ao autor com a mudança da percepção. Ora o narrador fixa o olhar 

sobre algum fato vivido, por mais singelo que seja, ora o senso perceptivo o direciona 

para outro lugar, onde o acontecimento anterior está presente no novo, descortinando 

relações por trás de uma aparente narrativa real fragmentada. Em “Os passos na areia”, 

texto do livro de memórias anteriormente citado, a impressão de que as pessoas e os 

objetos, contidos no campo de visão do eu schmidtiano, estimulam a seleção de imagens 
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pelo sistema nervoso, é clara aos olhos do leitor prudente. Eis a confirmação do 

exposto: 

 

Depois da missa na igrejinha – onde hoje é o Forte de Copacabana – 

descemos pelo caminho aberto na pedra e viemos pela praia, até a rua Hilário 

de Gouveia. Tiramos os sapatos e pusemo-nos a correr, pisando a espuma das 

ondas mortiças, calcando as areias molhadas. Não havia ainda nenhum dos 

modernos edifícios deformando a paisagem agreste – mas quantas 

pitangueiras e cajueiros, cujos frutos ácidos procurávamos ansiosos! 

(SCHMIDT, 2006, p. 215). 

 

Temos um momento da vida do autor em que a infância ocupa espaço para o 

resgate da pureza e da candura. Naquele início de século XX, Copacabana, lugar-

comum do personagem ainda menino, não era conhecido como um bairro agitado como 

o é na atualidade; mas pela transparência das águas cristalinas de seu mar e pela 

singeleza com que o bonde (meio de transporte coletivo predominante na época) 

desfilava tranquilamente por suas ruas e avenidas. É uma espécie de flashback que 

imediatamente vai se ligar a outras imagens, como a do domingo de Natal na casa da tia 

Teteia, localizada nessa mesma rua, a Hilário Gouveia, a chegada da jovem e agregada 

Diamantina, vinda o município de Maricá, para onde retornaria um tempo depois. Se 

não, vejamos: 

 

Viera trabalhar com Tetéia por acaso; batera um dia à porta e oferecera seus 

préstimos. Isso foi antes do meu nascimento, ou por essa ocasião. Diamantina 

era filha de Maricá, e não conheci ninguém com maior apego à terra natal. 

Maricá era a sua obsessão, sua idéia fixa; ela contava-nos histórias do lugar, 

e, para nós, todas as lendas, como aquela da menina que a madrasta enterrou 

ao pé de uma figueira e que o passarinho cantando denunciou; a outra, do 

anel de vidro que o mar levou, depois devolveu, eram acontecimentos de 

Maricá. “Quando eu voltar para Maricá…”, dizia Diamantina, repetidamente 

e minha tia a responder-lhe sempre: “Não voltas nunca mais”. Um dia 
realmente ela arrumou a trouxa e partiu, com choro nos olhos, prometendo 

voltar. Não voltou. Maricá parecia-nos mais longe do que a Europa... 

(SCHMIDT, 2006, p. 215-216). 

 

Adiante, o narrador nos transporta para uma outra cena, na mesma prosa, em que, 

após a missa na Igrejinha de Copacabana, brincava na areia da praia e contemplava a 

própria mãe a passear pela orla, indo, logo mais, para a narração dos festejos natalinos, 

a ceia dessa fase do ano, os pratos típicos e os folguedos infantis. É também relatada a 
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camaradagem com os vizinhos, o que exprime que naquele tempo havia o costume de se 

dar mais atenção às pessoas, uma vez que não se vivia isolado, como na atualidade, em 

função da tecnologia que promove comunicações a distância. Tanto é que o autor afirma 

que ambos sabiam os nomes uns dos outros. São fortes as imagens acerca de 

Copacabana com suas areias brancas e limpas, bem como belas pitangueiras, conforme 

se mencionou antes. Ainda na caminhada até a igreja da rua Hilário Gouveia, onde 

residia, há a ênfase nas figuras de pescadores a lançarem suas redes de pesca no mar e o 

elo que esse fato tem com o sentimento caridoso da tia Teteia, muito cristã, segundo 

Augusto. Nem mesmo nesta cena da narração, a mensagem bíblica é deixada de lado. 

Os peixes simbolizariam o trabalho para o bem do próximo, a fraternidade, ensinada 

pelos Evangelhos, atrelada ao sentido de renovação espiritual que existe nos corações 

humanos nessa atmosfera de fim de ano, em que se comemora a vinda de Jesus, a 

Segunda Revelação de Deus ao mundo. Por fim, o texto é concluído com lembranças da 

casa da rua Hilário Gouveia, na qual agora o leitor se depara com a ceia do dia 24 de 

dezembro, o cheiro dos doces e comidas típicas, os integrantes, a tia a cantarolar 

ladainhas e cânticos, além da rotina noturna daquele tempo. A referência à morte é 

implícita. Ao fim do que foi narrado, o leitor tem, mais uma vez, a noção de que, para 

Schmidt, o fim é o fim, assim como a verdadeira justiça. Observemos: 

 

Sempre havia alegria naquela casa tão pequena. Brincávamos no portão, o dia 

inteiro, com as bolas e os presentes recebidos pela manhã. Ao anoitecer, 

acendia-se o gás (não havia senão gás), e era o justo momento em que os 

lampiões urbanos abriam também seu leitoso e tranquilo sorriso. “Feliz 
Natal!” “Feliz Natal!”. Os velhos amigos e os vizinhos acorriam para as 

visitas, tantos seres hoje mergulhados no sono… Chegava a noite feita. 

Minha tia, antes de dormir, puxava a ladainha: Torre Ebúrnea, Senhora 

Nossa, Rosa Mística… Por alguns instantes eu a ouvia, e depois partia no 

mar do sono cansado – da alegre caminhada pela areia fresca e de todo o 

grande dia glorioso que vivera (SCHMIDT, 2006, p. 217-218). 

 

Esse mesmo texto de memórias fornece mais algumas discussões a respeito da 

construção da memória enquanto componente da prosa schmidtiana. Nele, cada imagem 

interior ou exterior, composta a partir de objetos que, conforme se viu, estão nas 

imediações do sujeito, leva a crer que uma pode ser interior a algumas imagens e 

exterior a outras. Contudo, é arriscado determinar-se o conjunto de imagens como se ele 
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fosse mais interior ou exterior, porque se for observado, só há nele meras relações entre 

imagens. Uma imagem varia consoante as demais vizinhas, dentro do próprio cérebro. 

E, de certa forma, se constata isso nessa viagem memorialística de fatos marcantes que 

o narrador entrelaça e os distribui em três partes, que juntas estruturam o texto. O que se 

apreende, então, é um conjunto em que o fio da lembrança corre por toda a narração e 

vai juntando pedaços, os quais parecem localizar o autor em seu tempo, inserindo-o 

enquanto ser histórico. Sendo assim, é impossível tomar os fatos por partes, 

isoladamente. Se tudo que é comentado pelo autor ganha relevância por meio de 

imagens, é compreendido também através destas. Uma delas adquire um valor absoluto 

quando relacionada consigo mesma ou com as outras de sistemas distintos, e aí teremos 

um sistema agindo, que seria o da ciência, e outro, o da consciência, onde as imagens se 

guiarão por uma imagem central, o corpo físico, cujas variações são acompanhadas por 

elas. A questão transita entre o realismo e o idealismo. Este último faz com que o 

primeiro sistema derive do segundo; já o realismo consiste em livrar o segundo do 

primeiro.  

Quando se trata da constituição racional, ou melhor, realista da memória 

individual, deve-se encarar o conjunto de imagens que o sistema nervoso seleciona 

como totalmente regido por leis imutáveis, em que os efeitos são proporcionais às 

causas (BERGSON, 2010, p. 22). É inexistente nessa concepção a figura de uma 

imagem central, pois todas as imagens se desenvolveriam em um único plano que se 

prolongaria indefinidamente. Mas o realista é levado a crer que, além desse sistema de 

imagens, há outros tipos de sistema, conhecidos por percepções, em que as mesmas 

imagens, relacionadas a uma principal dentre elas, sofre escalonamentos em planos 

diferentes, modificando-se em conjunto em função de modificações da imagem 

principal. Se a imagem que mais se sobrepõe para o narrador de “Os passos na areia” é a 

rua Hilário de Gouveia, em especial a casa da tia Teteia, essa lembrança em forma de 

imagem vai conduzindo o leitor por outros ambientes que desencadeiam outras 

lembranças e imagens escalonadas, como é o caso da agregada Diamantina, a cidade de 

Maricá, a igrejinha onde a família assistia às celebrações, o Natal, a liberdade 

experimentada pela tranquilidade das areias da praia etc. Ao final da prosa, enxergam-se 

melhor todas essas recordações como um constante ciclo de morte e renovação, uma vez 
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que tudo sempre volta à mente do narrador, muito embora já esteja acabado. Pode-se 

dizer, assim, que realismo e idealismo, isto é, pontos de vista divergentes tornam-se 

convergentes em certos relatos da obra de Augusto Frederico Schmidt; a dedução de um 

sistema depende da noção do outro. 

O incrível desse estudo sobre a memória é que, com base nos dois sistemas 

perceptíveis apresentados, o segundo, no qual há a divisão e o escalonamento imagético, 

representa a concepção do idealista, que sempre vai além do que a matéria, o seu corpo 

no caso, pode apreender como significante. Schmidt é assim, se observarmos, e isso se 

projeta em seu narrador. É claro que essa lembrança que conduz ao universal, isto é, à 

meditação acerca de fatos de sua vida, que poderão simbolizar a vida de qualquer 

indivíduo, só se dá porque o sujeito não está mais tomando como referência o seu corpo 

físico, a matéria. Ele a abandonou por alguns instantes para que esta não regulasse mais 

as outras imagens, as quais, agora, se encontrarão livres para variarem em função de si 

mesmas. Assim, não farão mais parte, cada uma, de planos diferentes, mas de um 

mesmo plano em que cada mudança fornece a medida exata de sua causa. A concepção 

de que a transcendência (é possível) torna-se uma condição para que o sujeito consiga 

visualizar, mais ou menos, o futuro, funcionando este como uma continuidade do 

passado e do presente. Tal raciocínio distingue-se da visão do realista que se prende 

apenas à experiência do tempo presente, sem estabelecer o liame com o tempo passado 

e o futuro, o que compreende, é claro, o primeiro sistema que discutimos. Mas é 

importante reforçar que um sistema serve para se deduzir o outro, mas ambos não 

podem se completar, porque se alguém propuser um sistema de imagens que não possui 

um centro, com cada componente detentor de sua própria grandeza e sentido absolutos, 

não haveria qualquer tipo de associação entre um e outro sistema. 

Ficou claro que o papel do sistema nervoso é o de produzir ou preparar 

representações. Consequentemente, sua função é a de receber excitações, ordenar 

aparelhos motores a fim de que estes, em número suficiente, respondam à excitação 

dada. Cada ação dessas é o progresso da percepção, que se destaca inteiramente, 

chegando ao estágio de percepção consciente. Esta avaliará, em um sistema de imagens 

solidárias, aquelas que abrangem os centros de ação real, representados pela matéria 

viva, em torno dos quais gravitarão imagens subordinadas a sua posição e variáveis com 
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ela. A percepção consciente é fabricada e afiança a análise a respeito de sua origem. Se 

os objetos, ao redor da matéria, mantêm com esta uma relação que possibilita a forma 

particular de uma percepção consciente, é porque as ações entre ambos e a matéria 

causam estranhamento ao processo de representação deles. Existiria, assim, além da 

ação, uma indeterminação que a envolve e se faz em decorrência das inúmeras variações 

entre o ser vivo e as coisas que estão à sua volta. O texto “Os passos na neve…”, 

presente em O Galo Branco, foi escrito de uma maneira peculiar, mais ou menos na 

mesma linha de “Os passos na areia”, colocando o zelo do narrador, ao organizar o fio 

da memória, qual centro de uma ação, calcada numa percepção mais madura a respeito 

de uma figura folclórica natalina – o Papai Noel. Pelo fato de existirem essas mudanças 

de sentido entre o que o corpo apreende e o que está ao redor dele, justifica-se o choque 

da fantasia com a realidade no momento em que o narrador argui a existência do 

personagem natalino e a ilusão dos símbolos da referida data comemorativa. Sua 

percepção já não é mais a mesma da infância, mas esse regresso ao passado funciona 

para estabelecer o contraponto entre o real e o sonho, como bem se comentou. Os 

passos simulariam a experiência perceptiva ao longo dos anos; a neve, o registro desse 

eterno caminhar: 

 

Fecho os olhos e retorno à estrada coberta de neve, por onde caminhávamosa 
fim de ir cortar os pinheiros-anões, as pequenas árvores de aspecto 

adolescente que serviriam para os festejos de Natal. Com as botas de inverno 

fazíamos um ruído estranho sobre o chão branco e fofo – poc, poc, poc… 

ouço-o ainda. De repente, acodem por outra estrada, a da memória (essa 

desolada e nua), as imagens dos meninos caminhando na neve: vejo o próprio 

gordo, a calça de lã escura, a blusa listrada que o capote não esconde, a 

gravata à lavalière, no braço uma fita negra que é o fumo do luto paterno… 

(SCHMIDT, 2006, p. 219, grifo do autor). 

 

Não passam também despercebidas as reticências, empregadas no título, e nesse 

primeiro trecho. Possivelmente, venham a sugerir a lembrança a compor a memória 

individual do sujeito. A onomatopeia poc, poc, poc intenta revigorar os sons de um 

tempo que não abandona o narrador. E o que é possível recuperar para que não se perca 

é viável. Uma cena vivida em um passado longínquo está contida em outra, criando uma 

corrente a untar os pontos de cada reminiscência; dessa maneira, o que aparenta estar 

avulso, na verdade, se reestrutura e torna-se significativo. “Eis-me agora a explicar tudo, 
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a rir da perturbação infantil… Mas aquela sensação da alma ferida, cortada, guardo-a 

até hoje: foi o primeiro toque, a primeira mágoa do meu espírito […]” (SCHMIDT, 

2006, p. 221). A referência às brincadeiras, aos conselhos e às promessas chamam o 

sujeito à meditação de uma época de nossas vidas em que os costumes, as crenças 

configuram juízos de valor que já mudaram de cor. Sempre comparar o que foi ao que é 

compreende uma autoanálise e estimula o indivíduo a adquirir consciência. Implica 

reforçar que a postura diante de determinados valores aprendidos na infância influencia 

na forma de enxergá-los na fase adulta, posto que até o olhar sobre os conceitos de 

ficção e realidade se decompôs. Agora é questionado pelo próprio narrador, um ser 

também distante do contexto dos fatos: “O céu pobre, com suas nuvens sombrias, não 

desabaria com violência maior do que o espírito inocente que se desligara do 

maravilhoso, perdendo as primeiras raízes do chão original” (SCHMIDT, 2006, p. 221).  

O real passa a ser na memória do narrador uma experiência dolorosa em função da 

descoberta de que todo sonho é transitório. Por isso, ao final do texto, usa a expressão 

fio de sangue, para metaforizar a crueldade do que de fato existe e que ele vai que ter de 

vivenciar e o que é inexistente. O uso da sinestesia na palavra neve remete o leitor à cor 

branca, símbolo da esperança e da paz, que são sentimentos desejados na época dos 

festejos natalinos, uma vez que são tidos pelo povo como os sinais de renovação para a 

memória e, especialmente, para o espírito humano. Se discernirmos, constataremos um 

indício do ideal cristão e da metafísica católica aí embutido, o qual já foi previamente 

examinado no transcorrer de nossa investigação crítica. Mas as comemorações de fim 

de ano também resultam da sensação de incompletude e de um renascer doloroso e, ao 

mesmo tempo, necessário ao curso da vida: “Vejo-me avançando pela neve. Um fio de 

sangue, apenas visível, ia agora marcando o meu caminho que era a estrada branca do 

primeiro Natal vazio, desassistido da misteriosa presença…” (SCHMIDT, 2006, p. 

221). 

Mesmo que o texto memorialístico anterior tenha apresentado rastros, 

aparentemente disjuntos, as partes se cruzam à medida que o leitor avança por suas 

páginas, reconstruindo as lembranças do narrador-autor, como se existissem condições 

descobertas que levassem à cristalização da percepção consciente. A maior prova disso 

é que toda percepção é repleta de lembranças. Às informações que colhemos em nosso 



94 
 

dia a dia reunimos milhares de minúcias de nossas experiências passadas. Foi o que 

ficou explícito no breve comentário sobre “Os passos na neve...” no qual se notam 

lembranças do narrador que deslocam suas percepções reais a ponto de estas só 

conseguirem reter meros signos ou símbolos capazes de trazer à memória imagens 

remotas. É claro que às recordações do narrador cabe um julgamento: em alguns 

momentos não seriam ilusórias? É que ora a percepção se acomoda, ora é rápida na 

apreensão das imagens, fazendo com que se desconfie da realidade vivida. No entanto, 

nenhum obstáculo impede que essa percepção não possa ser substituída por outra que 

abrigaria uma percepção mais madura e mais voltada para o presente do narrador do que 

inteiramente para o seu passado (BERGSON, 2010, p. 30). Tal atividade cerebral 

assevera à consciência já adulta a tarefa de absorver aquilo que vê, amoldando-se ao 

objeto exterior, isto é, a qualquer objeto que remeta a uma circunstância de seu tempo 

real; ocorrendo, assim, a adaptação. Verifica-se que, nos textos estudados, o narrador 

schmidtiano estabelece contrapontos entre as lembranças da infância e o que percebe do 

tempo em que já é homem feito. Há momentos em que chega até a aludir a crendices 

populares, conforme se observa em “Os passos na neve...”, quando o narrador-autor 

questiona ser real ou ilusória a figura do Papai Noel e a das entidades divinas a guiarem 

a percepção e o conhecimento humano, às vezes, por meio do sobrenatural, abstrato. Se 

não, vejamos: 

 

Com que então era tudo mentira, não havia nada daquilo… Conselhos, 

brinquedos, promessas – tudo não passava de disfarces e truques dos adultos, 

dos pais… Havia tempo que eu vinha desconfiando, já não tinha a antiga 

certeza, parecia-me impossível a existência do velhote de capotão vermelho e 

barbas brancas longas, amigo das crianças; mas sempre que a descrença me 

ameaçava, punha-me a correr – não queria saber a verdade, preferia a 
incerteza a ver rotas as histórias mais maravilhosas daquele tempo! Era 

quebranto, uma fragilidade perante o mundo e sua dureza, o mundo nu e 

pobre de fantasia; não acreditando nisso, por que aceitar então o resto, os 

milagres, as histórias dos santos, e principalmente a do Anjo da Guarda? […] 

(SCHMIDT, 2006, p. 220-221). 

 

Acontecimentos, relatados pelo narrador, já vão enxertados em sua percepção; 

alguns deles garantem até o seu caráter impessoal (BERGSON, 2010, p. 30-31). Daí, 

porque tal percepção é a base do aprendizado das coisas, e o não reconhecimento dessa 

base dificulta a sua distinção de tudo aquilo que a memória possa acrescentar ou 
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suprimir nela; tudo aquilo extensivo a uma percepção inteira do que está a nosso redor e 

que a tornou mais digna de uma visão extremamente interior e subjetiva, a qual pouco 

ajudaria a diferenciar a lembrança, enquanto força-motriz ou elo entre a memória e a 

percepção, e esta última, enquanto componente que administra a formação da própria 

memória. Talvez, nesse caso, só houvesse a distinção se esse caráter da percepção 

assumisse uma intensidade maior. Para isso, exigiria um esforço também maior da 

memória para que não viesse a adquirir um caráter de brevidade, porque toda percepção 

ocupa uma certa duração ao captar fatos reais que são do interesse do sujeito 

(BERGSON, 2010, p. 38-39). O prolongamento, então, acontece e, consequentemente, 

tem-se uma sucessão de momentos a serem registrados. É claro que para entender-se 

melhor o funcionamento da percepção consciente, faz-se necessária uma ponderação 

acerca de seu desempenho, porque ela não existe apenas enquanto componente concreto 

e complexo da memória, cujas lembranças ofertam um tempo espesso de duração, mas 

também deve ser encarada qual uma percepção pura, a qual existiria de fato, 

contribuindo para a representação de um ser mais inclinado para o seu tempo presente. 

Assim, a percepção conseguiria obter da matéria um ponto de vista simultaneamente 

imediato e instantâneo. Prossigamos com o raciocínio. 

A ilação da consciência se dá a partir do instante em que é inserida no mundo 

material. Imagens se formam, e o enfoque sobre seu conjunto só será determinado em 

função de um simples contato da matéria, isto é, o sujeito vivendo uma situação 

específica a fim de que o seu cérebro possa operar em prol da mente e, por sua vez, da 

consciência. Pode-se dizer que aí se tem a primeira noção de como as imagens atuam no 

lado consciente do cérebro humano. Bergson (2010), em sua teoria Matéria e memória, 

chega a afirmar o seguinte: a imagem tem sua existência, mesmo que, às vezes, o sujeito 

não a perceba. A saber, a sua presença sem que haja a sua representação. Uma certa 

distância, que aclara tal distinção de papéis entre esses dois conceitos, vai, a priori, 

explicar que ambos medem o intervalo da matéria e a percepção consciente que o 

sujeito tem dela. Um mero exemplo de que parte dessa teoria é aplicável à edificação da 

memória do tipo de narrador empregado por Schmidt, encontra-se no texto, em forma 

de minicrônica, “Presença do Galo”, de As florestas, no qual o leitor vai deparar-se com 

uma prosa breve, sugestiva, cujas imagens divulgadas têm como foco o animal de 
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estimação do autor, venerado por este, e símbolo de uma premonição. Só é constatada a 

cena que se desenrola; a que o galo parece querer anunciar ao autor o futuro próximo e 

como este será; mas outras possíveis imagens ou signos, que possam extrair novos 

significados, não são mencionados, deixando aquele que acompanha o curto relato a 

imaginar que outra mensagem se esconde por trás de uma primeira informação. As 

reticências tornam clara a suspeita aqui discutida, como se quisessem autorizar ao 

pensamento humano a continuação da narrativa, até que esta descortine sua real 

intenção. Averiguemos: 

 

Abrindo a luz, a noite alta, deparo com o Galo Branco, de pé olhando, através 

da vidraça, a lua. Afago-o, e ele se deixa tocar com uma espécie de 

indiferença. Pergunto-lhe se está triste, se vê alguma coisa no fundo do 

escuro; se já não está cansado da imobilidade em que vive. Por resposta, o 

bicho se ergue, sacode as penas e, inesperadamente, canta, soltando, fora de 

tempo, o seu grito de aurora, o seu grito rouco, quente, solar… (SCHMIDT, 

1997, p. 227). 

 

Também é plausível pensar que não bastaria a simples representação da imagem 

para que virasse simples presença, pois, assim, acabaria instransponível a passagem da 

matéria à condição de representação, e ter-se-ia um vago esclarecimento sobre tal 

mecanismo. Da mesma forma, se a imagem percorresse o sentido inverso, isto é, 

passasse da condição de algo presente na lembrança do sujeito para a de mera 

representação, obrigaria que algo das próprias imagens fosse abandonado por elas 

mesmas para que se convertessem em representações, ativando a rememoração e 

provocando um reducionismo em seu significado imagético. Então, no caso do texto 

schmidtiano, analisado acima, o caráter representativo das imagens contidas nele não é 

tudo que aparenta ser ao leitor? Significa dizer que haveria outras representações além 

da que se apresenta? A cena do hipotético diálogo entre o narrador e o galo dá margem 

para que outras cenas a complementem. Ou seja, essa imagem solidária a outras se 

prolonga nas que se seguem, estimulando o leitor à prática da suposição ao compor o 

texto. Quem lê e compartilha do relato funcionaria como um coautor da história do 

autor ou dos fatos narrados por este. Quando se fala em dividir os fatos com alguém, é 

evidente que se está fazendo referência ao compartilhamento de experiências. Estas, por 
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sua vez, vão viajando de boca em boca, de escrito em escrito, até eternizarem-se no 

grande discurso que é a História. 

Vale salientar que, ainda em “Presença do Galo”, esse fenômeno de transformação 

de um objeto em representação pode suprimir sua imagem ao ponto de também diminui-

la e as suas imagens correlacionadas, já que precedem e procedem umas às outras, 

resultando apenas em uma visão de sua película superficial, a crosta exterior. O que 

tornaria diferente uma imagem exterior de uma mera representação dessa imagem é a 

capacidade que elas têm de agirem em seus pontos e nos pontos das outras imagens, 

buscando uma totalidade e opondo, às vezes, uma ação e uma reação igual ou contrária 

de umas sobre as outras; porquanto, assim, as mudanças se propagariam até o imenso 

universo. Esse funcionamento da percepção do narrador schmidtiano, na construção de 

sua memória, é evidente quando da sua contemplação para com o galo branco. É 

possível se pensar no relato dessa cena noturna que explana uma cadeia de sensações do 

autor: o silêncio, a escuridão, o medo, a incerteza, o mistério etc. Elementos esses 

contrastam com outros que simbolizam a esperança, a vida, um outro olhar sobre as 

coisas, uma realidade além das aparências (luz, vidraça, galo branco); reunidos, 

imageticamente, no canto da ave, como em seu gesto de querer transformar o mundo. 

Vê-se como a realidade objetiva se compõe, a partir do conjunto de percepções 

conscientes que formam a memória do sujeito; memória essa que tem como base, a 

princípio, uma realidade virtual, subjetiva, para depois selecionar o que possa ser real. 

Essa última informação nos leva a crer que, para as imagens, há uma leve 

distinção entre o ser e o ser conscientemente percebidas, adotada mediante os critérios 

de grau e não de natureza entre elas. A propagação imagética contribui para uma 

totalidade, porque a matéria, ou melhor, o corpo, com base em seus elementos e ações, 

assim o ordena. A representação da matéria depende muito de sua ação sobre os objetos 

exteriores, componentes da realidade. O que é considerado pela matéria relevante à 

representação do real é retido; o que não é necessário sofre a sua ignorância e é 

eliminado de seu campo de ação. Alguns episódios da vida de Augusto Frederico 

Schmidt, ventilados por seu narrador, ratificam o argumento. Basta reparar os 

acontecimentos de mais uma pequena narrativa memorialística, intitulada “Um sol 

ornamental se mistura com a neve”, de As florestas: páginas de memórias, que na 
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mesma linha de “Presença do Galo”, da mesma obra, demonstra que sensações positivas 

e negativas se entrecruzam sem delinear os limiares entre razão e insensatez. O narrador 

permanece sem respostas para o que espera do seu futuro; nem as coisas percebidas ao 

redor, nem a própria literatura lhe traz os escólios: 

 

Encontro-me comigo mesmo de repente – à medida que vou caminhando em 

certa rua de Nova Iorque. O frio me estimula, melhora o meu ânimo, torna-

me mais lúcido. E eis que me reintegro no princípio de minha vida e me vejo 

de novo marchando na Suíça – em Lausanne, em 1914. Sou agora o mesmo 

animal no frio, de posse da sua esperança e do seu desejo de saber e de viver. 

Já não penso em nada, a não ser que me achei, a mim mesmo, de repente, que 

encontrei a unidade entre os dias passados e a hora presente. [...] (SCHMIDT, 

1997, p. 87). 

 

O que o narrador-autor observa de sua trajetória de vida se confunde com as suas 

próprias percepções que levam a intuições imprecisas, aumentando as dúvidas quanto à 

existência e ao destino dos homens. Não custa nada avigorar essa ideia, simplesmente, 

uma vez que o sujeito busca reencaixar dados ou vivências do curso do tempo, a fim de 

que tudo passe a fazer mais sentido à sua consciência. Por isso, a unidade de que tanto 

fala. Aí, ademais, o coloca diante de uma outra questão: que faz com que o eu se veja 

imerso em um meio que para ele é o celeiro de paradoxos, contradições aparentes, as 

quais tanto mexem com sua memória em construção e que o deixam entregue a 

meditações que o confortam; mas, ao mesmo tempo, criam outras sem solução? É 

quando se chega à inferência de que a representação da matéria, isto é, dos objetos ou 

situações exteriores, ora acontece conscientemente, ora inconscientemente. A percepção 

de um objeto material, por mais inconsciente que se mostre, em sua instantaneidade, 

ganha uma vastidão maior do que se fosse utilizada de forma consciente. Isso ocorre em 

decorrência do recolhimento e da transmissão de dados de todos os objetos do mundo 

material, bem como de suas características pela inconsciência e que a nossa consciência 

não conseguiria atingir. À nossa consciência cabe apenas a tarefa de escolher, no caso 

da percepção da exterioridade, o que de significativo lhe toca. É o que se dá nessa 

passagem anterior em que o narrador se incomoda por não conseguir resolver o dilema 

da unidade do que é, de fato, representativo a si mesmo, para, assim, satisfazer o 

impasse que o coloca diante da necessidade de seu discurso memorialístico lhe trazer 
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esclarecimentos, como também à humanidade. Aí, vê-se obrigatória a ação do espírito 

sobre a mente, fazendo surgir o discernimento acerca do que se nota no mundo ao redor 

de si. 

O obstáculo com o qual nos deparamos na hora de refletirmos a respeito da 

percepção de algum momento ou objeto chamativo gira em torno, muitas vezes, da 

concepção falha de que o senso perceptivo é fotográfico. A circunstância vivida ou o 

objeto apreciado seriam fotografados inteiramente. Todos os pontos que compõem a 

matéria em si mesma seriam captados pelo órgão da percepção; uns influenciariam os 

outros até se ter a imagem do todo. Apropriando-se de qualquer teoria física ou 

metafísica, o raciocínio seria esse, porque se adota como referencial o Universo 

(BERGSON, 2010, p. 36). É uma visão quântica. Sendo o Universo composto por 

átomos, cada um, mesmo a uma certa distância do outro, transmite aos demais as suas 

ações, fazendo-se sentir em quantidade e qualidade. Surgem centros de força que vão 

influenciar novos centros através de linhas de força que se formam, tendo-se, por fim, a 

visão do universo, que não deixa de ser, dessa maneira, o primeiro espelho da realidade. 

O problema é que a fotografia, obtida do todo ou do universo, é imperfeita, 

transparente; revelando a perda de detalhes acerca da ação da matéria, o que nos leva a 

crer que nossa percepção funcionaria qual uma tela preta captadora da imagem. Ela não 

acrescentaria nada a esta além do que esta é. Haveria o registro de uma ação virtual, mas 

não de uma ação real. Quiçá daí venha a explicação da tentativa de se reconstruírem os 

acontecimentos vividos como se o aparente documento, redigido pelo narrador 

schmidtiano, fosse insuficiente para se autenticar o relato. Mais uma vez, fica evidente a 

preocupação em se ser fidedigno quanto ao que se conta. Fidelidade essa que, 

implicitamente, passa o conceito de insucesso ao se desejar a própria inserção enquanto 

sujeito sócio-histórico. 

 Nessa explanação toda, compreender-se-ia que o enfoque dado à percepção 

atingiria o esclarecimento quanto à maneira pela qual ela se limita, posto que, a 

princípio, seria considerada a imagem do todo. Sua gênese pouco importaria para se 

decodificar o seu conteúdo. Este sofreria um reducionismo, e somente se teria uma 

imagem daquilo que interessaria ao cérebro registrar. É perfeitamente inteligível tal 

limitação pela qual o senso perceptivo passa: sendo ele também uma imagem, distingue-
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se da imagem pura, apreendida da realidade, por suas partes se ordenarem em relação a 

um centro variável. Segundo Bergson (2010), no ensaio Matéria e memória, em função 

dessa limitação, ele restringe-se a desenhar a parte indeterminada, pouco legível, de seu 

conteúdo apresentado; outra causa disso está no próprio corpo, cujos procedimentos que 

usa na elaboração da imagem, contribuem para essa restrição. Tudo se passa como se a 

indeterminação de parte da mensagem do senso perceptivo e a outra parte dela, que o 

cérebro processa e entende, fossem o resultado de movimentos indeterminados no 

interior do corpo, cuja estrutura e substâncias que possui produzem a própria percepção. 

A anatomia do cérebro, na verdade, favorece essas manifestações interiores com uma 

riqueza de detalhes, proporcionando a escolha delas. Paralelo a isso, a porção das 

imagens exteriores, captadas pela mente, acaba se concentrando, compondo a 

percepção, a qual vai esboçar cada um dos pontos do universo, influenciados por essas 

manifestações do corpo físico. Uma informação como essa nos leva a pensar numa 

provável correspondência entre a percepção consciente e a modificação cerebral. 

Havendo uma reciprocidade muito rigorosa entre esses dois itens, ter-se-á um sinal de 

que uma terceira função atua qual mecanismo de ação para que se faça essa 

combinatória: a indeterminação do querer. 

Combinações entre o papel puramente anatômico do corpo, com precisão, as 

zonas cerebrais e o sentido da percepção podem justificar o aproveitamento de tal 

raciocínio à edificação da memória pelo tipo de narrador, criado por Augusto Frederico 

Schmidt; um narrador que prefere ir, aos poucos, mostrando, passo a passo, sua 

habilidade poética e linguística a partir dessa relação entre o corpo e o espírito, que será 

mais bem desdobrada adiante. Fixando o olhar nos vários momentos que o relato de 

Schmidt arranja, não fica difícil pressentir o quanto faz questão de ir trabalhando o 

senso do leitor, com sua arquitetura textual repleta de cortes de cena e sugestões. O lado 

digressivo é fundamental para comprovar a maneira como o narrador vai tecendo o fio 

da memória tomando como base, claro, a percepção. Depois, segue o ofício sobre a 

imagem, conforme delineamos anteriormente, até os fatos se materializarem e 

integrarem o baú da recordação: a própria memória. No texto em prosa, “Madame 

Abrahms”, presente em As florestas: páginas de memórias, o autor relembra sua 

infância na cidade Lausanne, na Suíça; lá, destaca um episódio em que toma contato 
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com um preceptor, Abrahms. Acabou o autor ficando sob os cuidados da esposa do M. 

Abrahms, após uma viagem das irmãs ao interior do país. A narrativa é entrecortada 

justamente para expor o cuidadoso trabalho com as lembranças que ativam as 

experiências guardadas na mente, cujo único mister agora é buscar pontos convergentes 

da imagem daquilo que já passou com o tempo presente, meditando sobre o papel do 

homem na terra. Se não, vejamos: 

 

A mulher do preceptor, Mme. Abrahms, tinha por mim uma preferência um 

tanto cruel, uma espécie de implicância. Como eu tivesse ficado sozinho em 

Lausanne, para castigo de desobediências que praticara durante a semana, e 

minhas irmãs partido para Leysin, em visita a nossa mãe, Mme. Abrahms, 

para consolar-me, saiu comigo a passeio (SCHMIDT, 1997, p. 31). 

 

Com o transcorrer da história, o eu vai narrando como foi tal experiência de 

poucos dias ao lado da personagem e interlocutora, dando destaque a um gesto 

agressivo dela, quando o repreendeu por este não ter atentado para uma pergunta que 

lhe foi feita. A atmosfera bucólica e sentimental construída, envolvendo os personagens 

durante o passeio pela floresta, sugere, como o próprio título da obra, o desejo de 

descoberta de si mesmo e a tentativa de entender a natureza humana em cada gesto seu. 

É uma tarefa de desbravador. Exatamente o que a relação corpo e alma faz ao granjear 

acontecimentos reais, transformando-os em imagens, que serão analisadas pelo sujeito, 

com a ajuda química do organismo, principalmente de suas atividades mentais, e, em 

seguida, formará a sua memória; esta se encarregará de reconhecê-lo tal qual 

personagem histórico. A maior prova disso é que ao longo do texto há um corte que vira 

digressão, isto é, Mme. Abrahms se justifica pela repreensão dada ao narrador-autor e 

passa a demonstrar afetividade por este. O eu começa a vê-la com outros olhos. O senso 

perceptivo agora vai apreender os pontos que essas imagens causaram ao seu corpo e, 

consequentemente, ao seu espírito de uma outra forma, atribuindo um valor moral 

positivo, embora pecaminoso, à singela amizade entre Mme. Abrahms e o narrador e o 

quanto essa experiência significou ao crescimento do sujeito enquanto homem. 

É claro que o arranjo das imagens transcritas ao longo de toda a exposição 

configura espaços lacunares que deixam o leitor em dúvida e curioso quanto ao 

desenrolar de certos trechos do fato marcante dessa fase da vida do narrador-autor e que 
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parece que, em certos instantes, são tão variáveis, dependendo do sujeito e da 

perspectiva deste, ocasionando entrecortes, dentre outros tipos de digressão. Basta ver o 

sonho que, por acaso, o autor tem com Mme. Abrahms uma noite, hospedado em um 

cômodo de hotel, segundos após ter relatado a experiência pouco pecaminosa que teve 

quando criança com a personagem. A jovem senhora tentara construir não só um laço de 

afeto com o menino, mas usá-lo como substituto do marido, que pouco lhe dava a 

atenção comum aos amantes. Assim, percebe o narrador e prefere recordar tudo isso, 

mesmo que possa parecer uma simples ilusão que o persegue até a fase adulta nos 

momentos íntimos. Imaginar como seria, enquanto amante, ao lado da interlocutora, 

uma mulher bem mais experiente, restringe alguns pontos do exposto justamente em 

função de a consciência esforçar-se por tornar relevante aquilo que se reflete: 

 

[...] 

– Que deseja de mim? – perguntei-lhe. – Por que veio até aqui, deixando o 

seu marido em Lausanne? 

– Ele não está mais em Lausanne. Partiu para Berlim, a chamado de um 

ministro. Aliás, já estou cansada da vida que Abrahms me proporciona. 

Tenho que coser os meus próprios vestidos. Ele nunca dispõe de dinheiro, ou, 

pelo menos, é o que alega. Meu irmão é quem me ajuda… 

[…] De repente, deixou Mme. Abrahms cair a última peça de roupa que 

escondia a sua nudez. Estava tal como nascera. […] Estava nua, e era uma 

mulher completa, as pernas bem arqueadas, os seios empinados. […] 

– Posso deitar-me assim mesmo a seu lado? – indagou sem malícia. E 

acrescentou: – Não tenha medo, preciso apenas esquentar-me um pouco, 

porque andei pela neve lá fora. 

Nada lhe respondi; meu coração batia com força. Um sentimento 

contraditório me assaltava: vontade de fugir, de pedir-lhe que reparasse ser eu 

menino ainda, e, também, de abraçar-me com a mulher, de fundir-me no 

corpo branco e forte, que já havia penetrado no grande leito do quarto de 

hotel. 

– Não fica bem, Mme. Abrahms, dormirmos assim – murmurei-lhe na última 
resistência. 

– Você é um inocente, uma criança. Não há mal; além disso, ninguém saberia 

que vim aqui – respondeu-me ela com a voz quase a apagar-se (SCHMIDT, 

1997, p. 33-34). 

 

Doravante, o fundamento está em entender-se a percepção exterior frente à 

realidade descrita pelo narrador, analisando obrigatoriamente o seu papel no mundo 

material. A partir desse ponto, ficará mais lógica a existência de sua face virtual, que já 
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foi debatida antes. Temos que um estímulo virá de um ponto qualquer do espaço e 

influenciará o corpo, este elemento que chamamos massa material, até atingir os centros 

perceptivos e propagar-se por todos eles. O narrador schmidtiano trabalha essa visão 

psíquica muito bem, conforme se comprovou no texto acima. Uma situação vivida 

desencadeou impressões nele que o incitaram a recordar e refletir sobre um mero gesto 

de agressão física por um ser feminino, o qual era considerado somente um curador de 

sua pessoa, mas que, na verdade, era o símbolo de suas vontades e sonhos mais 

reprimidos ou irrealizados. Até o próprio narrador surpreende-se consigo mesmo nesse 

sentido ao ter uma experiência, ainda que onírica, com Mme. Abrahms. Aí, entra um 

posicionamento a mais: não importa a origem da percepção, nem o fato de ela ser a 

imagem do todo, mas o que ela possui e que é do interesse do sujeito. Isso faz nascer 

um intervalo entre a representação e o objeto vislumbrado. Tudo porque, durante a 

apreensão do que é exterior ao cérebro, os centros perceptivos são bruscamente 

dispensados de suas funções receptoras, fazendo com que a representação do objeto ou 

da circunstância vivida se desligue do corpo e seja novamente devolvida ao mundo 

exterior de onde veio. Levará consigo os despojos da matéria, estendendo boa parte da 

consciência do sujeito. Teríamos, assim, uma espécie de projeção daquilo que foi 

interpretado pelo cérebro, isto é, pela própria matéria fora desta. E de que maneira essas 

representações, tidas como qualidades que se separaram do seu suporte (no caso o 

corpo), voltariam a se reunir nele? Sendo o pensamento uma extensão da matéria, a 

imagem, a amplitude do objeto, não há divisão entre elas, apenas se dissipam, se 

decompõem e, logo depois, se juntam e mostram o início de tudo. O que a massa 

cerebral captou inicialmente, se perde e se recupera com o incitamento de algo da 

exterioridade. Seguindo essa lógica, é impossível compor a memória sem que o abstrato 

e o concreto se completem. A falta de um garante a definição do outro. 

Ao longo do processo de composição da memória com base na seleção de 

imagens cotidianas, o narrador, criado por Schmidt, opera noções de indivisibilidade, 

unidade e heterogeneidade, ocorridas dentro do cérebro, quando este vai formando a 

consciência através da percepção, por meio do tempo, que na narrativa pode ser 

indeterminado; dependendo da intenção comunicativa e da técnica aplicada no texto em 

prosa. Em “Alvoroço inocente”, relato de Asflorestas, o eu inicia a contação de uma 
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outra experiência amorosa, pincelando imagens acerca de uma vida simples e, talvez, 

mais feliz, acopladas sempre a uma atmosfera noturna, povoada por sonhos e ilusões, 

conforme se expôs no relato de Mme. Abrahms. Percebe-se pela estrutura a peleja da 

consciência em recompor a cena, provavelmente acontecida numa época em que o autor 

ainda era muito jovem e idealizava o amor, a paixão; elementos que parecem persegui-

lo como forma de levá-lo à plenitude do ser. Um painel idílico se constrói 

maquinalmente ligado à figura de Regina, uma de suas inúmeras paixões, mistura de 

“pecado e perdição”, para usar as palavras do narrador. É quando se faz possível 

observar todo o processamento de dados que a mente resgata, mexendo com o 

discernimento e a imaginação, como também exibindo aquelas imagens percebidas que 

criarão novas representações ao eu. Por isso, a escolha da consciência em tirar do todo 

aquilo que pode ser relevante. A história, apesar de real, trabalha com intervalos de 

espaço indeterminados, pois ora o narrador se localiza no espaço concreto, isto é, na 

Rua Araújo Leitão, onde viveu parte de sua infância, ora esse espectro é interrompido 

por uma cena onírica, quase surreal, em que a personagem Regina surge, majestosa, a 

despertar outras perspectivas no autor. Aí, o eu é transportado para um outro espaço, 

onde a circunstância sucede. A passagem a seguir comprova tais afirmações: 

 

As vozes passavam correndo e entravam pelas frinchas das janelas do quarto 
em que dormíamos; paravam um momento e logo se apagavam no silêncio 

úmido, quente, vegetativo, que flutuava na Rua Araújo Leitão. Então, eu 

acordava e minha imaginação me transportava para o mundo de onde se 

originavam as vozes, de passagem. Montada num corcel enfeitado de flores 

artificiais e com uma fantasia de princesa, toda em vermelho, Regina atirava 

beijos para a multidão. Meu sexo despertava então timidamente; e não sabia 

eu o que era, e nem sequer ousava querer saber – um conhecimento que não 

me fora transmitido já existia, porém, em mim. As pernas de Regina, um 

pouco cabeludas, e os seus pés nus me perseguiam, se instalavam na minha 

estreita cama de ferro, de menino; afagavam o meu corpo inocente e diziam-

me coisas que eu não compreendia bem o que significavam. […] Pensava 
nela longamente, sempre antes de adormecer. Revi-a fantasiada de 

marinheira, os cabelos amarrados, deixando livres e visíveis as orelhas 

escandalosamente perfeitas. […] Em meu alvoroço inocente, Regina ocupava 

um vasto lugar; era dona de um pomar em que mal desabotoavam as 

primeiras flores dos frutos do pecado e da perdição… (SCHMIDT, 1997, p. 

52-53). 

 

Reforçando o alcance do mundo exterior e a sua relevância para a natureza da 

percepção consciente e, a partir da formação desta, o corpus da memória do indivíduo, é 
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que também se faz prudente estabelecer o liame entre o que o narrador expõe e o 

testemunho do autor Augusto Frederico Schmidt acerca da história acima relatada. Em 

meados de 1928, quando de sua estada em São Paulo, para onde tinha ido por ocasião 

de seu trabalho de caixeiro-viajante, o escritor, prestes a retornar ao Rio de Janeiro, sua 

terra natal, em função da morte do avô Azevedo e dos problemas amorosos vividos pela 

irmã Anita, foi acometido de mais uma paixão avassaladora: Regina. Schimdt a 

conheceu quando residia numa pensão de estudantes, e a jovem, que era sua vizinha, 

costumava despir-se em frente à janela de seu quarto para os estudantes. Schmidt fazia 

parte da turma que acompanhava a cena. Esta acabou no instante em que uma outra 

vizinha incomodou-se e acionou as autoridades. Apaixonado, o poeta buscou uma 

aproximação, mesmo sabendo que Regina era noiva de um Oficial da Marinha; daí, a 

fantasia de marinheira que a jovem veste no sonho de Augusto. Tal passagem da vida 

amorosa do autor é retratada por Alvim e Mey (2005) em Quem contará as pequenas 

histórias?, uma biografia romanceada e já mencionada no transcorrer desta análise. 

Certo dia, ao tentar ajudar a amada com as compras de frutas e hortaliças para o lar, o 

poeta acompanhou-a até a sua casa, onde a moça morava com uma avó enferma. 

Chegando lá, os dois amantes se entregaram ao desejo, se amaram loucamente. Porém, 

dias depois, veio a desilusão: Regina passou a ignorar Schmidt, que acabou esquecendo 

o caso e regressando de vez ao Rio, onde a família precisava de seus cuidados. 

Cabe discutir agora um elemento que o leitor já deve ter percebido quando do 

conhecimento de alguns textos de memórias, usados como exemplos da presença do 

raciocínio teórico até aqui desenvolvido: a exploração do circunstancial. Não é difícil 

notar, em alguns deles, o registro do cotidiano, o que nos leva a imaginar que possuem 

quase a mesma função de outro gênero da literatura, encarregado desse fim – a crônica. 

Consoante Sá (2008), em sua obra A crônica, a preocupação em documentar a vida 

mundana permeou durante anos esse gênero literário que ocupava semanalmente as 

páginas dos jornais. A crônica nasceu no Brasil nos tempos do descobrimento. A Carta 

de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro documento produzido no país e que teve esse 

interesse em descrever a exuberância da terra recém-descoberta, como também do Novo 

Mundo. Séculos depois, o gênero ganhou novas formas e conteúdos, passando a pintar 

as cores da nova realidade brasileira, marcada por rápidas transformações em seu dia a 
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dia. Cada circunstância, por mais íntima ou banal que fosse, seria alvo de meditação a 

ser compartilhada com o leitor do jornal. Entretanto, a narrativa tinha que ser breve para 

em poucas páginas relatar o acontecimento. Surgiram vários tipos de crônica que 

debatiam os mais variados temas; mas, no caso de Schmidt, parece que a atenção maior 

foi também com a linguagem, o lirismo, tão presente em sua poesia. De certa forma, por 

que não dizer que se tem aí uma prosa poética? Uma prosa cheia de poesia e que trata da 

temática do cotidiano do autor com pinceladas de sentimentalismo. A experiência do 

cronista é, igualmente, de qualquer um que a tenha vivido. Se o objetivo não era 

escrever crônicas, ocorreu que os textos em forma de diário ou de simples 

documentação histórica serviram para mostrar um homem que tinha talento para a 

reportagem, para a reflexão crítica de sua própria vida e do tempo em que foi atuante do 

quadro sociopolítico da nação nas eras getulista e JK. 

De certa forma, o autor de Aurora lívida contrabalançou instantes de produção 

poética com instantes de dedicação ao jornalismo, quando iniciou sua carreira de 

articulista político, escrevendo artigos e textos de reminiscência (alguns em forma de 

crônica) para os jornais cariocas O Globo e o Correio da Manhã – o que lhe rendeu 

críticas e alguns desafetos, como o dirigente da UDN (União Democrática Nacional –

partido de oposição), o deputado federal Carlos Lacerda, durante o período cívico 

brasileiro, que compreende a era Vargas e JK. Sendo a crônica um gênero pertencente à 

literatura e ao jornalismo, pode-se construir a concepção de que existe como produtor 

dela um narrador-repórter; o que nos parece ser, mais ou menos, o perfil de Schmidt.  

Captando-se a circunstância cotidiana que servirá de discussão com os leitores 

(cabe aqui salientar que são leitores específicos de um jornal), buscará o cronista, 

fotografando o instante em que a cena se desenvolve, exemplificá-la enquanto instante 

da condição humana e enfatizar seu lado moralizador. Não deixa, portanto, de ser a 

crônica um gênero educativo. É uma narrativa que não pretende mostrar uma densidade 

dos fatos relatados, mas apenas tecer comentários superficiais, passando a imagem de 

um texto que mais sugere do que explica. A relação com a memória individual e 

coletiva está justamente no uso de uma linguagem subjetiva, que lhe confere um caráter 

mais pessoal na interpretação e recriação da realidade pelo autor; realidade essa que 

pode ser também vivida por qualquer leitor do respectivo gênero. Às vezes, tem-se a 
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impressão de que o narrador do texto schmidtiano mistura o real e o ficcional por 

explorar certas funções poéticas da linguagem como maneira de expor um outro 

significado para as situações cotidianas, muitas vezes, despercebido pelo público leitor. 

É como se o memorialista e cronista Augusto Frederico Schmidt também quisesse, para 

o público, descortinar aquilo de que foi testemunha. As circunstâncias, bem como os 

acontecimentos históricos, parecem perder a sua autenticidade, passando esta a ser 

contestada. Outra ótica surge, promovendo novas discussões sobre relatos que podem 

ter sido até omitidos pelos próprios historiadores. 

Por ser uma narrativa de memórias, cujo autor deseja compartilhar a mensagem, 

adquire, ademais, um aspecto de brevidade e transitoriedade. Como no jornal impresso, 

é um texto que divide espaço com outras matérias, o autor precisa ser conciso e rápido. 

A pressa de escrever resulta de um público que lê apressadamente nos curtos intervalos 

da vida diária. Daí, os malabarismos que, de quando em quando, necessita fazer na 

própria linguagem, recriando-a. Isso o autoriza a aproximar as normas da língua escrita 

e as da língua oral, preservando a magia das frases muito bem elaboradas, sem pecar 

pelo emprego de frases frouxas. O diálogo que se define entre o cronista e o leitor é a 

consequência desse equilíbrio entre o coloquial e o literário, cooperando para que a 

espontaneidade comunicativa e o lado sensível funcionem tais quais elementos 

provocadores de novos pontos de vista a respeito da temática abordada no gênero em 

questão. No caso da narrativa schmidtiana, há um toque de lirismo na própria 

memorialística ao tratar do elemento circunstancial. Essa lírica foca o momento, por 

mais breve que seja e que também integra a condição humana, e lhe institui a dignidade 

de uma célula que dará origem a outras células de comando, configurando, numa 

singela conversa, uma situação diária que expõe a complexidade de nossas dores e 

felicidades. Ampliar esse senso crítico no leitor interessa ao cronista ao usar o lado 

circunstancial da vida. A literatura é uma ferramenta de escape e de transfiguração para 

tal fim em paralelo a outras formas de comunicação como a notícia. Investiguemos o 

exposto aqui neste fragmento do texto Fuga, publicado no jornal O Globo, em 10 de 

outubro de 1964, e reunido na Antologia de prosa Saudades de mim mesmo: 

 

Começo a escrever sem ter o que dizer; desta vez não quero denunciar 

nenhum presumível erro; nem provocar polêmica, nem lembrar ou advertir os 
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meus contemporâneos sobre os temas graves. […] Mas estou sozinho e o 

tempo está intratável: chove lá fora e a chuva traz-me à lembrança a poesia 

da chuva, imagens chuvosas. Revejo-me, numa noite assim, acompanhando 

Jayme Ovalle em visita ao corpo de Germaninha Bittencourt, que acabava de 

morrer. Saltamos os dois num certo trecho da rua São Clemente (ou 

Voluntários), onde havia uma avenida de casas iguais. Ovalle e eu 

penetramos na casa onde velavam a que fora uma leve e clara cantora – bem-

amada dos poetas, recém-casada com um poeta argentino (SCHMIDT, 2006, 

p. 103). 

 

A ressalva que se faz sobre a leitura desses primeiros parágrafos do relato consiste 

em que se acredite numa provável evasão do eu ao recordar momentos marcantes e, 

pelo visto, formadores de uma corrente que os liga, como se o objetivo fosse encontrar 

analogias entre eles. Através da lembrança, a memória tenta unir os pontos entre as 

diversas situações experimentadas com o assessoramento da percepção. O autor 

principia o seu registro alegando que não encontra palavras para dizer o que tem a 

urgência de dizer. Na verdade, ele está procurando expressividade para o conteúdo 

desse texto, que se pode afirmar ter aspectos de crônica. Os maiores cronistas da 

atualidade, sempre pressionados pelos veículos de comunicação social, sentem, de 

início, dificuldade para escrever em tão pouco tempo, informando tudo. Uma atividade 

árdua, mas que depois ganha ares de leveza, como parece acontecer no trecho acima 

mencionado. Logo em seguida, há o encontro do narrador consigo mesmo, com o seu 

discurso. O principal personagem de sua narrativa curta é a chuva. A metáfora da chuva 

é usada para acentuar a temática do fim, do efêmero. Este conduzindo àquele. As três 

situações lembradas pelo autor nos levam a essa composição acerca da morte. A 

primeira, o falecimento de uma cantora conhecida dele e do amigo Ovalle; a segunda, 

um amor de dois amantes que se despedem; a terceira, os últimos suspiros de sua mãe 

no leito de morte. A chuva expressa toda essa agonia e tristeza, retratada nesses três 

instantes, captados pelo cronista. Um encaixe entre ambos cria a unidade de sentido que 

se busca. Se não, vejamos: 

 

Agora a chuva traz-me outra visão. Reencontro alguém, na sua primeira 

juventude, protegendo-se do mau tempo, encostado na soleira de uma porta. 

Fita a janela de uma certa casa de sobrado. […] Uma rapariga – quase uma 

menina – diz adeus ao seu suspirante e pede-lhe, com um gesto de doçura, 

que se vá, que encerre a vigília. Quem é? Não sei bem, ou sei confusamente. 

Foi um amor que não se realizou, que se perdeu, um simples encontro na 
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chuva. Uma pobre ilusão que tomou forma. […] As almas eram pobres, os 

bilhetes trocados, pobremente escritos, a rua da casa, o mundo, o amor 

revestiam-se dessa magia, dessa aura de pobreza que só Deus sabe como é 

comovente e penetrada de lirismo. Caminhando então pela chuva, 

perguntava-me: “Como atravessar o mundo sem sua companhia?” 

(SCHMIDT, 2006, p. 104). 

 

Uma prosa recheada de reflexão lírica novamente analisa a condição humana e o 

seu fim, apropriando-se da lente de aumento do cronista. A fuga seria a vontade que tem 

de livrar-se das coisas banais e insatisfatórias do mundo e inventar um novo, reinventar 

a sua história; é o que se constata nas entrelinhas. A tentativa de reagrupamento de cada 

flashback apresenta-se-lhe dolorosa, produzindo no eu o desejo de resistência, seja ao 

tempo, seja ao próprio destino. A não aceitação do que a vida lhe reservou como a 

maneira que encontra de autoexplicar-se, ou, quiçá, compreender o papel do homem 

perante a divindade. Ao final, o narrador volta da leve divagação que o acompanhara 

desde o começo do relato e reconhece que a chuva o define nessas horas de sonho e 

solidão. A imagem do bonde, veículo de transporte muito usado nos primeiros quartos 

do século XX, funciona ao prosador como uma máquina do tempo, a relembrar-lhe os 

fatos que sua percepção anotou e selecionou em forma de imagens, as quais preenchem 

o seu acervo histórico-memorialístico: “Agora, sou um humilde passageiro no bonde 

antigo, de volta a casa, depois de um dia de trabalho” (SCHMIDT, 2006, p. 104). Tais 

enunciados confirmam que o referido símbolo é a marca de um período de nossa 

história no qual a delicadeza permitia confiança em dias melhores. Confiança esta que 

sumiu com o progresso, tornando valores como o respeito, a fraternidade e o amor cada 

vez mais esquecidos na construção da moral humana. O desfecho se dá com o cronista 

argumentando que a chuva o vai consumindo, levando embora tudo o que ele foi, em 

paralelo com todas as pessoas e coisas que o integralizam e o situam no espaço e no 

tempo. 

Nessa análise, quando se menciona o estilo de um gênero comprometido com o 

reinventar da história, acaba-se desenterrando a relação entre ficção e História. Crônicas 

como Fuga, evidentemente que escritas décadas depois da passagem do século XIX 

para o século XX, consentiram uma leitura de traço documentarista em função de seu 

discurso composto de informações sobre um tempo social contemporâneo que está 
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sofrendo transformações. As crônicas são documentos, porque, de certa forma, se 

mostram quais veículos que tecem a novidade do tempo vivido. Sendo monumentos de 

um tempo social que dará ao tempo cronológico de passagem uma atmosfera de 

novidade, de mudança, abrir-se-ão também a uma identificação dessa noção de 

“novidade” com a de “progresso”. Assim, se considerarmos as crônicas enquanto 

“representações de um tempo social” e “narrativas do cotidiano”, são documentos, pois 

jamais deixam de ser “construções” de uma realidade progressista. 

A partir do momento em que Schmidt se aventura a liberar nos seus textos 

memorialísticos de diversas facetas o seu lado cronista, empenha-se na missão de 

explorar o seu lado documentarista, diluindo as fronteiras entre um simples comentário 

do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, sua terra natal, e do seu país, e a qualidade 

literária do texto, isto é, o ofício do historiador e a recriação do poeta. É claro que com 

isso busca desenvolver toda uma reflexão sobre o imaginário coletivo, adotando uma 

metodologia que cumpre salientar a relação história-memória coletiva, “considerada 

enquanto construção assim como a função pedagógica de um imaginário coletivo 

igualmente construído para a instauração de uma determinada ordenação da sociedade” 

(NEVES, 1992, p. 77-78). A procura por uma escrita momentânea, dentro do 

mencionado gênero, que consolide a reconstrução da história com base em releituras do 

passado, a fim de se determinar um fim comum para o futuro, por meio de uma 

memória coletiva, só nacionaliza tal pretensão e destaca descontinuidades que vão 

reforçar o modelo republicano de sociedade e diluir matrizes contínuas dessa mesma 

sociedade ainda ligadas historicamente a modelos de caráter excludente e 

hierarquizador. A crônica é um gênero do tempo e a este profundamente fixado. Se nos 

tempos coloniais servia como registro de fatos e circunstâncias diversas, na 

modernidade, adere a uma nova qualidade: abriga a subjetividade do narrador. Por isso, 

mantém uma forte relação com o tempo vivido. Sempre tem uma abordagem distinta de 

cada instante e do tempo histórico; a crônica está sempre atuando enquanto tempo em 

forma de texto. Uma indiscutível escrita do tempo: 

 

[…] a crônica aparece como portadora por excelência do “espírito do tempo”, 

por suas características formais como por seu conteúdo, pela relação que nela 

se instaura necessariamente entre ficção e história, pelos aspectos 

aparentemente causais do cotidiano, que registra e reconstrói, como pela 



111 
 

complexa trama de tensões e relações sociais que através delas é possível 

perceber (NEVES, 1992, p. 82). 

 

Além disso, a confluência entre a tradição clássica e o estilo moderno são visíveis 

na prosa de memórias de Schmidt, especialmente, nos textos que lembram crônicas, 

conforme foi dito. No entanto, o português padrão que é empregado em toda ela não 

descaracteriza, enquanto nível de linguagem, o ar de leveza na maneira como os fatos 

históricos e as circunstâncias são retratados. O sentimentalismo se alicerça, ajustando-se 

à sensibilidade de todo dia. E ao se falar de sensibilidade, se está falando também do 

uso dessa para saber ouvir, dialogar e educar. Daí, às vezes, a impressão de um certo 

acostamento do nível de linguagem, escolhido no relato, da própria oralidade. Mesmo 

na abordagem da relação ficção-história, a subjetividade do narrador-cronista se 

incumbe de humanizar o relato, dado a este um certo acabamento de forma e uma certa 

profundidade de sentido que quase leva a presente prosa à perfeição. Quando promove 

uma releitura do circunstancial ou da própria História, assumindo a face de crônica, 

quebra toda uma visão retilínea dos fatos e do cotidiano. Uma sinuosidade na forma de 

ver as coisas se apresenta. Pega os pedaços, os miúdos da vida e deles extrai uma 

grandeza de significado, uma beleza escondida e, outrossim, uma singularidade 

insuspeitada. Consoante Candido (1992, p. 16-17), em seu ensaio “A vida ao rés-do-

chão”, contido na obra A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil: 

 

O seu grande prestígio atual é um bom sintoma de processo de busca da 

oralidade na escrita, isto é, de quebra do artifício e aproximação com que há 

de mais natural no modo de ser no nosso tempo. […] deixando de ser 

comentário mais ou menos argumentativo e expositivo para virar conversa 

aparentemente fiada, foi como se a crônica pusesse de lado qualquer 

seriedade dos problemas. 

 

Tem-se em “Fuga”, texto memorialístico de O Galo Branco, um outro exemplo de 

funcionamento do aparelho cerebral encarregado de colher a imagem de um objeto 

exterior (nesse caso cada circunstância narrada: a peleja por escrever, a morte da 

cantora, o fim de um relacionamento e o falecimento da mãe) e o trabalho da percepção 

consciente em dar sentido a ele. Já vimos que tudo é uma seleção. Para que cada 

imagem ganhe representação na memória do sujeito, fazem-se necessários estímulos do 
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cérebro. Dadas essas inferências, podemos deduzir que o sistema nervoso, em meio aos 

objetos que estimulam o corpo e os que são passíveis de influência, atua como condutor, 

transmitindo, compartilhando, inibindo tal atividade. Foi o que houve ao longo da 

leitura da narrativa schmidtiana: cortes de cenas foram feitos, e um experimento, no que 

diz respeito a relacionar momentos diferentes, mas aparentemente complementares uns 

dos outros, foi empreendido. Depois, acontece o que chamamos discernimento, tão bem 

explicado antes, pois havendo seleção da imagem, a percepção é que vai julgar o que 

desta a memória poderá reter. Se fios sensitivos que compõem esse sistema cerebral 

forem cortados, alguns elementos da percepção serão impotentes para solicitar uma 

tarefa completa, tornando-a assim inútil. Aquilo que pode desaparecer em tal processo é 

a reflexão do estímulo sobre si próprio, a volta da luz à imagem de onde ela surgiu, isto 

é, a dissociação entre ambas e o discernimento que provoca a separação entre a imagem 

e a percepção. Busca-se, então, a análise consciente do(s) objeto(s) nesse tipo de 

narrativa. 

Tal estratégia textual que Schmidt adota para relatar cada detalhe de sua história, 

temendo o esquecimento e a sua representação para a História sociopolítica e cultural do 

Brasil, conforme se colocou desde o início desta pesquisa, tem seu fundamento porque a 

representação em si adquire caráter impessoal desde a infância. Somente com o passar 

do tempo, sofrendo as induções da exterioridade com a contemplação dos objetos, toma 

o corpo, a matéria, como centro. O movimento do corpo no espaço faz com que todas as 

imagens do objeto apreendidas variem, o que leva o corpo a não projetar fora de si 

sensações inextensivas. Isso ocorre porque o corpo é invariável perante o que existe fora 

dele. Daí, a distinção entre ele e a imagem produzida a partir de outros objetos. Nasce a 

noção entre interior e exterior, pois impressões colhidas na superfície do corpo e 

interessantes a ele formarão objetos independentes e povoarão um mundo exterior. Essa 

explanação atesta o funcionamento e objetivo, tão bem enfatizados pelo escritor carioca, 

acerca da informação, do conhecimento e da meditação sobre o seu discurso e o 

discurso histórico, de caráter científico. Adiante, estabelecer-se-á o sentido que há com 

base numa relação entre ambos. 

Ao se distinguir o interior do exterior, é perceptível a seleção de uma parte do 

todo e a distinção que aí também permanece. Quando as imagens se constituem do 
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contato do corpo com a realidade, surge um conjunto delas. Dentro desse conjunto, 

existem “centros de ação” contra os quais as imagens interessantes se refletem. Delas 

brotam as percepções e as ações sobre estas ganham força. “Meu corpo é o que se 

desenha no centro dessas percepções; minha pessoa é o ser ao qual se devem relacionar 

tais ações” (BERGSON, 2010, p. 47, grifo do autor). É perfeitamente explicável, 

baseada nessa questão, a postura epifânica do narrador em vários dos textos que usam 

coisas, lugares, entes queridos, enquanto partes de uma memorialística a perseguir o 

sujeito, expondo-lhe o tempo todo que o passado sempre vai segui-lo onde quer que ele 

vá ou esteja. E de certa forma, serve como consolo e justificativa para boa parte de suas 

ações sociais. No meio desses elementos, traz-se à cena a figura de outro personagem (e 

por que não dizer ente querido?): o galo branco. Este sempre foi um ser de confiança 

para Schmidt por sua atitude profética, um notório misto de espiritualidade e revelação. 

O canto do galo tinha para o autor de Babilônia um relevo que parecia se manifestar 

toda vez que Augusto lembrava situações da infância e adolescência e dos amigos e 

parentes, coadjuvantes de sua biografia. A sintonia que ele tem com esses personagens é 

muito forte, e o galo é o ímã desses fatos, isto é, ativa a memória do escritor para que 

esta vá se preenchendo sempre e aos poucos. Nessa gradação, ocorre uma constante 

escrita e reescrita do perfil do sujeito, que vai autorrefletindo a relação do que foi e do 

que representou a um contexto social, e qual a representatividade desse contexto para 

com ele. Voltamos, assim, ao mesmo ponto de nossa discussão crítica. O que prova que 

é uma marca muito intensa na prosa memorialística schmidtiana. Na prosa “O galo de 

Copacabana”, presente na obra O Galo Branco, recordações esparsas convidam o leitor 

a encaixá-las umas nas outras, auxiliando o narrador na redação dos principais 

momentos de sua vida, como se o leitor, nesses instantes, também operasse a própria 

escrita, sendo um partícipe. O leitor passa a cooperar com a escrita da história. Se não, 

vejamos: 

 

O galo da vizinhança antiga convoca os desaparecidos entretanto, e me faz 

sentir com seus gritos agudos a extensão do tempo já vivido, a juventude 

morta, a já longa teoria de seres que se desataram do temporal e agora 
flutuam na memória, e sempre caminham e dormem comigo (SCHMIDT, 

2006, p. 160). 

 



114 
 

Configura-se o exame de que os toques da exterioridade, como bem se 

demonstrou, sejam fatos passados, sejam presentes ao tempo da contação, ativam a 

percepção, por meio do corpo do personagem Schmidt, também partícipe da história. O 

galo é o estopim para que as lembranças instiguem os nervos cerebrais para uma 

possível reflexão sobre si mesmo e sobre o significado das vivências. Todas estas 

reproduzem não uma imagem total das coisas, dos objetos que a reminiscência devolve 

à memória do narrador. De quando em quando, minimamente, o leitor consegue 

visualizar intervalos ao longo do texto em que uma visão vem separada da outra, 

medindo os vazios existentes no íntimo do eu. Deveras, uma vez que, de início, o 

narrador fala das saudades que tem da rua Hilário Gouveia, no Rio de Janeiro, sua terra 

natal, e da tia Filomena Abrilina Miranda, a tia Teteia, dona de umas casas nesse mesmo 

endereço. Tudo é um fio condutor: a imagem das experiências ao lado da tia se junta ao 

testemunho de um contexto social, assinalado por outras conjunturas: a praia de 

Copacabana, que naquele tempo era bem diferente da atualidade e do tempo da escrita 

da narrativa, os banhistas, as pitangueiras, as luzes na orla etc.: “A água em torno do 

corpo tinha um gosto diferente, o mundo era mais simples, menos tenso, mais povo a 

cada dia, inédito porque mais limitado…” (SCHMIDT, 2006, p. 161). Os dizeres do 

poeta e prosador asseveram o tom saudosista de seu lirismo, levando-nos a um discurso 

memorialista que beira o mistério, a sugestão, graças ao intenso intimismo de suas 

frases. 

A ilusória dispersão a perpassar cada parágrafo da prosa em debate, pelo fato de 

vários episódios serem narrados simultaneamente, contribui para que uma continuidade, 

rompida por uma descontinuidade, da qual necessita a mente do autor, o auxilie a 

reconstruir, ao máximo, a totalidade do(s) objeto(s) figurados. Todas as cenas que vêm 

ao seu pensamento deixam ao enunciador a função de coordená-las a ponto de 

formarem um conjunto estável, solidificado e comum à sua experiência e à de outros 

sujeitos que, por sua vez, terão sobre ele uma identificação. Esse é o objetivo da obra 

prosaica de Augusto Frederico Schmidt ao atentar para a mudança das coisas ao seu 

redor, que acabam por solicitar novos comentários. O galo não se abstém disso quando 

interroga o narrador sobre a própria documentação do que é escrito: 

 



115 
 

“Que fizeste de tua vida, em que empregaste tua mocidade? Como trataste o 

que uma vez houve em ti de bom e de puro, como velaste o espírito de tua 

infância?”, são perguntas que me traz o galo, irrompendo pela janela 

escancarada; perguntas que repito constantemente. E a atormentada voz da 

ave legendária atua em mim como uma pedra atirada à superfície quieta dum 

poço, acordando consecutivos círculos que se ampliam com seus tremores até 

as margens longínquas… (SCHMIDT, 2006, p. 160). 

 

A percepção da matéria é cindida pela multiplicidade das necessidades do ser 

humano. Isso ocorre porque, em uma primeira hipótese, vê-se com clareza o papel do 

espírito a invocar sensações, sem precisar a sua origem, e projetá-las, sem um motivo, 

num certo espaço, onde formarão corpos. Numa segunda hipótese, define-se a finalidade 

da consciência: uma ação possível. Pode-se, então, distinguir os dois – espírito e matéria 

– articulando uma provável reaproximação entre eles. Por ora, voltemos à questão 

anterior. O que faz com que o narrador schmidtiano colha todas as imagens de sua vida 

cotidiana, desde a infância, percorrendo quadros bastante reservados no cofre de sua 

memória, envolve uma explicação mais científica. A energia específica dos nervos 

ópticos, por meio de choque exterior, provoca uma sensação visual, que aplicada a um 

nervo acústico, por exemplo, fá-lo-ia notar um sabor ou ouvir um som. Os ecos de 

outros tempos possivelmente surjam assim, o que não significa que essa seja a única 

forma de apreensão do real e constituição da consciência, porque causas diferentes 

(como parece acontecer), agindo sobre nervos diferentes, incitam a mesma sensação; 

porém, a mesma causa, agindo sobre nervos diferentes, engendra sensações diferentes. 

Infere-se que nossas sensações são como sinais, e a missão de cada sentido humano é 

convertê-las, em sua língua específica, em movimentos homogêneos e mecânicos, 

propagando-se no espaço. 

É claro que, no caso do galo, personagem do texto schmidtiano em debate, 

trabalha-se a noção de estímulo exterior, levando-se em consideração dois conceitos, a 

afecção e a percepção para que exista a representação. A “ave legendária”, conforme 

afirma o autor, intermedeia o contato do narrador com suas recordações para depois 

estas se sedimentarem na memória. Sendo a afecção a capacidade que o corpo humano 

tem de transformar estímulos sofridos a partir de seus próprios estados afetivos, está 

ligada à existência pessoal. Após receber a imagem do mundo exterior, o senso 

perceptivo age, assegurando a projeção, consoante se explicou anteriormente, e esta, a 
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representação. Mas esta assume uma natureza subjetiva e, por conseguinte, relativa; o 

que nos faz pensar que, ao contrário da afecção, a representação sai do eu e não o eu que 

sai primeiramente dela. Seguindo esse raciocínio, o mundo material seria o resumo de 

estados subjetivos e inextensivos. Tanto isso é verdade que a afecção é o que se mistura 

das sensações do corpo à imagem de outros objetos ou corpos exteriores; é o que a 

princípio se extrai da percepção para se reencontrar a imagem pura. Então, seria a 

afecção a impureza que se mescla à percepção e não o combustível desta. O narrador 

schmidtiano deixa evidente na passagem a seguir as suas impressões do real, fornecidas 

pelo galo branco, bem como suas representações ao explicitar extensão delas, 

percebendo assim que a sua existência não é mais sua, é de qualquer pessoa que também 

a tenha experimentado. Não se tem mais um sujeito particular, tem-se um sujeito 

universal: 

 

Havia lua de verdade no céu, os grandes luares lívidos da adolescência. 

Lembro-me de tudo – do canto sugestivo do galo; de Esmeralda que viera 

duma possessão portuguesa na Ásia, com sua família, e que usava um anel no 

dedo mínimo e os cabelos levantados atrás, deixando ver a nuca e as orelhas 

tenras e em flor, entremeando a conversa de sotaque lusitano com um “pois 

não” meio afirmativo, meio interrogativo, tudo isso contribuindo para que se 

inflamasse em mim a primeira ardência juvenil, moderada e efêmera 

(SCHMIDT, 2006, p. 161). 

 

As coisas, ao redor, vão se esclarecendo aos poucos quando se parte de suas 

representações. No extrato, reforçam-se as sensações que o narrador transparece ao 

especificar os objetos, alvos de sua lembrança: Esmeralda, a lua, a adolescência, o céu. 

Um conjunto que mostra a percepção em estado puro e isolado da memória do autor. 

Deduz-se, assim, que a percepção não vai de seu corpo para outros corpos, ajudando na 

composição da imagem e da própria memória. Ela faz parte do conjunto de todos os 

corpos a sua volta para em seguida, gradativamente, adotar o corpo do narrador 

schmidtiano como centro. Tudo isso se deve à capacidade que esse corpo tem de 

realizar simultaneamente ações e experimentar afecções. Visto por esse prisma, uma 

função sensório-motora da imagem contemplada a privilegia dentre outras imagens 

também avistadas. O narrador, ao final do relato, faz jus a essa lógica ao afirmar: “o 
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galo de Copacabana acorda-me, sacode-me, afasta-me súbito da monotonia cotidiana… 

E por isso ele é bendito para mim” (SCHMIDT, 2006, p. 161), 

 

3.3. Imagens sólidas: o que sobrevive na memória do narrador schmidtiano 

 

As especulações realizadas até aqui lideram este estudo na busca por se entender o 

mecanismo que forma a memória do sujeito que fala ao longo do texto literário em 

questão. Enfocar-se-á a partir de agora tal problemática, para que se possa aprofundar 

mais a função do senso perceptivo na elaboração de uma imagem e a distinção de três 

extensões, que jamais podem ser investigadas isoladamente: a lembrança pura, a 

lembrança-imagem e a percepção. Viu-se que a percepção nada mais é que o contato do 

espírito com o objeto contemplado e, nessa ligação, estão presentes as lembranças-

imagem, promotoras dessa contemplação e de sua interpretação. Constatou-se tal tese 

durante o exame dos textos memorialísticos anteriormente expostos a partir do instante 

em que o narrador schmidtiano tentava reunir imagens, apresentadas esparsamente, 

dando a elas uma possível conexão. O esclarecimento está no fato de que a lembrança-

imagem materializa a lembrança pura, contida no próprio sujeito, e a percepção 

encarnaria essa lembrança-imagem. Poder-se-ia deduzir, assim, a gênese de uma 

percepção nascente. No entanto, a lembrança pura apenas se manifesta por meio da 

imagem; única colaboradora para que um entendimento do mundo exterior aconteça. O 

pensamento humano abrange cada uma das referidas extensões num movimento 

contínuo e linear, o qual não ajuda muito a definir o começo de uma e o fim da outra. 

Augusto Frederico Schmidt lida muito bem com a consciência em sua prosa 

poética, porque é o fator responsável pela análise da memória. É o fluxo desta que se 

incumbe de fazê-la trabalhar. Aí, é cabível um questionamento: o objetivo seria o 

resgate de uma lembrança para, em seguida, passar-se a uma nova apreciação de um 

determinado período da história? A tentativa de se colocar em foco um certo momento 

do passado e, mesmo que por alguns instantes, abandonar o momento presente faz do 

cérebro uma máquina fotográfica. A lembrança do sujeito, a princípio, fica em estado 

virtual, isto é, um lado seu está no tempo presente e outro, no passado. Finalmente, 

transfere-se ao estado atual, buscando adequar-se a novas situações. À proporção que 
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suas formas se realçam e sua superfície ganha cores, imita a percepção. Ainda assim, o 

vínculo com o que já viveu permanece enraizado, e isso a torna o que é, pois se tivesse 

simultaneamente um estado presente e dele pudesse se desprender, nunca seria 

considerada uma lembrança. Daí se ter uma escrita memorialista cuja técnica consiste 

em sempre redescobrir e recontar o que pensamos ter apreendido. Na verdade, cada um 

de nós, sujeitos da História, estamos repensando os nossos laços e a relação destes para 

o contexto social em que vivemos. Schmidt é um escritor de ação e, como 

empreendedor, não esconde o seu ativismo ao remodelar as bases sócio-históricas. 

Sua escrita é marcada por uma série de associações que garantem a consistência 

de uma percepção consciente. O problema desse associacionismo é que quebra a 

continuidade do fluxo da memória, abastecido pelas lembranças-imagem, 

comprometendo a interpretação da própria realidade observada, o que resulta em sua 

substituição por uma realidade composta de imagens descontínuas e justapostas. A 

razão está na fonte de cada uma dessas imagens. Elas acabam se construindo numa 

situação, colhendo dados dela e depois os levam para uma situação seguinte, na qual 

sofrem uma nova interpretação, de modo que se colocam ao senso perceptivo do eu em 

um estado misto e impuro. Contudo, o associacionismo necessita renunciar a certas 

fases de distinção do que é estável e do que é instável para a formação da imagem e a 

sua captação, pois o estado psicológico deve atuar como uma espécie de átomo, cuja 

estrutura é simples. A partir daí, justificam-se, no caso da percepção, as várias 

sensações associadas que lhe dão vida, luz; as imagens rememoradas preencherão um 

núcleo mais obscuro da mente. Então, a imagem rememorada terá pouca proeminência e 

ignorará a lembrança-pura, para que esta não vingue. A mistura de impressões, 

produzidas pelas constantes associações que auxilia o que se percebe, expõe o narrador 

schmidtiano a um leva de dúvidas existenciais, já deliberadas, a ponto de ele organizar o 

seu próprio discurso em autênticas reflexões. Se todo o mundo, com todas as suas 

imperfeições, o sensibiliza, a busca de uma solução o inquieta. No texto “Meditação I”, 

publicado em forma de crônica no jornal O Globo, no dia 7 de setembro de 1963, 

recolhido para a Antologia de prosa Saudades de mim mesmo, reconhece-se o que se 

está avaliando: 
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Mais importante que o destino do Brasil e a sua política é hoje para mim o 

conhecimento, a leitura, a meditação dos Evangelhos. Se tiver que salvar-se o 

meu país, ele se salvará: a salvação do Brasil não depende de mim. Mas a 

minha salvação está ao meu alcance. Que me acontecerá, porém, se eu não 

conhecer o caminho na hora em que for chamado e em que tiver que tomar o 

meu rumo? […] Estamos nos tempos dos números em que cem doidos valem 

mais do que noventa e nove sábios. Enquanto o número comandar, enquanto 

a mesma forma de julgar que libertou Barrabás e conduziu à cruz Jesus 

Cristo, continuar sendo praticada, que importará, que distinção será feita 

entre um homem que fala e outro que silencia, entre o que cuida do efêmero e 

o que medita sobre as coisas que virão depois do tempo? (SCHMIDT, 2006, 

p. 125). 

 

As correspondências de ideias aí feitas ratificam esse dinamismo que a percepção 

tem, uma vez que a imagem, gerada por associações entre coisas e fatos, estimula uma 

concorrência entre o estável e o instável. Se se ampliar a questão, ver-se-á que, diante 

desse fenômeno psíquico, a percepção acabará por destituir a lembrança-imagem, e esta, 

por sua vez, a lembrança-pura. Ao comparar o discurso dos homens com o discurso 

bíblico, o narrador divulga suas sensações sobre os acontecimentos históricos, 

contestando o projeto político da nação brasileira, partindo de suas experiências 

enquanto articulista e recriando o discurso da ciência histórica. É óbvio que das 

construções associativas, além da própria imagem, resta a sensação, o que quer dizer 

que a vida psicológica limita-se a esses dois componentes. Eles são percebidos ao longo 

de toda a narrativa, sempre que o narrador arrola aspectos da sociedade e do sistema 

político de seu tempo com o de tempos remotos: a justiça da Antiguidade ao referir-se 

ao julgamento de Cristo, aos critérios que foram usados nele e o despreparo dos 

governantes quanto a possíveis metas desenvolvimentistas, as quais tinham a simpatia 

de Schmidt. O associacionismo impele a uma vida psicológica calcada na sensação e na 

imagem das coisas. Resumindo-se a estas, contribuiu para a inserção da imagem na 

própria lembrança-pura, o que ocasionou a perda do estado original daquela em função 

desta e a aproximação da imagem da percepção. A inclusão de um estado no outro 

tolherá qualquer tentativa de se enxergar diferença entre os papéis de cada um, quando 

muito apenas uma diferença de grau ou de intensidade. Daí, a classificação em estados 

fortes e fracos. Os primeiros, manifestando-se no sujeito cada vez que este busca 

percepções do presente, e os segundos, sempre que erige representações do passado. 

Todavia, para que se pudesse abranger o passado em sua integridade, precisar-se-ia 
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adotar um movimento específico, de maneira que ele se apresentasse numa imagem 

presente, pois, do contrário, tal empreitada fracassaria, e só um rastro de algo atual 

verificar-se-ia. O associacionismo peca por, sob esse aspecto, involuntariamente, mover 

esforços para levar o sujeito a descobrir, num estado presente, a esteira do passado, 

distinguindo assim a lembrança da percepção. 

“Muito embora minha vocação fosse também para os negócios, não amealhei 

fortuna considerável e desprezei ocasiões de lograr proveitos. Minha figura era de 

Sancho, mas quantas vezes não agi como próprio d. Quixote […]” (SCHMIDT, 2006, p. 

126). “Meditação I” é um relato cheio de analogias, como bem se pode averiguar no 

referido extrato. O narrador mantém robustos os alicerces entre o tempo remoto e o 

tempo de sua fala, arregimentando imagens e percepções numa dialética que torna o 

discurso brando; o que talvez explique a comoção do leitor ao refletir sobre o conteúdo 

exposto. É claro que, concomitantemente, isso também incorre na intenção em se 

rememorar a lembrança na própria origem, isto é, a lembrança terá autenticidade se o 

narrador for buscá-la com eficiência no próprio passado. Agindo assim, conseguirá que 

uma lembrança sua se atualize e viva numa imagem, muito embora o contrário não 

assegure que a imagem pura e simples o transporte efetivamente à época passada. É 

compreensível que o narrador schmidtiano se empenhe bastante na atualização daquilo 

que sente ou lembra a respeito dos acontecimentos vividos no presente. O que resta 

saber é se, em meio a tantas tentativas de materialização da lembrança, os efeitos de sua 

origem no passado se preservam. O fato de uma simples lembrança, de uma sensação do 

eu, propagar-se no interior da própria sensação, não faz este raciocínio inferir que a 

lembrança é uma sensação nascente. Talvez esta seja magnetizada pela lembrança, 

produzindo dessa forma a sugestão. Mas uma coisa é certa: o lembrar-se varia à 

proporção que se atualiza. O erro só acontece quando apenas a intensidade com que a 

sensação se desponta é menor em relação à intensidade com que a lembrança-pura se 

manifesta, causando também a diminuição da intensidade desta. Sendo assim, esses dois 

estados, que contribuem para o alicerce da memória individual, se acabassem se 

diferindo apenas em grau, estimulariam a mudança da sensação em lembrança. Quando 

a lembrança de um sentimento ruim, que incita grande desconforto, é, na verdade, fraca 

ao sujeito, um sentimento de dor, muito intenso, pode ir diminuindo aos poucos em se 
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tratando de um sentimento rememorado. Em certo instante, ficará nítida a dificuldade 

em se perceber se o que o narrador schmidtiano conta, em forma de comparações 

figurativas no texto anteriormente expresso, é uma sensação fraca acerca das 

experiências sociopolíticas tidas ou se só imagina tal sensação; o que de algum modo é 

natural, uma vez que a lembrança-imagem já está presente na própria sensação. No 

entanto, que fique claro que esse estado fraco da consciência, em hipótese alguma, 

surgirá enquanto a lembrança de um estado forte. Esse escólio convence-nos de uma 

coisa: a lembrança se difere bem de qualquer manifestação psíquica, lúcida ou onírica. 

Seguindo as demais pistas ao longo de “Meditação I”, vale salientar que o 

exercício dessa relação entre a lembrança e a percepção vai muito além de um mero 

associacionismo ou qualquer diferença de grau que possa existir. Quando Schmidt 

arrisca-se fazendo contrapontos entre uma geração, conhecida por uns por sua luta 

ideológica a serviço de uma nação igualitária e por outros por ser anuente com a 

ideologia implantada, em plena discussão sobre o sistema de governo ou a forma de 

governo mais apropriada para o Brasil, e outra geração, que possivelmente viria a trazer 

novas ideias para salvar o país daquilo que ele chama “Nação minha” que é “vítima de 

baixa cobiça e de inominável estupidez”, a técnica usada é a que já se havia apurado em 

outras atividades escritas de autoria dele: o jogo dialético entre o passado e o presente. 

Sempre o substrato para a concretização de suas metas e a caracterização de sua 

estética. É por isso que a ilusão que proporciona semelhante ligadura entre a lembrança 

e a percepção do narrador de memórias pode, às vezes, repousar sobre uma falsa ideia 

da origem do objeto contemplado. Ou seja: o interesse do narrador schmidtiano chegará 

a um ponto em que não mais direcionará o seu objetivo, com o texto, em apenas 

construir um ensinamento ao leitor, mas puramente ele próprio, na condição de sujeito 

enunciador, especular um contexto social e político, que poderá nem acontecer igual ou 

semelhantemente no futuro. É o que Bergson (2010, p. 160), em Matéria e memória, 

denomina “deslocamento da lembrança pela percepção”, fundando o tempo presente, 

em detrimento da lei do mais forte. O que avizinha o passado e o presente é muito mais 

que uma diferença de grau. O presente do narrador é o que ainda pode lhe dizer tudo 

aquilo que ele almeja ter, o mobiliza para uma reflexão ou ação sobre o leitor, como 

também pode repelir essa ação; já o passado nada pode agir, porque é acabado. Então, 
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quer dizer que se há oposição à ação, ainda no presente, pode-se compreender melhor a 

raiz do que seria a “lembrança-pura”? 

O nosso trabalho não teria utilidade se não qualificássemos a lembrança de um 

estado passado, procurando um vestígio real, compreendido pela consciência, acerca da 

própria realidade presente. O que seria o instante presente? Poderíamos chamá-lo de o 

momento que decorre, e o passado de o momento decorrido. Fugindo um pouco dessa 

visão matemática, torna-se pertinente a existência de um presente ideal na memória do 

narrador schmidtiano. Sob esse prisma, o presente possui uma duração. Toda vez que, 

por meio da voz que fala no texto, Augusto Frederico Schmidt cria “pontes” entre o 

passado e o futuro, tais “pontes” representariam o seu presente, isto é, os fatos sendo 

contados no instante em que o discurso se processa, ativado, pois, pelo próprio leitor. O 

presente do narrador estende-se sobre o seu passado e sobre o seu futuro. 

Primeiramente, o passado, porque é um tempo distante do momento da fala; 

segundamente, o futuro sobre o qual esse momento se inclina. É o futuro que esse 

tempo presente mostra, de modo que precisa simultaneamente ser a percepção do 

passado imediato e a determinação do futuro imediato. Este é sempre ação e movimento 

enquanto que aquele é sensação de sucessivos estímulos elementares. O presente, para o 

narrador schmidtiano, é sensação e movimento simultâneos. O presente é um todo 

indiviso, e tal movimento abrange a sensação, prolongando-a até virar ação. Deduz-se 

que o presente para Schmidt é a consciência de que seu corpo é testemunha-chave, pois, 

experimentando sensações e realizando movimentos, chega-se ao consenso de que 

ambos só existem, num determinado instante, em um único sistema. O presente parece, 

então, absolutamente constituído a ponto de incorrer sobre o passado. O narrador, 

deixando-se influir pela matéria (aqui entendida como os objetos ou circunstâncias 

vividas), e influindo sobre ela, torna-se o centro de ação, o lugar onde tudo aquilo que o 

impressiona acaba por converter-se em movimentos efetuados. Essa constatação quer 

dizer que o estado de espírito do narrador schmidtiano vai aclarar nossa ideia de que a 

duração de um ser no seu respectivo tempo continua em formação. O prosseguimento 

do ser consubstancia-se na própria realidade, e se o momento presente do narrador 

sofresse um corte instantâneo, uma parada, que o transportasse novamente ao mundo 

material, seu corpo seria centro a emitir sensações que transcorrem naturalmente. A 
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partir desse trabalho de seu corpo, o narrador sente um novo estado espiritual que o 

atualiza em seu tempo presente. 

Sendo o próprio corpo a matéria que não cessa de recomeçar suas atividades em 

plena sua extensão no espaço e no tempo presente, no relato schmidtiano, é a 

materialidade de nossa própria existência; um mero conjunto de sensações e 

movimentos. Esse conjunto é determinado e é único em cada circunstância vivenciada 

pelo narrador, dado que as sensações e movimentos do seu corpo preenchem lugares do 

espaço onde tal voz enunciativa está. Não poderia haver no mesmo lugar muitas coisas 

ao mesmo tempo. Faz-se nítida a diferença de grau entre cada sensação atual tida pelo 

narrador e a lembrança pura. Consoante Bergson (2010, p. 163), as sensações atuais, 

que permeiam a memória do sujeito, são tudo aquilo que ocupa a algumas porções 

específicas da superfície do seu corpo, ao passo que a lembrança pura aí armazenada 

não se relacionada à parte alguma do seu corpo. Necessitará de novas sensações para 

materializar-se, passando de lembrança ao estado de coisa vivida, presente, por 

consequência apenas voltando ao primeiro estado se for evocada, juntamente com todo 

o passado do sujeito. O narrador schmidtinano desfruta desse mecanismo explicado no 

relato “Os bondes”, da antologia de prosa Saudades de mim mesmo, ao mesmo tempo 

em que rememora os fatos contidos na lembrança, e nesse caso são componentes da 

lembrança pura, aparentam integrar o presente do narrador no instante em que a 

narração acontece: 

 

Vão partindo os bondes desta cidade. Gostaria de escrever a história de um 

certo passageiro de antigamente que ia para o emprego no comércio de 

manhã muito cedo, voltando ao anoitecer. Esse mesmo passageiro, alguns 

anos depois, passou a ser um jovem literato que partia para os encontros 

noturnos nos cafés onde reuniam homens de letras e artistas plásticos e fazia 

suas viagens à cidade nos hoje veículos obsoletos. O bonde era um lugar de 

leitura e de sonho. Ainda mais de sonho do que de leitura. De olhos fechados, 

o passageiro perdido sonhava com o futuro (SCHMIDT, 2006, p. 191). 

 

Por esse fragmento, o objeto “bonde” assume um caráter figurativo ao funcionar 

como peça-chave no transcorrer do tempo do narrador. Ele catalisa todas as recordações 

que podem ser rememoradas, fazendo a distinção entre o que é passado e o que é 

presente, apenas enquanto o narrador fala. O que foi vivido ainda não teve um fim e 
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tenta esclarecer o momento atual. A evasão de sentidos, dada através do sonho, fuga da 

realidade, configura dois tempos paralelos, que, às vezes, no decorrer do relato, se 

encontram e se complementam. Existem dois discursos que se entrelaçam também: um 

que dá uma feição real à narrativa (por isso o desejo de construção da história de um 

personagem do texto), e outro que é ficcional por se tratar de um texto literário e, assim, 

ingrediente transfigurador da linguagem; linguagem essa que, anteriormente dita, recria 

a realidade e o próprio discurso. Todas essas lembranças esparsas vão montar a 

expressividade do texto, isto é, o seu nível de linguagem, e o bonde é a inspiração que o 

narrador precisa para que a sua arte se estruture. Em um dos momentos da narração, são 

assinalados os tipos que desfilavam no veículo elétrico e que serviam de temática para 

os poemas schmidtianos ou outros gêneros como os da sua prosa (artigos, crônicas, 

relatos memorialísticos etc.). Parte do lirismo de sua poesia em versos ou em prosa o 

narrador afirma que germinara do diálogo ou da simples contemplação de moças 

frequentadoras desse meio de transporte. Este também o legou à educação sentimental, a 

saber, o aprendizado diante das vicissitudes do amor e da vida. Por que não dizer que o 

bonde, outrossim, não seria uma escola mais próxima da prática social? Prática social 

no sentido de vivência daquilo que, a princípio, aprendera nos livros e que, a seguir, lhe 

oportunizou emoções mais intensas, tornando o seu acervo memorialístico, além de 

poético, histórico. 

A análise de “Os bondes” leva a crer que o narrador-personagem, o próprio 

Schmidt, faz uma longa viagem em busca de si mesmo, procurando sentidos no que 

contempla ao seu redor. Uma viagem, na verdade, curta, do ponto de vista do espaço 

físico, e longa, do ponto de vista do espaço psicológico. As coisas que admira ajudam-

no a encontrar representações, imagens a favor de uma tese a respeito da sua existência 

no mundo. Assim, vai se organizando a memória, a partir das lembranças, consoante 

explanado. Por outro lado, é como se um sentimento de ansiedade dominasse o 

narrador, que tem que obter todas as respostas existenciais rapidamente, porque a vida é 

breve, como a viagem de bonde, e a morte não escolhe a hora de acontecer. Ele mesmo 

reconhece isso, porém, sente dificuldade em produzir algo que o satisfaça ou que 

indique um caminho para as suas ambições. Através da poesia, tenta meditar sobre suas 

dúvidas e não consegue respostas a contento. Simultaneamente, necessita registrar, ao 
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menos, o seu esforço em descobrir a definição de tudo o que experimenta: “[…] Creio 

mais fecundo deixar que os meus desejos tomem forma sem qualquer intervenção de 

minha parte. O que tiver de nascer, nascerá um dia. A vida se encarregará de fecundar, 

de apodrecer as sementes e só depois os frutos virão” (SCHMIDT, 2006, p. 192). É 

claro que a intenção do narrador, ao evocar o passado no presente, é uma ação 

indispensável diante do futuro imediato. Isto é, se o presente é sensório-motor, para o 

sujeito, o passado é tão-só imagem, uma sensação nascente, que se insere em tal ação, 

adquirindo uma utilidade. No entanto, logo que vira novamente imagem, o passado sai 

do estado de lembrança pura e se mistura com parte do seu presente; a lembrança é, 

pois, atualizada em imagem, distinguindo-se intensamente da lembrança pura. Durante 

o passeio público no bonde, o narrador vai aparelhando tais recordações, uma a uma, de 

modo que as imagens resgatadas para o momento presente e a lembrança da qual 

provieram são uma condição para invocar-se o passado. Senão, a própria lembrança 

inutiliza-se, porque não se vinculando à sensação que se tem das coisas presenciadas e 

vividas, também não se dá o vínculo com o presente, sendo, portanto, inextensiva. Esse 

jogo de sensações que possibilita o narrador manipular a recordação faz com que os 

tempos idos e atuais ora se choquem, ora se difiram, deixando ao leitor a função de 

reescrever o discurso histórico a partir da recriação proporcionada pelo discurso 

literário. Por conseguinte, acaba por se perceber outra vez a obsessão do narrador em se 

rediscutir o processo histórico, já que também é poeta e sujeito de um tempo e de uma 

sociedade em constante mudança. O modo de vida, os costumes, a mentalidade de sua 

época, parecem ter repercussões para o futuro. De sua vida pessoal, Schmidt busca a 

universalização de suas ideias, de suas razões de ser. Por que não pensar que um 

simples passeio público num bonde, onde se tem uma visão panorâmica da cidade, das 

pessoas, de suas ações, seja capaz de levar o sujeito reconsiderar atitudes de sua época, 

ou melhor, do período histórico em que se encontra? Período esse dentro do qual 

sempre será lembrado. Por isso, a preocupação em ir além dos fatos objetivos. Cada 

minúcia vem ao texto para assistir tal fito: 

 

Mas o bond oferecia, também, distrações diferentes, mais alegres e vivas. E 

abria clareiras, pausas, sítios solares. O eterno feminino sorria infalível. 

Haviam sempre raparigas que iam para o trabalho e certas colegiais que 

provocavam no lírico passageiro palpitações mais alegres, esperanças novas. 
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Os “brotos” de hoje eram as melindrosas de outrora. […] Num segundo, o 

olhar recolhia aspectos que pareciam misteriosos e chegavam até o bond 

como palpitações de tentações irresistíveis. Era o sortilégio, a sedução 

ferindo os corações. Meu Deus, quantos pecados na imaginação! Depois, 

quando se ia à cidade, chegava-se à Galeria Cruzeiro, que era o ponto 

terminal, o fim da viagem tão rica em tentações. Joyce seria capaz de 

escrever grosso volume sobre uma só viagem de bonde. Mas para um 

modesto rabiscador de suas próprias lembranças, algumas poucas páginas são 

excessivas (SCHMIDT, 2006, p. 192-193, grifo do autor). 

 

A lembrança pura do narrador conserva-se sempre em estado latente porque, de 

certo modo, ele a torna como a propriedade essencial dos estados psicológicos 

inconscientes (BERGSON, 2010, p. 165). Estes não podem deixar de ser conscientes 

sem deixarem de existir. Porém, sendo a consciência um fator do presente e, portanto, é 

considerado ação, o que não é ação pode deixar de ser consciente sem deixar, por sua 

vez, de existir de uma forma ou de outra. Isto é: no campo psicológico, o sentido de 

consciência não está inteiramente relacionado ao de existência. Trata-se tão-só de uma 

ação real, que pode ter resultados imediatos, estando atada à própria extensão, o que 

dificultaria menos ao se tentar representar um estado psicológico inconsciente, a saber, 

impotente. É incontestável que, seja qual for o conceito que se tenha da consciência, 

esta, no ser humano, dirige a ação e orienta uma escolha. É capaz de projetar uma luz 

sobre os acontecimentos imediatos que levam a uma decisão sobre eles, além de nortear 

as lembranças passadas, fazendo com que estas se organizem com esses 

acontecimentos. O que de fato não consegue ser iluminado pela consciência permanece 

oculto na inconsciência. Com tudo isso, nota-se o caráter especulativo que se pretende 

dar à consciência na situação em análise. Ela não tem interesse em deixar escapar 

conhecimentos que detém, uma vez que está voltada ao conhecimento puro, não se 

abstendo, assim, de também esclarecer o que possa estar perdido para ela. Significa 

dizer que no domínio da consciência toda realidade se atualiza. Uma memória sendo 

construída pelo narrador schmidtiano adota essa diretriz no texto “A cidade perdida”, da 

obra O Galo Branco. Nele, o narrador recolhe dados históricos e sociais da antiga 

cidade do Rio de Janeiro, onde nascera e passara boa parte de sua infância. Nomes de 

avenidas, ruas, datas comemorativas (algumas de perfil nacional, como o Carnaval), a 

praia de Copacabana de seu tempo de garoto, tudo é revivido a partir da leitura da obra 

de Gastão Cruls, que, nos dizeres do próprio narrador-autor, “envelheceu-o bastante”. 
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Todos os costumes de uma geração não fogem à sua lembrança, transformando-a em 

algo consciente. A impressão que se tem desse relato é que a atitude consciente do 

narrador, conforme dito antes, é iluminar fatos, detalhes esquecidos ou não vividos pela 

coletividade com base no discurso objetivo e imparcial de Gastão Cruls. Tratar-se-ia de 

uma complementação ou, talvez, uma reescrita do discurso histórico desse autor. Se 

não, vejamos: 

 

Fala, na sua Aparência do Rio de Janeiro, Gastão Cruls dos bairros e detém-

se alguns momentos na Copacabana antiga. Vivi quase que toda a minha 

meninice em Copacabana. Lembro-me da Igreja de Nossa Senhora de 

Copacabana, quando era uma capela apenas. No mês de maio, as novenas à 

Virgem eram maravilhosas. Môças, e entre elas algumas de minha família, 
iam à tarde enfeitar o altar, estender as toalhas de linho rendadas. De noite, a 

Senhora muito bela sorria grave por entre rosas e velas chorando lágrimas de 

cêra. Recordo-me bem da casa de minha tia, a viúva Miranda (Filomena de 

Meneses), iluminada a gás. Um grande capinzal se estendia pela Rua Hilário 

de Gouveia e eram poucas e discretas as casas (SCHMIDT, 1957, p. 161-162, 

grifo do autor). 

 

Durante a leitura do relato, o narrador deixa escapar recordações, que parecem 

passar pelo filtro da consciência, virando imagens atuais. Aquilo que não é atualizado 

volta a ser passado e, por consequência, não é percebido, nem é material consciente. O 

que seria então do plano da consciência e da inconsciência nessa narrativa schmidtiana? 

Definir não é uma tarefa fácil, porque se chega a um equívoco sobre a representação do 

inconsciente. Tal problema se difunde em razão de umbloqueio: crê-se que o material 

inconsciente, por não ser percebido, é vazio dedefinição. É do senso comum se acreditar 

que as imagens que se apresentam através da percepção não traduzem a totalidade do 

objeto observado. E, por outro lado, o que, na verdade, pode ser um objeto material não 

percebido ou uma imagem não percebida? Fatores que integram um inconsciente. Ao 

decorrer do relato, Schmidt não esconde que as imagens percebidas aparecem 

tempestivamente; porém, a curiosidade do leitor aumenta com o não relato de possíveis 

acontecimentos relacionados aos que são expostos. Imagina-se que podem existir outros 

detalhes ocultos ou, quiçá, não notados, que possam ajudar a entender mais essas 

experiências tidas no texto memorialístico. O significado da cada representação dos 

lugares citados (casas, ruas, praias, igrejas etc.) está, provavelmente, nessa massa do 

inconsciente do narrador que ainda não foi percebida, mas que lança uma ideia a quem 
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lê a narrativa para que a investigue mais. Feito isso, poder-se-ia chegar a informações 

complementares desses sítios. Portanto, a visão de uma igrejinha perto do Forte de 

Copacabana, mencionada no texto, pode estimular a mente do leitor a arquitetar novas 

representações, como, por exemplo, a de que o narrador queira discutir a religião 

enquanto significado para a sua existência e fonte de sabedoria para explicar a vida e a 

morte, atenuando, assim, as angústias do homem. A mesma coisa também quando ele 

insiste na informação acerca da casa da Rua Hilário de Gouveia, já explicitada em 

outros relatos deste estudo, destacando os entes queridos como personagens da história 

desse lugar, o qual acrescentaria um novo olhar à História do Brasil, na condição de 

ciência, pois compeliria os estudiosos a rever interpretações antigas. 

A elucidação para esse fenômeno do que é e não é captado pela percepção está no 

fato de se pensar simultaneamente em percepções ausentes mesmo quando se fala em 

outras ligadas a elas. Schmidt reflete sobre todos os lugares do Rio de Janeiro remoto e 

de situações arroladas a eles à medida que também insinua descrições deles, levando-

nos a fazer uma viagem à terra fluminense nas primeiras décadas do século XX e ao 

estilo de vida de seus personagens (vendedores ambulantes, acendedores de lampiões, 

comerciantes etc.). É claro que as percepções ausentes não são criadas à proporção que 

a consciência as recolhe. O sujeito dispõe de dois tipos de percepção: as atuais e as 

virtuais. Ao longo do espaço onde esse sujeito está e do tempo que coordena sua 

atuação, as percepções se estendem ora numa linha horizontal, ora numa linha vertical,  

até atingirem um ponto de interseção, o único que é visualizado pela consciência. As 

lembranças se submetem a um escalonamento na vertical enquanto os objetos vistos se 

ajeitam simultaneamente no espaço em que o contemplador está. Para entender melhor a 

ilusão que se faz nesse movimento, é preciso se descobrir a sua proveniência, 

acompanhando-se também as sinuosidades que ela produz enquanto se apresenta no 

momento da especulação dos objetos materiais. Esse duplo movimento permite a 

sugestão de realidades objetivas que não tenham relação com a consciência e estados 

conscientes fora dessa realidade objetiva. Parece até que o espaço conserva coisas 

indefinidas, que se justapõem, enquanto o tempo vai aniquilando, aos poucos, estados 

que incidem ao longo dele (BERGSON, 2010, p. 167-168). 
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Ainda no que diz respeito ao escalonamento, os objetos visados numa linha 

horizontal contribuem para o que se vai perceber, ao passo que os que estão no 

transcorrer da linha vertical já foram percebidos. O que é tido como passado perde o seu 

interesse para quem o conhece e, então, perde sua ação sobre o sujeito e só despertará 

uma nova curiosidade se a influência que exerce tiver a mesma vitalidade da percepção 

presente. O futuro imediato é considerado uma ação iminente, detentora de uma energia 

ainda não usada, o que leva a crer que toda a seção despercebida do universo material 

sinaliza ao sujeito uma realidade que não tem claramente determinados os períodos não 

percebidos de sua existência passada. A tentativa de se distinguir relativamente a 

utilidade, bem como as necessidades materiais da vida, reclama ao espírito humano um 

corpus cada vez mais nítido sobre essa tarefa, que desemboca no campo da Metafísica. 

Se os objetos ao redor do narrador schmidtiano, em graus diferentes, representam uma 

ação que ele pode efetuar sobre eles e depois sofrê-la deles, o efeito dessa ação é 

medido em função do maior ou menor afastamento do objeto apontado. Com base nessa 

distância no espaço, é possível se mensurar a proximidade de uma ameaça ou de uma 

promessa ao longo do tempo (BERGSON, 2010, p. 168-169). Ao narrador do relato 

schmidtiano “A cidade perdida”, é regulado um espaço que oferta um futuro próximo, 

capaz de esvair-se sem definição. O espaço que o resume permanece indefinidamente 

aberto e, dessa forma, o horizonte imediato constatado pela percepção do narrador 

encontra-se cercado por um círculo mais largo, existente, mas não muito percebido, que 

resulta em outro círculo que o cerca, e assim por diante. O que se deduz é que 

apercepção humana, à medida que se atualiza, se expande, constituindo-se apenas em 

seu conteúdo referente a uma experiência mais ampla e mais indefinida que a abrange. 

As lembranças do narrador do relato parecem, no entanto, persistir no liame com todos 

os objetos e lugares que visualiza ao seu redor, resgatando-os enquanto coisas do 

passado, apesar de todo o empenho que a consciência faz para que eles venham a 

agregar realidades presentes. Um sentido é dado pela memória individual a fim de que 

se possa intuir sua retomada na contemporaneidade na qual se localiza a fala do 

narrador: 

 

Sou do tempo do acendedor de lampiões. E quando, num certo período de 

minha infância, morei na Rua Araújo Leitão, perto de Lins e Vasconcelos, 
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um desses acendedores de lampiões constituía o motivo de brincadeiras da 

meninada. Era um homem alto, magro, vesgo, com um defeito na perna. 

Esperavam-no, o bando de rapazinhos vadios, escondidos atrás de um 

capinzal e, mal aparecia o homem, punham-se em côro a gritar: “Corre, 

Cristo, lá vem o diabo com a lança, anda depressa que êle te alcança.” A 

lança era a vara de acender lampiões e o diabo, um pobre diabo que se 

irritava, que procurava pegar um dos desocupados e vadios que lhe 

dificultavam a vida e o difícil e pacífico trabalho… Falando nesse acendedor 

de lampiões, logo me vem à memória o português plácido e tão simpático que 

nessa mesma Rua Araújo Leitão vendia broas de milho e pãezinhos quentes, 

verdadeiramente deliciosos. É que o homem das broas surgia logo depois que 

o silêncio caía sobre a ruidosa aparição do acendedor de lampiões. Surgia 
vagaroso, batendo nas portas ou nas janelas baixas e anunciando os seus 

produtos à freguesia (SCHMIDT, 1957, p. 162-163, grifo do autor). 

 

Reaver o que já passou, para Schmidt, é um instinto que se define na abertura de 

um espaço que se coloca de maneira indefinida diante dele mesmo, enquanto 

memorialista, à medida que todo o tempo vivido passa. Sabe-se que a realidade é uma 

extensão do que o autor é, podendo se alargar até o infinito da percepção deste, o que 

espontaneamente, em referência à vida interior do próprio sujeito, só parece ser real 

aquilo que principia com o instante presente, enquanto as sobras se desfazem. 

Iluminando-se mais o dito: sempre que uma lembrança outra vez toca a mente do 

narrador schmidtiano, é como se aderisse ao estado presente, e isso pode ser um indício 

de que os objetos e sítios não reparados por esse narrador, em relação aos que conseguiu 

reparar, tenham a mesma aderência de sua psiqué, viabilizando ao inconsciente a mesma 

função para as duas ocorrências. Contudo, ainda persiste a dificuldade do narrador em 

representar as coisas que vê, justamente porque acaba acentuando mais as diferenças 

entre elas do que as semelhanças, apagando estas últimas. Os objetos são escalonados 

sucessivamente no espaço, quando sua observação e os estados mentais que os 

apreendem se desenvolvem sucessivamente no tempo, de modo que se condicionam de 

uma maneira totalmente determinada. A partir daí, para o narrador, cada objeto é um 

novo objeto. Assim, processa-se a visão, ao passo que as lembranças que brotam dessas 

contemplações se distribuem numa ordem, à primeira vista, primorosa. Temos que a 

ordem das representações é necessária no que tange a sua visão e, contingente, no que 

tange a sua percepção. Isso, de certo modo, leva o narrador a poder classificar a 

existência dos objetos visados até mesmo fora de toda consciência. A menos que não 

seja inconveniente para o narrador schmidtiano crer como dada a totalidade dos objetos 
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que não percebe, a ordem em que se dispõem delibera a formação de uma cadeia, da 

qual sua percepção presente seria um elo. Este comunicaria a atualidade de seu senso 

perceptivo ao resto da cadeia, assinalada pelos demais objetos percebidos. As 

lembranças, seguindo tal raciocínio, formariam uma cadeia semelhante, condicionando 

o caráter do sujeito a sempre estar presente em todas as suas decisões, de maneira que 

sintetizaria também a atualidade de todos os seus estados passados. De fato. Em “A 

cidade perdida”, da obra O Galo Branco, o leitor se sente numa cadeia de 

reminiscências que surgem de imediato e initerruptamente, o que lhe embaraça a 

atenção em alguns instantes. Será que não houve um intervalo de tempo maior para que 

o narrador vivenciasse as cenas edificadas pelas percepções e registradas nas 

lembranças? A ordem em que se colocam é a que está no texto? Faria sentido num certo 

espaço e tempo determinados? Parece que o narrador não tem muita ciência da ordem 

de suas lembranças à proporção que elas vão se agrupando em sua memória. Cabe ao 

leitor encaixá-la em um quebra-cabeça, o qual é concluído no último parágrafo, tendo 

uma visão panorâmica da cidade do Rio de Janeiro de sua época gloriosa: 

 

Todo esse Rio de Janeiro tão mais humano e tão mais agradável que o de 

hoje, de vendedores que eram amigos, com as chácaras em que se vivia tão 

bem; êsse Rio da Rôtisserie, do futebol de amadores, de Rui Barbosa de 

fraque cinzento, cercado por uma admiração quase supersticiosa, essa velha 

cidade que eu conheci com os seus primeiros cinemas regulares, o Palais, o 

Pathé, o Parisiense, êsse Rio de Lopes Trovão, de Emílio de Meneses, das 

conversas boêmias nos cafés e que ainda mal alcancei quando começava a 
abrir os olhos, tudo isso, e muito mais do que tudo isso, o livro de Cruls veio 

acordar, agitando fantasmas, reanimando coisas extintas, fazendo vivas as 

velhas vozes e a velha fisionomia da pátria carioca, hoje irreconhecível… 

(SCHMIDT, 1957, p. 163, grifo do autor). 

 

Nomes, cinemas, homens que fizeram história, cenas do cotidiano de seu tempo, 

são relembradas quase numa enumeração corrida, como se existisse uma ânsia do 

narrador em registrar tudo em sequência. Algumas delas aparentemente não têm elo, o 

que pode conduzir o leitor a sublinhar lacunas na narração de cada breve situação 

cotidiana. No final, as reticências marcam o fluir do pensamento ou da própria 

consciência. Tal ordem dos fatos é tecida assim, porque, numa ótica condensada, a vida 

psicológica anterior do narrador-autor existe para ele em intensidade maior do que 

aquilo que talvez pouco constate no mundo exterior. Geralmente, enxerga e se guia pela 
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totalidade de sua experiência vivida. Esse dado, na verdade, só é tido pelo ser humano 

enquanto síntese, e as antigas percepções, que são individualidades distintas, lhes 

passam a noção de terem desaparecido totalmente, reaparecendo apenas conforme a sua 

vontade. Uma aparente destruição total ou simples ressureição de uma lembrança, em 

função de um capricho do narrador do relato em estudo, advém do fato de a consciência 

atual, minuto a minuto, acolher o que considera útil e rejeitar o dispensável. Portanto, 

ela, que sempre está correlacionada com a ação, materializa, das antigas percepções do 

narrador, as que se aparelham junto com a percepção presente e, depois disso, se 

sobreporem. Cada informação que Schmidt nos fornece pela voz de seu narrador exige 

que haja uma vontade própria por parte de sua consciência para que esta se exprima em 

um ponto qualquer do espaço descrito (no caso, o Rio de Janeiro antigo) e supere 

barreiras até ganhar nitidez de pensamento. Quando isso acontecer, ter-se-á um conjunto 

de percepções que delimitará uma distância no espaço descrito, e as ações relatadas nele 

acabarão sofrendo um salto sobre o intervalo de tempo que separa a circunstância atual, 

a que é contada no momento da fala do narrador, e uma circunstância anterior a essa e, 

quiçá, análoga. Desse artifício, a consciência se transforma rapidamente e se livra das 

influências de toda a parte intermediária do passado. Enquanto as razões que incitam a 

percepção do narrador do texto se ordenam em continuidade rigorosa ao longo do 

espaço, provocam, por outro lado, as lembranças, que terminam se delineando de 

maneira descontínua. Tudo isso tem origem na própria ação do sujeito sobre os objetos 

a sua volta. No que diz respeito aos objetos não percebidos pelo narrador schmidtiano e 

às lembranças inconscientes no tempo, duas formas não muito distintas da existência, 

surge uma relação que lida com as ações, que, algumas vezes, são inversas num caso, 

pouco no outro. A existência, assim, parece dar origem a duas condições reunidas: a 

apresentação à consciência e a conexão lógica do que é apresentado como o que precede 

e o que segue. Para entender-se melhor, tem-se Bergson (2010, p. 172), em seu ensaio, 

antes mencionado, Matéria e memória: 

 

A realidade para nós de um estado psicológico ou de um objeto material 

consiste nesse duplo fato de que nossa consciência os percebe e eles fazem 

parte de uma série, temporal ou espacial, em que os termos determinam uns 

aos outros. Mas essas duas condições admitem graus, e concede-se que, 

necessárias uma e outra, sejam desigualmente preenchidas. 
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Ao se tratar dos estados internos atuais, o liame entre essas duas condições é 

menos estreito, e a determinação de um presente por um passado não deriva de uma 

lógica matemática. Em contrapartida, o que se apresenta à consciência por meio de 

meros relatos é eficaz, pois um estado psicológico atual revela a totalidade de seu 

conteúdo durante o próprio ato percebido. Bem diferente, é o que se tem em relação aos 

objetos exteriores: o liame é perfeito. Qual a razão disso? Os objetos seguem leis 

necessárias. Isso favorece a outra condição, a da apresentação à consciência, porque o 

objeto material, em detrimento da multiplicidade dos constituintes não percebidos pelo 

sujeito no relato destes ao seu redor, o atém a todos os outros objetos, ocultando atrás de 

si uma informação a mais do que aquilo que primeiramente nos desvenda. As cenas, 

coisas e circunstâncias que Schmidt narra em “A cidade perdida”, parecem afirmar, em 

termos empíricos, uma existência, que, em graus diferentes, procede da captação 

consciente do que vislumbra a sua frente ou a sua volta e conexão regular das coisas 

visadas. Todavia, insurge uma problemática desse nexo: a compreensão que se tem dos 

objetos contemplados sempre produz distinções abertas e não entende os resultados com 

base nessa explicação. Ela dissocia esses elementos, colocando os objetos exteriores de 

um lado e os internos de outro, quando poderia muito bem acolher a mescla dos dois, 

mesmo que em proporções diversas. Assim, tem-se modos de existência das coisas, 

radicalmente distintos, assinalados cada um por uma condição específica que não tem 

preponderância. Isso nos leva a crer que a existência dos estados psicológicos do 

narrador do relato será determinada pela apreensão por meio da consciência, e a dos 

acontecimentos externos que presencia sobreviverá numa ordem rígida e simultânea 

para uma possível sucessão. Daí, cenários diversos serem registrados na narração 

sucessivamente como se fossem flashes de um filme, forçando o leitor a constatar o 

aspecto cinematográfico numa simples narrativa real que se abre propositalmente em 

parte e o coloca diante de uma situação enigmática, reconstruindo o fio da memória 

schmidtiana. De tal modo, pode se averiguar aquilo que sobrevive nela.
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3.4. A repercussão do coletivo frente à questão memorialística 

 

Há ainda um ponto a ser discutido sobre o papel da memória no texto 

schmidtiano: o testemunho do narrador tem sua origem no que ele mesmo viveu e 

relatou ou sofreu uma complementação de outros testemunhos? É como se fossem 

discursos mistos, os quais se desenvolvem a partir das considerações que um tem a dar 

ao outro. O narrador, na verdade, tem um testemunho ao qual, primeiramente, sempre 

vai recorrer quando precisar reforçar a lembrança guardada sobre uma circunstância 

vivida. Ao colocar-se inseguro, em algumas narrativas, quanto a certos fatos, tentando 

ser extremamente verídico e convincente, acaba transparecendo a sua descrença no que 

lembra, ou constatando dados que, para quem lê, parecem obscuros. Infere que necessita 

de um auxílio, o que o leva a admitir a existência de um outro ser dentro dele: um outro 

que não presenciou nada, mas que talvez tenha composto o seu relato baseado no relato 

dos outros. Lembranças antigas, tomadas como referência pelo narrador, se moldam 

num conjunto de várias percepções que tem do presente. Põe-se, pois, diante de muitos 

testemunhos que não dificultam o reconhecimento de determinado fato, porque o 

identifica no meio de tantos relatados, mesmo havendo discrepâncias. 

São as inúmeras recordações em conjunto que reforçam a confiança que o 

narrador do texto schmidtiano tem ao relatar os fatos. Tal confiança dá maior precisão 

àquilo que recorda, e, com isso, a experiência é recomeçada não só pelo narrador, mas 

por todos os personagens do seu relato, os quais o amparam na narrativa. Parece que os 

fatos passados reaparecem com maior intensidade quando certas circunstâncias são 

relembradas com o auxílio dos interlocutores do narrador, mesmo que estes não figurem 

explicitamente no texto. Podem muito bem apenas serem aludidos, porém, de certa 

forma, não deixam de ter integrado o registro como coautores. Não estando mais 

sozinho na representação dos acontecimentos enfocados, o narrador agora concentra 

dois olhares na narração: o seu e o dos outros. As lembranças coletivas despontam 

porque não são só lembradas pelos outros, mas porque fazemos parte delas. 

Determinados eventos em que estivemos presentes ou objetos os quais presenciamos é 
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que as tornam coletivas. “Não é preciso que outros estejam presentes materialmente 

distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas 

que não se confundem” (HALBWACHS, 2006, p. 30). A confirmação ou o recordar da 

lembrança não necessitam de testemunhos sob forma material e sensível, mesmo porque 

eles em si não seriam suficientes. Além das lembranças que o narrador schmidtiano 

coloca em evidência, as dos personagens ou interlocutores podem até se juntar a elas, 

reconstruindo-se assim toda uma sequência de atos e palavras em situações definidas, e 

todas elas simultaneamente, sem que ele tenha recordação de tudo. Não adianta somente 

ter assistido a uma cena ou participado de uma em que todos os espectadores ou atores 

estiveram. Depois, quando estes a evocarem e tentarem reconstruir cada fragmento de 

imagem no espírito do narrador schmidtiano, sua lembrança sofrerá transformação, 

assumindo papel de coisa viva. Há momentos, inclusive, em que, ao contar, é visível 

uma certa fragmentação, uma vez que imagens desse tipo, impostas pelo meio em que 

viveu, mudam a impressão tida de fatos antigos ou de pessoas conhecidas. O texto “No 

IV Centenário de São Paulo”, da obra O Galo Branco, sustenta tal argumentação: 

 

Eis que começam as festas comemorativas dos quatro séculos de São Paulo! 

Foi ontem ainda… “Tenho saudades, ai, de ti, São Paulo, rosa de Espanha no 

hibernal Friul!…” Quem cantou assim foi Castro Alves. O verso parece 

incoerente; não sei por que ‘rosa de Espanha no hibernal Friul”. Mas na 

verdade canta, canta esse verso. E Castro Alves fala nas lindas filhas do país 

do Sul ainda no poema, dessas que eram outrora acordadas pelas concertinas 

dos estudantes em serenata. São Paulo província, São Paulo Calada da noite, 
São Paulo engatinhando, São Paulo surgindo enfim como a primeira vitória 

da riqueza no país pobre. Outro poeta – esse, desvairado pela vertigem da 

Pauliceia, cantou em outro verso histórico do modernismo: “São Paulo, 

comoção da minha vida, galicismo a berrar no deserto da América” 

(SCHMIDT, 1957, p. 142). 

 

O autor-narrador rememora o período de sua estada em São Paulo e destaca as 

maravilhas que a cidade lhe causou. O discurso do poeta baiano Castro Alves preenche 

parte das recordações, tornando o texto memorialístico coletivo, pois alguns fatos serão 

resgatados do esquecimento por Schmidt com a assistência do poeta em questão e 

também do escritor Alcântara Machado, relatores do dia a dia dessa metrópole. 

Algumas dessas imagens se apresentam fictícias e se somam à outra parcela que talvez 

exista no espírito do narrador, não reproduzindo muito exatamente o passado, o que nos 
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leva a pensar que os testemunhos dos outros é que são de fato exatos, corrigindo e 

reorganizando a lembrança do narrador e, concomitantemente, incorporando-se a ela. 

Ao longo do relato, imagens da Rua Rêgo Freitas, de grupos políticos que disputavam 

uma certa hegemonia vão compondo um mosaico ao lado de outras imagens, como o 

exibicionismo da moda da época (era o ano 1923), como carros de luxo a desfilar na 

Avenida Paulista, uma suspeita do nascimento da ideologia populista, dentre outros 

fatos. As imagens, na realidade, se fundem estreitamente às lembranças e se 

contaminam destas, destituindo assim a noção de que a memória seria uma tábula rasa e 

distinguindo os traços e suas sinuosidades nas imagens projetadas pelo passado 

(HALBWACHS, 2006). À medida que vai germinando suas recordações em um meio 

repleto de informações e testemunhos exteriores ao seu, o narrador vai também 

semeando a rememoração nesse conjunto de testemunhos a fim de formar uma 

consistente massa de lembranças. O curioso é que muitas vezes a cena relatada não 

deixa traços na memória do sujeito, como, em alguns momentos da narração, parece se 

notar, o que induz o leitor a entender que mesmo na ausência de tais testemunhos, o 

narrador schmidtiano não reconstrói fielmente em sua lembrança um quadro vivo de 

certa cena, sentindo-se de quando em quando até incapaz disso. E ainda que 

testemunhas um dia tentem descrevê-la, jamais virará uma lembrança viva em sua 

memória. Basta recolherem-se muitas das passagens de “No IV Centenário de São 

Paulo”, da obra O Galo Branco, para se perceber o que já se percebera antes em outros 

relatos do autor: a celeridade com que resgata informações remotas e o espaçamento de 

tempo entre elas, numa breve demonstração de que a sua memória necessita do 

testemunho exterior para a reconstrução de uma parte da cena narrada, pois, do 

contrário, não vira uma lembrança a ponto de ser rememorada. Por isso que as 

descrições de lugares, ruas, personagens e acontecimentos históricos são concisas 

demais, nos dando pouco conhecimento dos episódios. Um exemplo disso está no 

quinto parágrafo no qual inicia falando da atmosfera política de São Paulo quando lá 

aportou ainda na adolescência: 

 

Na hora em que cheguei a São Paulo, quase adolescente ainda, começava a 

criar-se o clima político. Davam-se as primeiras conversões ao comunismo: 

de repente, um rapaz estudioso, um companheiro de pensão, desejoso de ser 

bacharel e fazer carreira, ambicioso de ganhar dinheiro, sentia-se chamado e 
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abandonava tudo, sacrificava o futuro e a possibilidade de fortuna, e 

ingressava numa vida clandestina, com terríveis lutas e que o levaria à cadeia. 

Outros voltavam-se para a reação, para as doutrinas de ordem; eram êstes 

menos numerosos (SCHMIDT, 1957, p. 143, grifo do autor). 

 

Sobre esse personagem que virara comunista, pouco se sabe, como também 

detalhes de sua origem e que fim teve. Ao mesmo tempo, é narrada minimamente a 

trajetória desse panorama político. O eu percorre toda essa experiência com pequenas 

anotações do que passara, sem muitas discussões a respeito das causas, consequências 

que adoção de uma determinada ideologia produzira naquele que a adotara. A única 

coisa que se limita a dizer é que foi preso; o que aconteceu depois, não se lembra ao 

certo. Encerra a ideia aí e adiante parte para relatar alguma coisa sobre o Populismo, 

que se desenvolvia na capital paulista nos anos 20, acompanhada de descrições mínimas 

sobre casas, indústrias, atividade intelectual de esquerda que queria acabar com o 

tradicionalismo, os incipientes movimentos progressistas etc. Há ainda uma pequena 

referência ao Deputado Manuel Vilaboim, que era baiano, mas o narrador não se 

prolonga nodado. Sente dificuldade em descrever melhor a São Paulo de seu tempo e 

acaba misturando nomes, alguns até históricos, como é o caso do jesuíta Pe. José de 

Anchieta, Pe. Manuel da Nóbrega, e movimentos que no período colonial contribuíram 

para a formação da província, que depois se tornaria Estado (as Bandeiras). O que 

possivelmente poderia ajudá-lo a lembrar minúcias de cada evento seriam amigos, 

conhecidos ou pessoas do seu convívio naquela época, pois reforçariam “a massa de 

lembranças” a qual se mencionou anteriormente. 

É claro que mesmo restando, no seu espírito, uma lembrança do evento passado, o 

depoimento dos amigos ou conhecidos não será suficiente para que o narrador recorde 

de tal evento na sua totalidade. Não significa que ele vai se lembrar do fato ou de parte 

dele da mesma forma que os outros interlocutores do grupo, com o qual conviveu num 

determinado momento de sua história, ou que o pensamento de ambos será o mesmo em 

relação a certas perspectivas; mas, pelo menos, perdurará o seu contato com o grupo 

por, talvez, identificação a ponto de confundir o seu passado com o dele. Também é 

preciso se ver que, para essa corrente se prolongar, o narrador schmidtiano deve manter 

o hábito de pensar e de se lembrar enquanto membro do grupo, de cujo testemunho faz 

parte, simpatizando com o seu ponto de vista e usando as ideias comuns a todos os seus 
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membros. É o que se dá ainda no relato aqui estudado no instante em que o narrador se 

recorda do escritor Alcântara Machado. Supõe que, no período do IV Centenário da 

cidade, o autor de Brás, Bexiga e Barra Funda tinha iniciado a sua carreira como 

escritor, produzindo crônicas, sempre se utilizando de técnicas textuais que 

sustentassem o estilo rápido e conciso. Adiante ressalta: 

 

Que restará de sua obra? Êle se foi muito jovem, e não sei por que me 

lembrei dele agora; talvez por imaginar bem o que haveria êle de escrever, 
neste IV Centenário, já homem maduro. Adivinho o que se lembraria de 

escrever sobre José de Anchieta, cuja história êle conhecia tão bem, e sobre 

os bandeirantes, que inspiraram a seu pai, Alcântara Machado, um livro em 

que farta e expressiva documentação foi tão bem valorizada e aproveitada. 

No momento em que se inauguram as comemorações quadricentenárias da 

maior e mais dinâmica cidade brasileira, numa natural inclinação do meu 

espírito, a lembrança leva-me a falar dum morto, um companheiro de geração 

para quem esta data teria uma importância bem maior do que poderia estar 

em meu lugar a escrever melhor do que eu que rabisco estas linhas que não 

dizem nada… (SCHMIDT, 1957, p. 144-145). 

 

A abordagem do tema leva o narrador a uma sensação de já ter vivido uma 

experiência ao lado do escritor citado e dos demais confrades de seu tempo. Alguns 

destes reconstroem para Schmidt situações que este viveu sem que sozinho consiga 

recriá-las. Esse fenômeno acontece porque no evento contado (uma festa comemorativa 

da fundação da cidade de São Paulo) os acontecimentos vividos pelo narrador e por seus 

contemporâneos provocam nele uma descontinuidade ao tentar se lembrar de toda a 

sequência das ações não pelo fato de o grupo, do qual pertencia e naturalmente percebia 

tais acontecimentos, deixou de existir para ele, mas porque simplesmente não pensa 

mais no grupo e não vislumbra nenhum meio de poder recompor sua imagem. Não 

conseguindo mais reconstruir essa imagem grupal, consequentemente encontra 

obstáculos no momento de também restaurar muitos dados da eventualidade. Cada 

membro daquela sociedade que Schmidt acompanhou nascer era identificado mais por 

sua atuação no conjunto dos outros membros do que pelas suas relações com outros 

ambientes, muitas vezes até ignorados por ele. Somente as lembranças que tinham base 

nos diálogos, originados do convívio com a turma, sobreviviam, e não as que se 

apoiavam em recordações exteriores. Por isso que às vezes a duração da memória se 

limitava à duração do grupo. Os testemunhos alheios, implícitos no discurso do 



139 
 

narrador, sobrevivem porque tentam lembrar a Augusto Frederico Schmidt coisas que 

este não lembra, formando, assim, discursos de pequenas sociedades ou grupos, no 

geral, mais reduzidas, porém duradouras, que ainda se interessavam por preservar os 

acontecimentos da respectiva geração do autor. Acabavam esses grupos por deixar 

vestígios nas próprias lembranças. 

É muito comum na sociedade certas afinidades que os homens estabelecem uns 

com os outros. Na construção do afeto, circunstâncias que geram um mal-entendido ou 

desilusões no que diz respeito a pontos de vista diversos e o abandono de uma ideia fixa 

de que possa ocupar um espaço no pensamento alheio, atiçam a imaginação a 

desempenhar um papel crucial: reaver a importância das ações do sujeito para com a 

coletividade (HALBWACHS, 2006). Isto é, o sujeito nem repara, muitas vezes, o grau 

de consideração que foi dado às suas pequenas ações ou palavras insignificantes, 

quando em um tempo remoto integrava aquele respectivo círculo de relações. De certa 

forma, é o que se anota em nossa análise sobre a prosa memorialística de Schmidt, na 

qual o autor-narrador, nos textos até aquifocalizados, sempre procura diminuir as suas 

recordações até mesmo no âmbito da história da sociedade que testemunhou. Aquele 

que um dia ler suas narrativas de memórias quiçá se reconheça como partícipe do 

evento narrado e consiga acrescentar novidades das quais Schmidt não se lembrou de 

discutir. De quando em quando, isso é a consequência das inconstâncias da vida, que 

inspiram a infidelidade e a superficialidade, fazendo com que o sujeito participe menos 

da sociedade do que os seus compatriotas e, assim, pouco compartilhe das experiências 

deles. O resultado é a produção na desigualdade de um sentimento partilhado. 

A probabilidade de, em determinado momento, estar menos ou mais interessado 

em um certo acontecimento, o qual também é de interesse do grupo, é muito grande, 

porque o autor não faz mais parte daquele grupo. Não guarda nenhuma lembrança do 

acontecimento vivido com os amigos e, por isso, não o reconhece mais, já que há muito 

tempo saiu daquele convívio em que ele foi percebido sem regresso. Até certas pessoas, 

consideradas muito atentas ao tempo presente, que só demonstram interesse por coisas e 

pessoas que as rodeiam naquele instante atual, objeto de sua tarefa ou distração 

momentânea, quando se prendem a outros interesses, passam a agregar outra confraria. 

Com o fim de qualquer parceria, tais pessoas esquecem os membros e envolvem-se em 
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outras sociedades. De vez em quando, ocorre de serem levadas de um grupo a outro, 

mas acabam retornando ao mesmo grupo em intervalos de tempo muito próximos. É 

como se elas se perdessem das outras e, em seguida, ambas se reencontrassem, mesmo a 

faculdade de esquecimento sendo exercida de maneira bem alternada para a vantagem 

de todos os grupos nos quais elas estiveram, induzindo-nos a crer que as encontramos 

inteiramente. Não quer dizer que não possam seguir, em determinando momento, outro 

caminho que não permita cruzamentos com outros percorridos, distanciando-as muito 

mais umas das outras. Num futuro distante, quando nos reencontrarmos com os 

componentes do grupo, que àquela altura já perdeu a familiaridade para nós, sentiremos 

o bloqueio ao tentarmos lembrar fatos relacionados à história dele. 

Evidentemente, não quer dizer que a memória individual dependa da memória 

coletiva para que recorde ou reconheça certas lembranças. Se foram suprimidas, e é 

impossível reavê-las, certamente a explicação está no fato de o indivíduo não pertencer 

mais àquele grupo e não compactuar da memória que o sustentava. Eis o pormenor: a 

nossa memória se apropria da memória alheia a menos que não tenha abandonado sua 

identidade com esta, sempre existindo pontos de contato entre uma e outra, a fim de que 

qualquer lembrança que venhamos recordar possua uma base em comum. Juntar 

fragmentos de imagens de um acontecimento remoto não bastará para a obtenção da 

lembrança. Far-se-á urgente também uma reconstrução que realmente produza efeitos a 

partir de subsídios comuns ao nosso espírito e ao dos outros, para que haja uma troca de 

experiências, as quais deem continuidade a tais recordações, pois estas permanecerão 

vivas numa mesma sociedade, num mesmo grupo. Com essa condição, tornar-se-á 

possível compreender que uma lembrança é ao mesmo tempo passível de reconstrução e 

de reconhecimento. Apesar de os outros ainda estarem dominados por um sentimento 

vivido com aquele indivíduo, este não o tem mais e, dessa forma, não pode mais 

experimentá-lo dentro de si mesmo, porque os anos já se encarregaram de apagar o que 

havia nele de comum entre o próprio sujeito e os demais integrantes daquela 

coletividade. Poder-se-ia atribuir a culpa à memória dessa pessoa ou à memória dos seus 

companheiros? Claro que não. Apenas, naturalmente, se dissipou uma memória coletiva 

bem abrangente e que incluía a dele e a dos demais. 
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Em um relato como “Sou do Rio”, publicado no jornal O Globo no ano de 1965, 

um mês antes de sua morte, e depois recolhido para a antologia de prosa já mencionada, 

Saudades de mim mesmo, Schmidt discursa sobre o IV Centenário do Rio de Janeiro, 

sua terra natal. Os fatos acabam sendo narrados, primeiramente, partindo-se da infância 

do autor, como sempre. O pai, Gustavo Schmidt, é apresentado ao leitor juntamente 

com uma breve referência à mãe doente, os bairros de Vila Isabel e Copacabana, bem 

como a menção ao escritor Marques Rebelo. O narrador faz questão de esclarecer que o 

Rio de Janeiro é sua história, mais precisamente Copacabana, que, pela descrição, era 

diferente do que estamos acostumados a ver. A recordação se inicia por uma veia 

saudosista que ao primeiro olhar encanta o leitor. Novamente, é incorporado o passeio 

no bonde, refúgio onírico do narrador-autor, e muito usado por ele no trajeto Rua Nossa 

Senhora de Copacabana até o Centro da Cidade. Todo um lugar antigo reverbera na 

memória do autor antes mesmo de, ao longo da narrativa, chegar para auxiliá-la a 

memória de uns entes queridos seus, a tia Filomena e a avó Chiquinha: 

 

Minha avó e minha tia transmitiram-se sempre a imagem do Rio reinol. 

Registraram na memória o processo de desenvolvimento desta Cidade. “Na 

rua Gonçalves Dias, onde morávamos”, contava minha tia, “existiam 

inúmeras tabacarias de francesas que procediam mal.” Eram elas vendedoras 
de suas graças, além de cigarros e charutos. Nunca me esqueço das festas da 

Abolição, descritas por minha avó. As ruas cheias, heróis desfilando nas 

costas do povo, pretos e brancos assanhados, gritos ― e o incidente com um 

liberto que passeava pondo a língua de fora e dizendo palavrões (SCHMIDT, 

2006, p. 264). 

 

Depois, prossegue contando que a tia Filomena tivera um papel saliente em sua 

formação histórica ao referir-se à revolta de Custódio José de Melo, ressaltando a 

paixão dela pela política do marechal da República Floriano Peixoto, na última década 

do século XIX (1891-1894), quando os militares promoveram a transição da fase 

imperial para a republicana. O narrador deixa clara a militância de sua tia-avó e 

aproveita a informação histórica que invadira o seu lar naquele tempo, relacionando-a 

com o tom nostálgico da sua cidade maravilhosa. Avança falando do Rio antigo. Dessa 

vez, os personagens que vão locupletar sua memória são os vendedores ambulantes das 

ruas, denunciando que suas lembranças só se sustentam em função do significado que 

sua mente atribuiu a esses fatos. Imerso nas imagens e acontecimentos dessa época, 
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constrói as representações, os signos de cada coisa, como se as recordações fossem um 

enorme quebra-cabeça, e sua intuição é posta à prova o tempo inteiro ao longo da 

narrativa: “[…] o fruteiro, o verdureiro, o vendedor de vassouras e espanadores, e 

muitos outros – todos cantavam os seus pregões” (SCHMIDT, 2006, p. 265). Adiante, 

chama a atenção do leitor para um encontro, ainda criança, com Rui Barbosa, uma das 

figuras políticas mais respeitadas da República: “Segui e fui mesmo apresentado a Rui 

Barbosa. ‘Este menino não tem ambição maior do que apertar sua mão, Conselheiro’, 

disse meu avô, interrompendo a caminhada austera do grande homem pela primitiva 

avenida Central” (SCHMIDT, 2006, p. 265). Há a possibilidade de que a maioria das 

lembranças do autor venha à tona porque os outros o fazem recordar, mesmo estes não 

estando mais materialmente ao seu lado, de tal modo que, ao evocar-se uma 

circunstância presente na vida de um grupo do qual era, vê, durante o relato, que o 

recorda do ponto de vista do grupo, levando-nos a crer na existência e no 

funcionamento de uma memória coletiva. 

Alguns questionamentos podem até nos despertar um aprofundamento maior neste 

estudo: será que haveria lembranças que reaparecem sem que se pudesse ligá-las a um 

grupo? Seria adequado se admitir isso porque o acontecimento foi notado pelo sujeito 

no momento em que estava só (fisicamente falando), estando a imagem não no 

pensamento de um grupo (algo que provavelmente seja recordado pelo próprio 

indivíduo) e o situando em uma perspectiva que somente pode ser sua? Ainda que tal 

acontecimento fosse raro e excepcionalmente percebido, seria suficiente a confirmação 

de alguns deles para que se pudesse formular o argumento de que a memória coletiva 

não conseguiria explicar o sentido de todas as lembranças, como também a evocação de 

qualquer lembrança. Não existe prova de que todas as ideias e imagens extraídas de 

certos ambientes sociais e que integram a memória, proporcionando-lhe uma 

intervenção, deixem de envolver uma lembrança individual em enorme quadro sem que, 

em alguns casos, seja percebida. Mas seria concebível tal lembrança? Seu possível 

surgimento, ainda que uma única vez, seria suficiente para que se demonstrasse a 

ausência de qualquer impedimento à sua atuação sempre que fosse necessária. Haveria, 

então, enquanto contrapé de determinada lembrança, a invocação de um estado de 

consciência essencialmente individual a que se poderia chamar intuição sensível. 
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Usando-o, distinguir-se-iam percepções, às vezes, influenciadas pelo pensamento social. 

Essa intuição sensível não é de todo a percepção em si, mas o seu início e sua condição 

indispensável. A fim de reconstituir o seu próprio passado, o narrador schmidtiano não 

pode confundi-lo com o que pode se apropriar do passado dos seus interlocutores das 

suas narrativas de memórias; do contrário, tal passado alheio, empírico, lógico e 

socialmente falando, pareceria idêntico ao passado real do leitor e, assim, exigir-se-ia 

que algumas de suas partes fossem tomadas de empréstimo, acontecendo mais do que 

uma simples reconstituição. 

Às vezes, é complicado descobrir lembranças que nos apontem um instante de 

nossas vidas em que todas as sensações dominantes sejam tão-só reflexos dos objetos a 

nossa volta, sem que as imagens e os pensamentos alheios se misturassem e, de certa 

forma, nos ligassem a outras pessoas ou a grupos com os quais convivemos. Enquanto o 

ser humano não se torna um ser social, suas lembranças não se atrelam a uma base. Isso 

acontece muito na tenra infância. O sujeito tem a lembrança da circunstância por causa 

de uma respectiva imagem que acolheu em seu espírito; contudo, não chega a ser a 

lembrança direta do evento. Bem diferente das lembranças da infância, mais completas 

acabam sendo as da fase adulta, pois não sofrem decomposição, isto é, se apresentam na 

sua mais perfeita unidade. Um membro de um grupo, vindo a fazer parte de outro, 

simultaneamente, os pensamentos de um e de outro se encontram em seu espírito, mas 

somente ele perceberá um contraste. Sobre isso, em A memória coletiva, expõe 

Halbwachs (2006, p. 49): 

 

Como deixaríamos de acreditar que nele se produz uma impressão sem 
medida comum com o que podem sentir os outros membros desses dois 

grupos, se estes não têm outro ponto de contato senão ele? Esta lembrança 

entra ao mesmo tempo em dois contextos. Um desses contextos o impede de 

ver o outro e vice-versa – ele prende sua atenção no ponto em que eles se 

encontram e não tem mais suficiente atenção para percebê-los em si. 

 

Seguindo tamanho raciocínio, boa parte das recordações impressas nos textos 

schmidtianos se molda em torno de uma unidade. Tendo Schmidt circulado em vários 

grupos – familiares ou não – seu narrador ajuíza seus pensamentos, nos quais é notória a 

comparação com outros que permeiam as situações vividas e citadas ao longo da 

narrativa. Outros pensamentos acrescentam imagens contrastantes, formando um todo 
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que existe em si mesmo. Em suma, um pensamento acaba reforçando o outro por se 

oporem entre si, cooperando para que levemos em conta a existência de dois grupos 

com pontos de vista distintos. Dos contatos com todos aqueles grupos com que 

conviveu, Schmidt, através do seu narrador, consegue lembrar muitos acontecimentos e 

fomentar muitas ideias resultantes desses encontros. Quando se lê seus textos de 

memórias em prosa, publicados nas páginas das obras aqui já mencionadas ou mesmo 

em veículos de comunicação da época, depois reunidos nas antologias também já 

expostas, é que ficam clarividentes esses contatos. Em muitos deles, as relações 

construídas e os breves contatos se apresentam como permanentes em sua escrita 

memorialística, pois se repetem com muita frequência, insistindo, por vontade do autor, 

no seu instinto de preservação. Estando na companhia de familiares, com quem muita 

coisa apreendeu; estando ao lado de amigos, de quem colheu experiências de trabalho e 

literárias, Augusto Frederico Schmidt guardou lembranças de dois contextos de 

pensamentos, comuns aos dois grupos. Em seus escritos, ele reconhece e discerne cada 

lembrança com facilidade por ter pertencido, concomitantemente, a um e a outro, 

condição essa que é preenchida em parte pelos membros da família e em parte pelos 

amigos. É claro que essa condição é preenchida desigualmente nos variados momentos, 

dependendo bastante dos interesses de cada membro para com o próprio grupo, o qual 

Schmidt integrou. No entanto, esses membros com quem travou contato, em 

determinados momentos, deixaram a confraria ou a família para seguirem seu destino 

em outros lugares, rompendo o contato, o que produzia no narrador-autor uma certa 

dificuldade em lembrar aquilo que conseguia reter na memória porque essas pessoas não 

estavam presas, ao mesmo tempo, a correntes convergentes de pensamento coletivo, ao 

contrário do momento em que tudo acontecera, e estavam exclusivamente expostos à 

ação delas. Se parte das pessoas desses grupos está contida no outro e vice-versa, cada 

um dos dois influxos coletivos acaba sendo menos ativo do que se exercido sozinho. Ou 

seja, se não é a família toda ou a confraria toda dos amigos, mas uma fração de cada 

uma, o sujeito, ex-membro delas, não consegue recordar todas as circunstâncias vividas 

dentro dessas pequenas sociedades. Por isso, talvez se explique, o porquê de Schmidt 

persistir tanto na lembrança desses aglomerados –busca condições que o permitam 

combinar ações desses dois influxos a fim de que a recordação sempre reapareça e seja 
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reconhecida por ele. Com isso, acaba que também a ilusão de que ela não tenha tanta 

relevância assim – se comparada a outras recordações – se coloca inevitavelmente 

diante do narrador schmidtiano por este não enxergar com clareza os fatores coletivos 

que a determinam. 

Há casos em que tal lembrança não é ilusão, pois nem sempre se encontram as 

lembranças desejadas, uma vez que a vontade humana tem que esperar que as 

circunstâncias surjam. Somente algumas vezes a nossa vontade prevalece e as influencia 

para que elas despertem e venham a significar algo ao sujeito. No texto “Minha 

formação”, publicado a princípio na coletânea Poesia completa (1995) e recentemente 

na antologia de prosa Saudades de mim mesmo, Schmidt relata como se deu a sua 

formação intelectual desde o seio familiar até a carreira empresarial, que existiria ao 

lado das atividades como articulador político. Principia o relato situando o leitor quanto 

à sua origem e à experiência “fracassada” para com os estudos, informação esta que já 

consta de sua biografia. Depois, a carreira no comércio, no setor de negócios, tendo 

passado primeiramente por uma casa de tecidos e armarinho, indo parar numa serraria e 

finalmente no ramo fora do varejo. Comenta as humilhações que o fizeram abandonar 

os compromissos como mero comerciário, o desemprego que, por um lado, o 

proporcionou mais horas livres para as leituras literárias, atividade de caixeiro-viajante, 

os contatos com a política, o comunismo etc. O curioso é notar todas essas 

interferências a partir de seus familiares, depois de colegas do mundo das letras e da 

política. De início, após entrar para a área varejista, comparando-se aos colegas da 

infância que tiveram êxito nos estudos, traça a sua trajetória de vida como empregado 

comercial, falando da longa jornada de trabalho e do desemprego antes mencionado. A 

bel-prazer, pode-se conferir que parte de suas lembranças se compõe das leituras 

literárias estimuladas pela mãe doente, cuja figura ajuda na estruturação da memória do 

jovem poeta, marcando, outrossim, o indício de coletividade aí existente. Se não, 

vejamos: 

 

Um dia, fui-me embora da casa de fazendas por atacado em que trabalhava. E 

caí em plena literatura. Obrigado a ficar em casa longo tempo, incapaz de 

pedir um novo emprego, com todas as minhas modestíssimas ligações 

comerciais interrompidas, perdido dessa vez de todos os lados, voltei-me para 

as letras, certo de que as letras não poderiam constituir jamais uma carreira, 
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ou mesmo uma eventualidade de ganhar dinheiro. […] De minha mãe, herdei 

o gosto ou pelo menos a curiosidade pelos livros. Lembro-me que foi dela 

que pela primeira vez ouvi falar em Baudelaire e Dostoiévski. Uma 

preguiçosa curiosidade me fizera ler, outrossim, em menino no colégio, e em 

casa, os livros de Eça de Queiroz, de Machado de Assis, de Camilo Castelo 

Branco e de outros muitos autores nacionais e portugueses. Por ter sido 

membro de um grêmio literário –o Coelho Neto – me pusera em contato com 

autores diversos e poetas que eu procurara conhecer e declamar nas nossas 

ingênuas tertúlias de outrora (SCHMIDT, 2006, p. 131). 

 

Os registros atestam o convívio do autor não só no meio familiar, mas também em 

outros diferentes meios sociais, responsáveis por sua formação enquanto pessoa e 

homem de letras. Ao longo da leitura de tal relato, destacar-se-á a figura de Schmidt nos 

meios literários e em algumas confrarias, sofrendo o influxo de diálogos dos mais 

renomados intelectuais, conforme sublinharemos mais adiante na continuação da análise 

do texto em questão. A cada ambiente que atravessa, a consciência individual do autor 

toma contato com situações novas que constroem nela imagens e pensamentos. Ocorre a 

sucessão dessas imagens e pensamentos numa ordem nova em que a memória de 

Schmidt parece ter uma história. Muito embora haja uma ligação com os vários 

ambientes onde conheceu pessoas diferentes, com histórias de vida e ideologias 

diferentes; onde situações, acontecidas em sequência, perfazem pontos de encontro 

desses pensamentos e dessas imagens, uma sucessão em si não pode ser esclarecida por 

nenhum desses lugares. Na verdade, mostra-se ao sujeito como uma série única, e tais 

situações se exibem ligadas uma à outra na consciência do autor. Ao entrarem numa 

sequência interna e assentarem lugar, elas se distribuem em um conjunto tão bem 

aparelhado que faz crer que cada uma emana das que a precedem e, em seguida, 

gerando outras para sucedê-las. Sendo assim, uma situação vira então uma espécie de 

ponto de perspectiva sobre as outras, de modo que somente destas pode extrair todo o 

seu substrato. Cabe uma indagação: no caso da memória do narrador schmidtiano, 

haveria alguma evocação de uma ou mais partes dessa série, e tais situações sociais 

reapareceriam apenas por serem evocadas por outras situações que foram e 

permaneceram vinculadas a elas em seu espírito? Talvez uma intervenção do lado 

subjetivo do eu poderia resolver tal problema nesse momento. Sua intuição 

sensível,bem como todos os componentes do pensamento e sensação associados a ela, 

atuando primeiramente, suprem a necessidade de escólio acerca do ambiente que a 
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atinge e, concomitantemente, o organismo em contato com ele. Após desprender-se do 

ambiente, a intuição viraria imagem.  

Segundo Halbwachs (2006, p. 58), novamente no ensaio Memória coletiva, tem-se 

o seguinte raciocínio: “A partir de então, não haveria mais motivo para procurar fora 

causas de seu reaparecimento, a unidade interna da consciência estabeleceria a coesão 

das lembranças”. Entretanto, tal unidade independe dos ambientes e do mundo exterior 

nos quais o eu schmidtiano eternizou-se. É claro que ao dar atenção ao seu mundo 

interior, o narrador pode cair numa ilusão bastante natural, acreditando que tudo o que 

constata a partir de si mesmo parece suceder da mesma forma fora de si mesmo. Sofre a 

influência do meio social, mas não a sente. Ela é que se manifesta quando nele o 

ambiente é analisado comparativamente com outro. À medida que duas correntes sociais 

se interceptam e se chocam em sua consciência, despontam esses estados a que nos 

referimos como intuições sensíveis e que, depois, tornam-se individuais em função de 

não estarem ligados por inteiro a um ou a outro ambiente, o que nos faz relacioná-los a 

nós mesmos. E eles não poupam esforços no instante de exercerem toda a sua força 

sobre nós. Visualizaríamos muito bem tudo isso se a analisássemos até o mais fundo de 

suas raízes. Como de nossa parte nunca há muito interesse em procurarmos as causas, 

toda a nossa atenção acaba se concentrando na existência e no lado banal de impressões 

ou pensamentos anteriores e no valor que eles devidamente desvendam em nosso eu por 

possibilitarem uma combinação original de componentes de origens diversas. Em 

“Minha formação”, o narrador traduz tal explanação de nossa análise acerca de seu texto 

ao mencionar os impactos dos grupos de intelectuais dos quais participou e tiveram uma 

função em sua vida intelectual: 

 

A essa fase de leitura intensa e desordenada, correspondeu a uma 

aproximação com alguns homens de letras e de jornal, que se reuniam no 

Café Gaúcho, na rua Rodrigo Silva, bem em frente à Igreja de Nossa Senhora 

do Parto. Todas as noites ou quase vinha eu de Copacabana para a cidade, a 

fim de tomar parte em conversas. Éramos uns dez ou quinze habitualmente. 

Lembro-me de que o poeta Murilo de Araújo era de todos o mais brilhante, e 

não raras vezes, com ele e outros – entre os quais um filho de Constâncio 

Alves, Atílio, já morto, e alguns outros, pintores, escultores e homens de 

letras obscuros então –  fazíamos excursões noturnas, perfeitamente líricas e 

inocentes, e que duravam até depois da madrugada (SCHMIDT, 2006, p. 

132). 
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Além do saber adquirido através dos livros, e, portanto, um conhecimento interno, 

Schmidt em contato com outros intelectuais ratifica o seu aprendizado com base na sua 

própria intuição, desenvolvida nessas relações sociais. O curioso é que estas nunca lhe 

saem da memória, em parte formada delas. A combinação entre os seus pensamentos e 

os dos outros, conforme já se observou na constituição de uma memória coletiva, se dá 

pelo encontro nele de correntes originárias de uma realidade bastante objetiva fora dele. 

Não é apenas o jogo de imagens que causa esse fenômeno mental, mas também a 

convergência de representações e sentimentos objetivos que são objetos da natureza, só 

notados fora dele, exatamente como as coisas materiais. Assim, tem-se a sua intuição 

sensível e o ligamento estabelecido por um instante em sua consciência; o que se 

explica pelas combinações existentes fora do seu eu. A intuição sensível, porém, acaba 

pertencendo ao seu passado, pois deixam de acontecer as influências do mundo exterior, 

em constante cruzamento, sobre ela. Alguma recordação de um fato só é guardada 

quando o narrador schmidtiano permanece sob o alcance desses grupos e dos ambientes 

frequentados por estes e das mesmas condições que a originaram; do contrário, pouca 

coisa é rememorada. E dessasafinidades, o narrador sai um pouco transformado, uma 

vez que se a recordação de lugares, conversas, informações extraídas das falas de 

terceiros reaparecer em sua mente, será identificada, porque uma parte dele estará 

sempre mantendo contato com forças que a produziram, mesmo que não estejam mais 

tão presentes. De qualquer maneira, um esforço será empregado a fim de que uma ou 

outra corrente de pensamento coletivo mantenha-se forte, já que nelas o narrador ainda 

se encontra envolvido. Um estado dessa natureza é perfeitamente reconhecido, e o que 

resta para a sua evocação se resume a uma força de reflexão urgente para descobri-lo 

em um lugar aonde nosso espírito tenha acesso. Estando a lembrança fora do eu 

schmidtiano e espalhada em vários ambientes, ele a reconhece quando desponta 

inesperadamente; o que ocorre porque ele, na verdade, reconhece as forças que a 

despertam e às quais sempre esteve preso. Há uma recriação da intuição sensível em 

decorrência de toda a ligação com os seus companheiros de jornada, com toda uma 

época em que atuou intensamente como jornalista, leitor, poeta e memorialista; por isso, 

a captação de cada momento é importante para garantir a construção coletiva de sua 

memória; todavia, o que autoriza a ação de sua intuição é o fato de o narrador não 
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considerar apenas a si mesmo como a origem dessas forças de meditação, anteriormente 

apontadas, pois assim ela deixaria de existir. A intuição sensível pertence sempre ao 

tempo presente, de maneira que não se pode crer que sua recriação é espontânea. Usada 

em relação ao tempo passado pelo viés da imaginação, perde totalmente seu sentido. 

Sem embargo, às vezes, é que se tenta explicar o seu reaparecimento porque não 

identificando fora as causas que lhe dão procedência, acaba-se por explicá-la a partir do 

próprio sujeito. É o que se faz aqui com Augusto Frederico Schmidt. Sobre isso, em A 

memória coletiva, defende Halbwachs (2006, p. 60): 

 

[…] na série de estados que minha memória apresenta, distingo partes não 

segundo meu tempo interno e segundo os momentos que a eles 

corresponderam, mas segundo as mesmas divisões que a realidade 

apresentava: divisões objetivas, as mesmas que a percepção vigente ou 

coletiva introduz ou reconhece na natureza e que realmente são baseadas nas 

relações naturais entre as coisas. 

 

Uma lógica se modula dessas divisões e ligações; uma lógica material ou espacial. 

Ela é encarregada de apoiar a memória das percepções para que uma coesão se faça e 

venha a explicar a coerência das lembranças referente aos fenômenos que acontecem 

fora do indivíduo. Tal causalidade natural é que vai ligar as coisas e os pensamentos do 

espírito humano com relação às coisas externas. Porém, não se pode afirmar que as 

lembranças estejam ligadas umas às outras por relações de contiguidade, porque os 

objetos exteriores correspondentes a elas estão ligados entre si por relações de 

causalidade, sem que se admita também a atividade própria da memória. É arriscado se 

perfilhar a ideia de que um estado de consciência possa recriar outro só porque sofreram 

sucessão ou porque, em algum momento, tiveram proximidade um do outro no espaço. 

O que se considera aqui causalidade natural, na verdade, é apenas a representação que o 

sujeito faz de si mesmo na sociedade que o rodeia. Ao contrário do que se pensa, as leis 

naturais não estão nas coisas; elas agregam o pensamento coletivo. A representação das 

coisas feita pela memória individual é que orienta o indivíduo para que este tome 

consciência de uma representação coletiva relacionada a essas coisas. De fato, em 

“Minha formação”, contida na Antologia de prosa, Schmidt, a todo instante, expõe suas 

recordações sobre pessoas, lugares, eventos, objetos, ideologias. Mais parece que toda a 

sua memória se compôs do que aprendeu de um determinado tempo de sua existência, 
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marcado por revoluções sociopolíticas, em que fervilhavam lutas de classes, propulsoras 

do comunismo nascente. Além dos grupos de escritores com quem tinha contato, as 

figuras de Arthur Bernardes, com sua política de repressão, e Luís Carlos Prestes são 

aludidas na narrativa real, mas essas figuras presentes no contexto em que fervilhavam 

os ideais revolucionários, ao mesmo tempo que não tinham muito a simpatia de 

Schmidt, eram, para este, personagens que compunham um ponto de vista crítico para 

que depois pudesse estabelecer um contraponto entre o que era o nacionalismo e o 

socialismo em voga. É aí que se nota a inspiração de um tempo, de uma gente na 

composição da memória individual, levando-se em conta sua representação coletiva, 

conforme fora dito antes. Ainda dentro desse raciocínio, ajudam a constituir a lógica do 

mundo exterior para a própria memória do sujeito outros personagens e leituras, 

recomendadas por estes, fundamentais à pessoa de Augusto Frederico Schmidt. Estamos 

nos referindo ao período de 1926 a 1928, em São Paulo, quando o autor manteve 

diálogo com Plínio Salgado, que, juntamente com Menotti del Pichia e Cassiano 

Ricardo, foram integralistas na política e verde-amarelistas na literatura. Menciona a 

leitura do romance O estrangeiro, de Albert Camus, sugerida por Plínio. Vieram as 

oposições depois das experiências dessa fase que possibilitaram à memória do narrador 

criar uma nova representação do coletivo: 

 

Saturado de antas, de tapuias, de tacapes, punha-me a reagir, procurando na 

leitura de Ibsen, de Maeterlinck e de Strindberg, um mundo contrário a esse 

mundo neo-indianista, imaginoso e patriótico. Ao homem internalizado e 

mecanizado, ao homem dominado pela idéia revolucionária e pelo marxismo 
–ao homem medusado pela proletarização –, buscava eu, é certo, opor o 

homem amoroso de sua terra, das suas tradições e das suas peculiaridades. 

Mas dentro em pouco, a angústia nacionalista me fazia, também, procurar 

outras faces humanas. E eu voltei, então, para os que julgava as mais vivas 

encarnações do modernismo. Nesses trepidantes e cheios de graça, também 

não me foi possível fixar a minha mobilíssima capacidade de admirar. Na 

chamada literatura “modernista” senti, dentro em pouco, o gosto do efêmero, 

do que se alimenta do momentâneo, do que é feito para desaparecer. Em tudo 

o que me cercava, sentia eu a ausência da cousa humana. Faltava-me alguma 

cousa, um caminho entre tantas cousas (SCHMIDT, 2006, p. 134-135). 

 

Schmidt não ignora, em sua narrativa, o encontro que teve com José Lins do Rego 

na Livraria Católica, no Rio de Janeiro, onde esteve, na verdade, para encontrar-se com 

Jackson de Figueiredo, portando em mãos uma carta de Plínio Salgado. Acabou sendo 
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apresentado ao autor de Menino de Engenho por Figueiredo. Aqui, tem-se mais uma 

prova de que a memória do autor fora atingida por lembranças de momentos passados e 

profundamente destacados, mostrando alguma representação. Disso, vai se esboçando 

aos poucos a memória coletiva, também responsável pela formação do escritor enquanto 

sujeito ativo num certo contexto histórico. O que ele chama “responsabilidades 

espirituais” é a capacidade de reter em si mesmo tudo aquilo que engendrou um 

significado; alguma explicação para sua existência ou para o seu papel na sociedade que 

viveu. A influência do outro em seu eu é visível quando retrata no texto a amizade que 

teve com Jackson, às vezes, assinalada por certas divergências de pensamento. O líder 

da corrente da metafísica católica encarregou-se de inserir Augusto nos meios 

intelectuais, o que lhe renderam a amizade com o crítico Alceu Amoroso Lima e livros 

que leu por indicação dos dois amigos. Trabalha aí o sujeito bastante a percepção em 

sua memória, que, nesse caso específico, interfere secundariamente. Schmidt não revê 

apenas em pensamento os mesmos lugares para tentar reconstruir uma possível 

sequência de reflexões ou de sensações que quiçá se modelariam em tal situação, 

mesmo porque diferenciam-se muito das imagens do mundo à sua volta. Porém, no 

conteúdo dessas várias séries de pensamentos, os estados que nelas entram não sofrem 

uma demarcação arbitrária, pois cada um deles possui uma unidade e contornos 

definidos. Um personagem literário, um acontecimento, uma sensação estimulam o 

narrador da história a mantê-los vivos na lembrança, porque certamente, ou na vida real 

ou na imaginação, esteve em ambientes sociais onde realizou essas representações que 

deixaram em sua consciência espectros de um lugar bem definido. O que se sabe, 

ademais, é que esses pensamentos vêm de fora e invadem a consciência do narrador a 

ponto de ele, em tal momento e em tal ordem, criar relações que existiam em muitos 

desses ambientes distintos e estabeleciam entre eles outros tipos de relação. Como fazia 

parte de cada um deles, Schmidt acabou guardando em sua memória ao mesmo tempo e 

sucessivamente momentos bastante representativos para a sua formação enquanto 

sujeito individual e social. De certa maneira, fica comprovado que a memória particular 

do ser vai sendo preenchida também com o subsídio da memória coletiva. Não é só a 

representação de um indivíduo que é suficiente para organizar a acepção que os objetos, 
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pessoas e demais coisas, exteriores a ele, vão ter, é preciso a complementação do 

coletivo, para que a definição seja de todos. 
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4. Schmidt e Schmidts: a escrita da História e as suas relações com a 

memória 
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Os estudos sobre a memorialística nas narrativas schmidtianas servem para 

mostrar que seu autor não teve uma preocupação apenas de relatar experiências 

próprias, perdendo-se assim num mero intimismo poético. Foi muito além. Em rápidas 

passagens, demos a entender que também havia o desejo de que esses relatos pessoais 

fossem compreendidos como informações fundamentais para que o leitor viesse a 

estabelecer relações entre eles e os fatos históricos, marcando, desse jeito, a existência 

de um discurso historiográfico. O autor, intencionalmente, pretendia reescrever o 

discurso dos homens, da história. Sobre dar o seu testemunho e uma outra visão sobre 

os episódios da história brasileira, através do que registrou na memória, é o que 

procuraremos discorrer nesta parte, destacando a construção desse discurso dentro de 

uma prosa poética ainda pouco analisada. 

Um dos artifícios que Schmidt emprega para criar as bases do discurso histórico 

em seu texto de memórias é a investigação sobre a vida dos personagens históricos. 

Talvez aí encontre explicações para os feitos deles e, em seguida, uma versão 

complementar para os eventos da história que muito marcaram os rumos da nação 

brasileira. Algumas dessas figuras que compuseram o passado do Brasil ganham um 

novo entendimento sobre quem foram e sobre suas ações sociopolíticas que acabam 

colocando o leitor em dúvida acerca do que realmente sabe sobre a História do Brasil 

Republicano ou até mesmo sobre a História Mundial. Parece que o testemunho vem a 

acrescentar informações perdidas no tempo, rediscutindo o passado, como se este fosse 

sempre o presente. É claro que as fontes, muitas vezes, foram recuperadas a partir de 

conversas com esses personagens ou de entrevistas com pessoas e entes queridos 

ligados a eles, o que configura, em termos de teoria historiográfica, a presença de um 

método de pesquisa e investigação mais baseado em elementos da oralidade do que em 

fontes documentais. Estas já foram usadas por vários historiadores para o registro usual 

e mais verídico, não inviabilizando o recurso metodológico da via oral e do testemunho 

como ferramentas de reescrita e indagação sobre os feitos históricos e seus partícipes. 

Os espaços físicos, ocupados por esses seres que fizeram história, aparecem nas 

narrativas locupletando o conhecimento que se tem da vida deles e tentando explicar as 

origens de cada um, causas, quiçá, de suas ações enquanto agentes sociais e históricos. 
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Em textos memorialísticos como: “Combourg: Chateaubriand”, “Plancoët: A casa da 

avó de Chateaubriand”, “A última audiência”, “Cornélio Pena”, de sua obra As 

florestas, “No enterro de Rui”, “Centenário de José Joaquim de Miranda: I e II” e 

“Lembrança de Gervásio de Castro”, da obra O Galo Branco, o narrador schmidtiano 

evidenciará toda a sua perspicácia na análise do discurso da história, focalizando dados 

e episódios ligados aos homens de destaque neles presentes. 

 O tempo, em suas narrativas, segue um curso ininterrupto, como se o passado 

estivesse sempre presente. Reforçando o que foi dito antes a esse respeito, Santo 

Agostinho, em suas Confissões, tratará a dialética temporal com um interessante liame 

entre essas duas pontas da vida de uma maneira muito poética e, ao mesmo tempo, 

filosófica, nos fazendo pensar sobre o poder que o tempo tem no espaço e na História 

para que se constate a autenticidade do discurso dos homens: 

 

Curiosos de minha vida alheia, são indolentes em corrigir a própria. E por 

que desejam saber de mim quem sou, quando não se interessam em ouvir de 

ti quem são? E como poderiam estar certos de que digo a verdade ao falar de 

mim mesmo, quando homem algum conhece o que se passa no homem, senão 

o espírito do homem que nele reside? Se de ti eles ouvem falar de si mesmo, 

não poderão dizer: “O senhor é falso”. Que vem a ser, de fato, ouvir falar de 

si, senão conhecer-se a si mesmo? E quem, depois de se conhecer a si 

mesmo, consegue dizer sem mentir: é falso? (AGOSTINHO, 1984, p. 250). 

 

Suas colocações continuam a averiguar a veracidade das informações do próprio 

discurso ao longo do tempo, assegurando que a interpretação dele dependerá da boa 

intenção daqueles que o leem. Os bons homens entenderão o que diz e refletirão sobre 

as próprias faltas, tomando como exemplo as de Agostinho no decorrer de sua 

existência. É uma forma de se provar que o texto histórico, mesmo com o seu 

comprometimento com a realidade, extrai dela uma leitura dentre tantas possíveis e, 

nesse aspecto, assume uma face fictícia. Schmidt praticamente nos diz isso quando usa a 

narrativa de memórias para recontar os fatos sociais de seu tempo. Sua escrita interroga 

o discurso alheio, expondo uma nova leitura de uma época. Pensando-se assim, passa a 

também interrogar o que pode ou não ser verdadeiro na contação dos fatos da História, 

principalmente quando relacionados com a sua própria história. Despontam indícios de 

que, possivelmente, os acontecimentos não tenham sido como os conhecemos. Pautados 
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aos argumentos de Santo Agostinho, descobrem-se as razões muito significativas para 

se entender o itinerário do ser imerso em situações passíveis de comprovação: 

 

Compreendi e já recordei o fruto do passado. Mas muitos, quer me conheçam 

quer não, desejariam saber o que sou agora, no próprio momento em que 

escrevo as confissões. Já ouviram falar de mim, mas seus ouvidos não me 

auscultam o coração, onde, de fato, sou verdadeiramente eu mesmo. 

Desejariam, pois, ouvir-me confessar quem sou no meu íntimo, que o olhar, 
os ouvidos, a intuição não podem atingir. Querem ouvir-me, dispostos a 

acreditar em mim, mas como poderão estar certos de me conhecerem 

realmente? (AGOSTINHO, 1984, p. 251). 

 

A verdade é posta à prova. A verdade da História, assim se pode dizer. E como 

bem verbaliza Agostinho, ao discorrer sobre ela, o seu testemunho torna-se visível. Este 

leva o leitor por outras vertentes, a fim de que conheça os ângulos de ação do que é 

relatado, atestando seus efeitos para a humanidade. A esse respeito é que esmiuçamos o 

papel do testemunho em qualquer escrita historiográfica, uma vez que a flexão sobre as 

vivências do homem se impõe a ponto de mostrar a possibilidade de também influenciar 

seus feitos periódicos. Nos textos schmidtianos, em especial nos acimareportados, 

imiscuem-se fatos aparentemente fictícios a fatos tidos como verídicos nos escritos da 

História. Em alguns momentos, os vestígios de subjetividade são explícitos no discurso; 

em outros, as informações que aparecem não representam novidade, porque já são do 

próprio discurso histórico. O que nos coloca diante das seguintes questões: até que 

ponto o testemunho é confiável, posto que é a visão de um ser e não da coletividade? 

Quais os limites entre um discurso literário e um discurso histórico? O testemunho é um 

artifício que nos leva a repensar coisas do passado, das condições formais do conteúdo 

dessas coisas. Disso, extraímos a existência de todo um processo que vai da memória 

declarada, percorrendo o arquivo e os documentos, finalizando com a prova 

documental. Primeiramente, tem-se o testemunho enquanto parte da memória arquivada. 

Segundo Ricoeur (2007), em A memória, a história, o esquecimento, a razão, de início, 

está nas várias funções que resgata: o arquivamento feito para que os historiadores 

consultem é apenas uma delas, tanto para o cotidiano quanto para fins judiciais nos 

casos em que é preciso uma prova que auxilie na sentença de um tribunal. O 

testemunho, seguindo-se a ideia de que está no próprio interior da esfera histórica, não 
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encerra uma trajetória no interior dos arquivos; ele acaba ressurgindo, ao longo do 

percurso epistemológico, sempre no nível da representação do passado por meio das 

narrativas, estratégias retóricas ou colocação em imagens. Resiste à explicação e à 

representação, bem como ao depósito em reserva nos arquivos, conseguindo manter-se à 

margem da historiografia e implantando dúvidas sobre seu intento. 

Quanto ao emprego do testemunho na prática cotidiana com o objetivo de 

discernir o seu caráter jurídico do seu caráter histórico, tal facilidade se faz sem nenhum 

problema. No entanto, conforme dito antes, chega-se à questão crucial acerca de sua 

credibilidade. Ela coloca na balança a confiança e a suspeita. Mas é trazendo à cena 

elucidada as condições de suspeição que se terá uma ideia clara sobre o sentido do 

testemunho. Existem desdobramentos da suspeição numa cadeia de operações que 

começam ainda no nível da percepção de um acontecimento vivido pelo narrador 

schmidtiano e, a partir disso, prossegue até o estágio da retenção da lembrança, focando 

agora suas ações na fase declarativa e narrativa da reconstituição das características da 

cena vivida. Para se medir o grau de desconfiança em relação a quem dá o seu 

testemunho dos fatos históricos, certos testes experimentais geralmente são aplicados no 

âmbito da psicologia jurídica. O teste visa avaliar a confiabilidade do espírito humano 

frente às operações lançadas, seja no instante da percepção, seja no estágio de retenção, 

seja no instante da reconstituição verbal: 

 

Para nós, a questão não é submeter à crítica as conclusões da investigação a 

respeito da desqualificação do testemunho em geral, mas de questionar, por 

um lado, aquilo que Dulong denomina o “paradigma do registro”, a saber, a 

câmera, e por outro lado a ideia do “observador isento”, preconceito ao qual 

estão submetidos os sujeitos do experimento (RICOEUR, 2007, p. 171). 

 

Essa abordagem tem profundo pacto com a teoria da ação histórica que se 

subdivide em duas fases: a da explicação e a da representação. Na operação 

historiográfica, uma problemática, envolvendo tal representação e o vínculo social e as 

identidades dele decorrentes, cinge o trabalho de testemunhar. No relato memorialístico, 

antes destacado, “Combourg – Chateaubriand”, de As florestas, logo na sua abertura, o 

narrador schmidtiano vai exibindo uma atmosfera sombria em que o leitor sente um 

certo suspense no ar, prestes a lhe revelar algo que ainda não conhece pelo relato 
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histórico. Dois personagens, para compor a cena idílica de sua memória, aparecem, no 

caso, duas crianças a brincar, um menino e uma menina. A descrição de um castelo, 

provavelmente, é o que dá título à narrativa. Adiante, imagina um grupo de pessoas 

ali,muito íntimas, entes queridos, ao qual, possivelmente, pertençam as duas crianças, 

dentro de um clima desolador que vem a encontrar quando visita a construção secular. 

“Não há sinal de desleixo ou desordem, mas a presença de uma família nesse castelo 

empresta algo de cotidiano ao lugar poético, que tem servido de encantador refúgio a 

tantas imaginações” (SCHMIDT, 1997, p. 123). É quando confessa que Combourg é na 

verdade uma comuna francesa na qual está localizado o castelo da infância e 

adolescência de Chateaubriand, região administrativa da Bretanha, que está na costa 

litorânea e oeste francesa, situada entre o Canal da Mancha e o Oceano Atlântico. As 

comunas são unidades básicas de organização territorial da França e que representam 

cidades emancipadas por carta de autonomia do rei. Atualmente, na França, se refere à 

menor subdivisão administrativa do território. As duas crianças de sua visão 

compreendem René e Lucília e personagens do livro Mémoires d’Outre-Tombe, de 

autoria de Chateaubriand, que Schmidt naquele período estava pesquisando. Em uma 

excursão pela Bretanha, resolve conhecer de perto o castelo e toda a província de 

Combourg, tentando extrair significados a partir do seu próprio testemunho. Há um 

momento na narrativa em que o narrador evidencia uma distração que o faz fugir do 

tempo passado reconstruído, como um grupo de rapazes que passa por uma das 

alamedas em constante alegria. Cena esta observada de uma das janelas do salão do 

castelo, nos informa que se trata de uma discussão sobre o “Tour de France”, uma 

corrida anual de bicicleta na Bretanha e na França. No entanto, deixa claro seu escopo 

em tal peregrinação: “A mim, porém, que importa o tempo presente, as glórias 

esportivas e os acontecimentos de maior sensação? Vim visitar Chateaubriand, pagar 

uma promessa…” (SCHMIDT, 1997, p. 124). 

Confidencia o narrador, no decorrer da exposição dos acontecimentos, que a 

curiosidade em desvendar os segredos de Combourg nasceu de suas leituras de 

juventude e dos livros de sua mãe falecida. Os livros estavam numa mala velha, que 

fora descoberta quando sua moradia era na Rua Hilário de Gouveia, no Rio. Na época, 

estava desempregado e, com mais tempo livre, ocupava-se da leitura. Toda uma 
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rememoração ligou-se ao tempo presente, o instante da visita à casa dos primeiros 

tempos de Chauteaubriand, fazendo com que a reescrita do passado despertasse 

interesse em Schmidt, rediscutindo o discurso histórico sobre esse personagem ilustre. 

Veio o lado investigativo à tona, o que torna o texto aqui analisado com uma dupla 

função: a poética e a documental: 

 

Visitando Combourg, neste momento, fazendo a peregrinação literária à 

Bretanha, descortinam meus olhos o mundo que eu encontrara primeiro pela 
palavra impressa, palavra que me fez conhecer um outro rapazinho 

Chateaubriand, que enfrentava o medo dormindo sozinho, no alto duma torre 

batida pelos ventos (SCHMIDT, 1997, p. 125). 

 

Ao longo da narrativa, implicitamente, essa dualidade permanece, e o narrador a 

frisa muito bem. Esclarece que o fundamental era desvendar novas imagens e sentidos 

da biografia do personagem, já que essa complementa a história deste, e assim se faz a 

reconstrução do discurso histórico, pautado em documentos, dentre os quais o livro 

escrito por Chateaubriand. Dessa forma, o autor quer mais e, nota-se a sua ânsia por 

descobrir particularidades que o levem a entender um pouco além do que se sabe 

comumente do personagem, buscando-se novos arrolamentos com o que relatam os 

documentos históricos. A escrita da história na prosa schmidtiana se sustenta disso. Diz-

se que com isso uma outra visão sobre os fatos e os personagens brota do próprio relato. 

Qual será a causa de o narrador se apegar tanto com o passado a ponto de desprezar o 

presente e tentar reescrever o que a História parece, a seu ver, não contar? Partindo-se 

dele mesmo enquanto sujeito, tem-se que o motivo de tudo se encontra entre os 

atributos mais incríveis da alma humana: a falta de inveja de cada presente em relação 

ao futuro. A felicidade para o homem incide sobre a época à qual está preso pelo 

percurso de sua própria existência. Quer dizer que a sensação que se tem em se ser feliz 

consegue nos fazer invejar inteiramente todas as coisas que já vivemos ou que 

poderíamos ter vivido e possuído. Em Magia e técnica, arte e política, num ensaio 

intitulado “Sobre o conceito da história”, Benjamin (1987, p. 223) trata que a felicidade 

é uma imagem conjunta com a da salvação e explica que a imagem do tempo passado é 

transformada pela história, que acaba se apoderando dele como coisa própria. Mas essa 

tarefa é trabalhosa porque o tempo passado carrega consigo uma aura de mistério, quase 
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sempre dificultando a sua redenção. Os homens sentem dolorosa a missão de repensar 

suas ações, conduzindo-as necessariamente ao reparo de algum equívoco ainda pouco 

sanado. Tal tese nos leva a crer que podem existir, no curso da história, breves contatos 

entre vivências de gerações do tempo presente com as do tempo precedente. É como se 

um apelo ao que se passou fosse o resultado de uma força messiânica sempre a nos 

acompanhar no tempo atual e a nos exigir uma intensa metamorfose, tomando como 

referenciais as bases do que nos antecedeu. 

Em textos que debatem o materialismo histórico, é comum se pensar nesse 

movimento cíclico e temporal ao se narrarem casos que têm foco na experiência 

humana. Em páginas atrás, quando foi assentada a presença de aspectos da crônica 

enquanto gênero nas narrativas reais, engendradas por Augusto Frederico Schmidt, 

superficialmente nos limitamos a mostrar a importância do tempo cronológico na 

narração dos fatos. Aprofundando esse tema, agora fica clara a sua função enquanto 

componente, já que organiza esses fatos à procura de uma verdade para eles; sejam 

pequenos, sejam grandes, os eventos servirão para um possível e relevante julgamento 

para a história. Nada ficará perdido para ela, desde que a humanidade se redima e 

consiga apoderar-se de seu passado, visando a uma correção do que fora posto. Sendo a 

história um discurso contínuo tal qual o é a sua escrita, a reflexão sobre o passado ajuda 

no seu reparo e também ao homem para que se sinta capaz de tolerá-lo e de reconstruir, 

a cada momento, o que ainda virá pela frente (BENJAMIN, 1987, p. 223). 

Persistindo na análise de “Combourg – Chateaubriand”, aplica-se semelhante 

deliberação no trecho em que o narrador assume a postura de um coautor da história, 

tendo como ponto de partida para a sua reescritura o contraponto de sua interpretação 

sobre aquele patrimônio histórico-cultural na Bretanha com o retrato que o memorialista 

descreve na obra Mémoires d’Outre-Tombe. O laço com o passado é notório, e o 

narrador sente-se em dívida com a história passada de Chateaubriand a ponto de 

revisitá-lo, tentando extrair dela algo em comum ou mesmo um sentido maior ainda não 

esclarecido. Outro discurso se constitui paralelo ao discurso da história real para que o 

confronto de ambos divulgue outras representações para a humanidade. O tempo 

passado para o narrador schmidtiano, durante esse passeio por tal edificação europeia, 

vai montando a sua escrita historiográfica, salientando nela a função de instrumento que 
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é ao fixar a imagem do lugar que visita até o instante em que esta é reconhecida por ele. 

Como as imagens passam velozmente e é preciso a sua captação instantânea, seria exigir 

demasiadamente do historiador ou do memorialista a anotação do passado como ele de 

fato foi, sendo mais adequado se aproveitar da reminiscência, tal qual ela se apresenta a 

Schmidt, a fim de que o despertar das imagens passadas provoquem uma constante 

releitura de si mesmas, livrando o próprio passado do esquecimento: 

 

[…] a paisagem não importava para mim: o que realmente contava eram os 

seres que o memorialista extraordinário não deixara desaparecer. O que eu 

ligava a esse ambiente eram os habitantes antigos, hoje transformados em 

figuras que a imaginação reanima: o pai de René, caminhando silencioso pela 

casa, ruminando suas ambições incontentadas, depois da ceia; a mãe, tímida e 
calada, mal suportando Combourg e ansiosa por voltar a Saint-Malo com 

suas praias e sua sociedade familiar; os dois irmãos ― o que daria a volta a 

tantas glórias e decepções do seu tempo, e a irmã, a vítima do amanhã, tão 

frágil menina de cabelos levantados sobre a nuca, pobremente vestida, 

selvagem na sua irreconhecível força de compreender, sentir e amar 

(SCHMIDT, 1997, p. 125). 

 

Augusto Frederico Schmidt tem algo em sua escrita histórica que é relevante para 

todo bom historiador: quando ressuscita um período, precisa desconsiderar os 

acontecimentos que ajudaram a caracterizar as fases posteriores àquele respectivo 

período da história, alvo de suaobservação. De certa forma, isso é um rompimento com 

o materialismo histórico, que, como método de análise e investigação historicista, 

privilegia a transformação de todo um sistema político-jurídico-ideológico, forçando um 

estudo mais diacrônico. Tal transformação acontece em fases. O método usado por 

Schmidt talvez tenha mais a ver com a empatia. Não deixa de ser uma abordagem mais 

sincrônica. “Sua origem é a inércia do coração, a acedia, que desespera de apropriar-se 

da verdadeira imagem histórica, em seu relampejar fugaz” (BENJAMIN, 1987, p. 225). 

Sua sensibilidade de memorialista histórico faz com que o contato com tais imagens dos 

lugares que atravessa sofra uma nova representação, a qual leva o leitor a entender os 

fatos de uma outra maneira, reformulando sua própria criticidade. É claro que com esse 

método de investigação procura manter essa empatia com aqueles que viveram e 

presenciaram os eventos históricos antes dele e herdaram uma interpretação adversa. 

Ocorre um benefício de ambos os lados, pois Schmidt não nega interpretações 

existentes, apenas as renova, não comprometendo o pacto com as gerações precedentes 
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à sua e mostrando uma interpretação sobressalente. Novas perspectivas da atualidade 

revigoram o processo de construção historicista. A história é um corpus de contínua 

construção em que o tempo não é homogêneo e vazio, porque está sempre saturado de 

instantes atuais (BENJAMIN, 1987, p. 229). Mesmo as Revoluções, conforme o 

materialismo histórico, que provocaram a mudança sociopolítica nas nações do mundo, 

realizaram uma mudança aparente no quadro, mas não radical, porque um novo 

calendário não marca o tempo do mesmo modo que o relógio, permitindo no caminho 

da história um movimento de idas e voltas no que diz respeito à sua ideologia. O que faz 

com que o tempo presente não seja considerado uma transição; antes ele para e se 

imobiliza. A esse conceito costuma renunciar o materialismo histórico por compreender 

o presente em constante transitoriedade. Enquanto se ocupa disso, não tem a 

preocupação de tornar eterna uma imagem do passado. O historicista já pensa o 

contrário: ao desenterrar o passado, relendo-o no momento em que o escreve, tem como 

meta eternizá-lo consoante a sua representação. Schmidt, ao resgatar o passado 

representativo, busca a universalidade como forma de preencher a homogeneidade e o 

vazio enquanto o torna presente em sua prosa memorialística. Diferentemente atua a 

historiografia marxista, que tende a enxergar a mobilização dos acontecimentos. Para 

ela, o pensamento historicista seria uma configuração saturada de ideias, sempre 

conduzindo estas a um choque, que será o responsável pela cristalização delas 

(BENJAMIN, 1987, p. 231). O historicismo vai atrás do nexo causal entre os diferentes 

momentos da história, o que não significa que o fato é só por isso considerado fato 

histórico. A transformação em fato histórico ocorre muito tempo depois em decorrência 

de acontecimentos que podem a ele estar ligados, mas que dele se separaram há 

milênios: 

 

O historiador consciente disso renuncia a desfiar entre os dedos os 

acontecimentos, como as contas do rosário. Ele capta a configuração em que 

sua própria época entrou em contato com uma época anterior, perfeitamente 

determinada. Com isso, ele funda um conceito do presente como um “agora” 

no qual se infiltram estilhaços do messiânico (BENJAMIM, 1987, p. 232). 

 

Não é à toa que percorrendo toda a narrativa, o próprio narrador chega a essa 

conclusão, a de que sua escrita possui uma veia historicista, sustentando a relevância de 
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uma retomada do que já passou a fim de que seja sempre reconhecido como episódio 

presente. Isso fica claro no penúltimo parágrafo do relato Combourg – Chateaubriand, 

quando o narrador salienta: “As correntes do mar literário atiram Chateaubriand, às 

vezes, para longínquos exílios; mas isto não tem impedido que ele retorne, voltando 

sempre à tona. Agora, ele está de novo na moda” (SCHMIDT, 1997, p. 125). Na 

sequência, vem o segundo relato dessa série sobre o ensaísta, poeta, romancista e 

diplomata francês François-René de Chateaubriand3. “Plancoët: a casa da Avó 

deChateaubriand” trata de outra comuna francesa na região da Bretanha, onde está 

agora a residência de outro ente querido do pensador francês, também visitada por 

Schmidt, e é citada na obra Mémoires d’Outre Tombe, publicada entre 1848 e 1850. 

Dessa vez, o narrador schmidtiano principia o seu registro abordando a sua chegada à 

cidadezinha, mais precisamente, à rue du Hameau de l´Abbaye. Interroga moradores do 

local até que uma proprietária de uma padaria e confeitaria lhe dá as coordenadas exatas 

do casarão. Finalmente encontra a morada de Mme. De Bedée e se depara com uma 

situação de extremo abandono. Atravessa a entrada, na qual estava escrito logo no muro 

a frase: “SE EU VI A FELICIDADE, FOI JUSTAMENTE NESTA CASA. 

CHATEAUBRIAND”. Há toda uma reflexão e questionamento sobre a descrição da 

habitação pelo pensador francês, na obra antes citada, e cujo sentido, logo mais, vem a 

ser explicado, estabelecendo-se um contraponto entre o olhar do René menino e o do 

adulto Schmidt. Ao começar a valorização do testemunho do poeta francês na obra lida, 

a escrita do narrador assume, a partir desse instante, o seu papel historiográfico, 

tentando resgatar as imagens originais que darão significado ao lugar e à história dele. 

Ocorrem muitas discussões sobre a verdadeira acepção da história como ciência. 

Uma delas, muito bemilustrada por Le Goff (2003, p. 18), em História e memória, é a 

de que a história é uma narração verdadeira ou falsa partindo de uma realidade 

puramente histórica ou imaginária. Isto é, pode ser uma narração histórica ou uma 

fábula. Tudo isso deu margem a uma dificuldade, a priori, em relação ao que seria 

história ou o que seria conto. Desfez-se tal engano no século XIX ao surgirem doutrinas 

                                                        
3 Só para não haver equívoco histórico, o sobrenome do personagem, aqui citado por Augusto Frederico 

Schmidt, foi usado como forma de batismo pelo pai do magnata brasileiro, advogado, acadêmico e 

empresário do ramo das comunicações Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello. Era enorme 

a admiração que tinha pelo escritor francês. 
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que iriam privilegiar a história enquanto saber (o “historismo” ou “historicismo”) e uma 

modalidade próxima do real – a “historicidade”. Este conceito viria a se desvincular das 

fontes puramente históricas, por sua vez ligadas ao historicismo do século XIX, 

passando a desempenhar uma função epistemológica na segunda metade do século XX. 

A historicidade concede a refutação de que existe sociedade sem história com base nas 

sociedades estudadas pela etnologia. A própria história é inserida numa perspectiva 

histórica. Assim, é possível que a historicidade da história produza um movimento que 

congregue uma prática interpretativa a uma práxis social (LE GOFF, 2003). 

Mencionando a memorialística de Chateaubriand, o narrador schmidtiano tem a 

preocupação de mostrar essa possibilidade de o registro histórico poder ser alterado 

conforme o estudo do comportamento social num determinado período. Ao refletir 

sobre o testemunho de Chateaubriand, valorizando-o em detrimento dos acontecimentos 

na biografia do personagem, liberta-se um pouco da pura documentação dos fatos e 

começa a analisá-los sob a ótica do social, o que vai fazer com que levante o lado 

filosófico da história, reconhecendo-a enquanto um sistema que pode se anular na sua 

própria lógica ao narrar os acontecimentos. O aspecto singular desse sistema, que é a 

história, também pode ser um fim, porque esta se nega nela mesma (RICOEUR apud 

LE GOFF, 2003, p. 19-20). Relacionemos o dito com o que a escrita memorialística 

schmidtiana em “Plancöet: a casa da avó de Chateaubriand” explana: 

 

Hoje não há outro sinal desse passado feliz, senão o testemunho que achamos 

eternizado nas Mémoires d’Outre-Tombe, imperecível porque é o testemunho 

dum poeta. Por isto é que essa casa não desaparecerá jamais, assim como não 

passarão as criaturas defuntas que viveram, cruzaram esses salões hoje 

irreconhecíveis (SCHMIDT, 1997, p. 127, grifo do autor). 

 

Nesse extrato, levanta-se a proposição: a história é uma ciência do passado ou “só 

há história contemporânea”? (LE GOFF, 2003, p. 23). Talvez seja adequada a definição 

de que a história é a ciência dos homens no tempo, pois enfatiza três faces dela. A 

primeira de caráter humano que garante, muito embora a investigação abranja certos 

domínios da natureza, que a história é a história humana, conduzindo-nos a uma 

distinção da história humana da história natural. O homem contesta, discute; a natureza 

já não tem esse poder. Sendo assim, a história humana teria sentido, porquanto os 
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homens têm objetivos, fins, vontades. Consequentemente, tal lógica é um convite aos 

historiadores a repensarem a ciência a ponto de encará-la qual acesso à história social. A 

saber, o homem seria um objeto de estudo integrado a um grupo social. Depois, vêm as 

relações que esses grupos ou sociedades têm com o passado e o presente. Elas se 

entremeiam no decorrer da história, de modo que esta não deve ser só compreendida 

como o “presente pelo passado”, mas também como o “passado pelo presente”. O que 

significa que a ordem adotada pelo historiador nas suas investigações incorreria em erro 

caso seguisse a ordem dos acontecimentos. Valorizando-se o movimento da história e 

dando-se legitimidade a ele, seria mais proveitoso, assim, se a lessem ao contrário. O 

método passaria a se caracterizar enquanto regressivo, sem transportar ingenuamente o 

presente para o passado e sendo prudente para não trilhar um trajeto linear ilusório, até 

mesmo no sentido contrário. Não se pode descartar que existem rupturas 

inultrapassáveis, quer num sentido, quem noutro (LE GOFF, 2003, p. 24). 

Se toda história é contemporânea, partindo-se dessa especulação, por mais 

distantes no tempo que estejam uns dos outros os acontecimentos, estes estão ligados às 

situações presentes nas quais ressonam. Então, do instante em que começam a ser 

repensados constantemente, deixam de estar “nesse presente”, configurando a noção de 

que a história é o eterno presente. Mas há correntes que consideram essa visão como 

fechada e perigosa, porque nega a inter-relação entre a investigação do historiador e a 

série de acontecimentos passados. É verdade que o historiador parte do presente para 

apresentar coisas passadas, no entanto, se o passado tem uma existência no presente, 

então é falacioso acreditar num passado independente daquele que o historiador 

construiu. Até parece que o próprio tempo passado já se esgotou e não permite mais 

interpretações. Ocorre que o passado é construção e reinterpretação constante e tem o 

futuro a ele integrado, funcionando significativamente no seio da história. Isso é 

positivo, primeiro, porque, com o avanço dos métodos e técnicas de investigação 

historiográficas, leva-se a crer que uma parte dos documentos que registram o passado 

permite que ele seja redescoberto, o que também o enriquece. Segundo, porque lhe 

atesta uma certa sobrevivência. Portanto, a relação essencial presente-passado é 

relevante para enxergar-se o horizonte do futuro. De fato, aí está o cuidado de Augusto 

Frederico Schmidt, no relato “Plancöet: a casa da avó de Chateaubriand”. Ele faz 
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questão que seu narrador, na descrição do ambiente familiar e das pessoas que dele são 

parte, explicite esse conceito do seu papel historiográfico em perfeita harmonia com o 

discurso literário também em construção: 

 

Toda essa gente que Chateaubriand, evocador admirável, fixou bem seu livro, 

acompanha-me agora em minha visita: seres humanos ontem e, hoje, graças 

ao poder do escritor de fixar o tempo, personagens. Vivem como 

personagens. “Da sociedade que animava a casa da rue du Hameau de 

l´Abbaye – escreve Chateaubriand – serei talvez o único a saber que essas 

pessoas existiram”. Verificamos que elas existem ainda agora para muitos 

outros: aqueles a quem a música do grande e orgulhoso melancólico seduziu 

e encantou (SCHMIDT, 1997, p. 128). 

 

A narrativa, por fim, acaba com o inesperado encontro: uma senhora desconhecida 

que o narrador ali vira sentada sobre um rústico banco próxima ao que supõe ser a 

entrada da cozinha da casa. Um pouco dessa mulher já idosa, esquecida naquele lugar 

até por familiares, é descrito pelo narrador, que faz também uma belíssima comparação 

do que antes transmitia uma imagem de riqueza, por meio da figura de Mme. de Bedée, 

com a pobreza exposta no rosto daquela sua interlocutora, a mais sólida representação 

da senectude. O narrador imediatamente tenta consolá-la, doando uma quantia em 

dinheiro num gesto de libertá-la do estado de solidão e abandono em que estava junto ao 

casarão: “ofereci-lhe quinhentos francos, como presente, e ela me disse que ia logo 

comprar açúcar, para consolar-se. Guardei-lhe bem a expressão tristonha: ‘pour me 

consoler’” (SCHMIDT, 1997, p. 129, grifo do autor). 

São várias as tarefas de uma ciência histórica, dentre elas, a de iniciar por acessos 

que não os puramente ideológicos, mas respeitando a imprevisibilidade do futuro, o 

horizonte do futuro e sua reflexão. Schmidt é um autor que sabe bem da dependência do 

presente em relação ao passado, porque tal dependência é inevitável e, até certo ponto, 

necessária para que o passado sempre se reinvente, tornando-se presente. Mas é preciso 

precaução sua para que tal relação não produza o anacronismo. Deve-se manter uma 

certa distância do tempo passado, resguardando seurelevo. Na condição de memorialista 

e historiador (por que não dizer?), é ciente de que a história é uma ciência do passado, 

desde que a considere enquanto objeto de reconstrução incessante; e, para que exista 

essa reconstrução, pontos de convergência com o presente devem ser constatados. É a 
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função social do passado e da própria história. O narrador schmidtiano cumpre a tarefa: 

vai recolhendo sistematicamente, classificando e agrupando os fatos passados com base 

nas suas necessidades atuais. É em função da vida que a história interroga a morte, 

sempre organizando o passado em função do presente, definindo-se, assim, seu papel 

social (FEBVRE apud LE GOFF, 2003). Em suas viagens à Bretanha, fica claro isso. O 

resgate de um tempo, seguido de seus alicerces, ajuda a entender a sua relevância para 

as futuras gerações que conhecerão tais fatos e as origens deles. A historiografia é uma 

sequência de releituras do passado, repletas de perdas e de ressurgimentos, erros de 

memória e revisões. O único risco dessas atualizações é a elaboração de conceitos 

anacrônicos, conforme foi levantado antes; daí porque aquele que se incursiona em tal 

ramo deve ter a consciência de que o seu discurso pode ser afetado, falseando a 

qualidade de seu trabalho. Porém, os limites dessa relação passado-presente são 

observados com muita sutileza na escrita schmidtiana. Sempre há o destaque na 

fronteira dos tempos para acontecimentos que possuam ligação, inclusive, com a 

atualidade. O historiador deve ter em mente que o tempo passado é um aspecto ou 

função do tempo presente, o qual deve orientá-lo sobre o seu próprio trabalho 

investigativo, uma vez que cabe ao historiador a reflexão sobre a sua escrita histórica. É 

óbvio que o elo entre o passado e o presente produz um problema de objetividade dentro 

do discurso histórico. 

É possível se dizer que a história não é a projeção que o homem faz do presente 

no passado, mas a projeção de uma parte do seu presente, tida como imaginária, uma 

espécie de história-ficção, uma história-desejo às avessas. Argumento do qual filósofos 

como Paul Veyne discordavam, uma vez que só traduz uma filosofia anti-intelectualista, 

com liame na historiografia nacionalista do século passado, não havendo muito 

otimismo e estando já fora de contexto. Para se afirmar que a história é a projeção de 

um presente no passado, é preciso se levar em conta duas histórias: a da memória 

coletiva e a dos historiadores. “A primeira é essencialmente mítica, deformada, 

anacrônica, mas constitui o vivido desta relação nunca acabada entre o presente e o 

passado” (LE GOFF, 2003, p. 29). É dever da história trabalhar ao lado da memória, 

ajudando-a a corrigir equívocos. Também é dever do historiador distinguir 

imparcialidade e objetividade no discurso. Enquanto a primeira é perfeitamente 
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deliberada, a segunda é inconsciente. O historiador não deve apenas demonstrar ou 

defender um fato baseado em testemunhos; deve estabelecer e evidenciar a verdade dele 

ou o que julga ser verídico nele. É claro que é impossível ser objetivo, principalmente 

quando se trata de avaliar a relevância de um fato, empregando suas próprias abstrações 

e as concepções que brotam de si mesmo. Nos textos enfocados antes, o narrador 

schmidtiano não dispensa tal conexão. Ao evocar os fatos históricos, incrementa sua 

avaliação, seu olhar, suas convicções, parecendo-nos original ao trazer outras 

interpretações sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Sua memória anota, com 

o auxílio dos grupos sociais e políticos nos quais esteve, tudo o que presenciou do 

período histórico, adicionando circunstâncias significativas a ponto de nosso senso 

crítico amadurecer acerca da história. É um trabalho não só de um memorialista, poeta, 

articulador político, mas de um homem comprometido com o passado, o presente e o 

futuro. Essa tese ganha agora maior força. Testemunho e registro histórico têm que se 

complementar para que a escrita reflexiva aconteça e se consolide, permitindo aos 

estudiosos reinventarem suas conclusões historiográficas. Nada é sólido, tudo é passível 

de transformações com o tempo, e a ciência histórica não existe sem ele. 

“A última audiência”, relato da obra As florestas, talvez seja o exemplo que 

melhor justifique o que acabou de sediscorrer. Aqui, encontra-se uma entrevista breve e 

derradeira com o Ex-Presidente da República Getúlio Vargas. Schmidt conta que fora 

um encontro formal, para apresentar ao Ex-Presidente um documento da Missão Klein ε 

Saks que trata da problemática em torno da alimentação no Brasil. O narrador data a 

entrevista no dia 23 de agosto de 1954. Como ele mesmo frisa, estavam às vésperas de 

uma tragédia, e isso fica evidente no texto, esse ano ficou conhecido pelo suicídio de 

Vargas, pondo fim a um governo marcado por uma forte crise política e por pressões de 

todos os lados para que a presente autoridade renunciasse. A transparência da narrativa 

põe o leitor dentro de um quadro sócio-histórico sombrio, transmitindo a sensação de 

que um poder está para entrar em colapso. Mas o narrador vai descrevendo o encontro 

com outras cores que mostram uma figura política de uma outra forma com a qual não 

estamos familiarizados, com a finalidade de esclarecer dados que parecem ainda mal 

explicados: 
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Há um ano, precisamente 23 de agosto de 1954, comparecia eu ao Palácio do 

Catete, a fim de entregar ao Presidente Getúlio Vargas o relatório da Missão 

Klein ε Saks sobre o problema da alimentação no Brasil. A hora era trágica; o 

governo parecia prestes a naufragar, pobre barco com os mastros quebrados, 

a água a entrar pelos porões. 

Estranhei, diante da convocação recebida, que me quisesse ver Getúlio 

Vargas, num momento tão decisivo de sua vida – quando restavam poucas 

esperanças, quase nenhuma, de que se mantivesse ele no poder. Pedi ao 

senador Lourival Fontes, Chefe da Casa Civil e meu velho amigo, que 

confirmasse, junto ao presidente, a audiência. A resposta foi categórica: que 

eu não faltasse (SCHMIDT, 1997, p. 191). 

 

Mais à frente, na narrativa, a entrevista com o presidente será exposta como 

tranquila, apesar da atmosfera carregada no Catete. Getúlio pedirá a Schmidt o relatório 

redigido, mostrando a perícia feita pelos técnicos norte-americanos Klein e Saks, 

resultado de sua viagem ao EUA e também aos países europeus em fase 

desenvolvimento, um deles a Alemanha. Na cena, percebe-se a preocupação do narrador 

em descrever o aparente estado sereno de Vargas, sua fisionomia cansada, mas 

desprovida de qualquer sinal de nervosismo diante do delicado contexto sociopolítico 

em andamento. Em alguns instantes, o registro revela pinceladas de drama, que leva o 

leitor a crer que na existência de uma personalidade política capaz de gestos 

surpreendentes e humanos, desmitificando a imagem de austeridade padronizada pelos 

fatos históricos já documentados e do arquivo popular. Enquanto vai lendo o relatório, 

gradativamente, as impressões sobre a condição aflitiva de Vargas vão se tecendo, a 

ponto de o relato ganhar outra feição, além de um novo registro sobre um 

acontecimento, exibindo uma outra interpretação que a história não contou. É a partir 

daí que se tem uma narrativa schmidtiana assumindo o compromisso de rever o que diz 

a História Oficial. A meditação gira em torno agora da intimidade de Getúlio, marcada 

por sua fragilidade. O narrador fala que, ao mesmo tempo em que lia o relatório, 

reparava a expressão facial do presidente, tentando buscar razões muito íntimas acerca 

da conjuntura em que o conduzira a enormes problemas governamentais: 

 

Experimentava eu a sensação de estar a planejar um passeio alegre no campo 

com alguém que iria entrar em agonia dentro de poucos momentos; parecia-

me que representávamos os dois uma espécie de drama, mas que 

dissimulávamos as nossas angústias. À medida que eu lia as palavras 

singelas, e penetradas de bom senso, dos honestos autores do relatório, ia 

também observando a fisionomia do presidente, já ferido de morte na sua 
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autoridade. O seu rosto estava imóvel, animado apenas por um fio de 

atenção. Senti-me impossibilitado de continuar a tratar da industrialização do 

peixe e interrompi a leitura, confessando-lhe que a prova a que ele me 

submetia era insuportável para mim (SCHMIDT, 1997, p. 193). 

 

Tais impressões do narrador, durante o relato construído, robustecem o tema da 

objetividade na elaboração do discurso da história. Haveria um documento puramente 

objetivo? É preciso aprofundar a discussão, posto que a escrita schmidtiana parece levar 

o fato a uma análise mais apurada. Na edificação de um papel historiográfico, ela 

denuncia, ao retomar o fato histórico ou personagens que o integram, influências do 

meio social sobre suas ideias e métodos, conforme já foi ratificado quando também da 

presença da memória coletiva em suas narrativas reais. Além disso, a imagem que o 

historiador tem de si mesmo ao se deixar atingir pelas concepções do grupo social a que 

pertenceu, sua criticidade sobre as causas da mudança social e as perspectivas dessas 

mudanças para o futuro que o historiador julga prováveis ou possíveis, é que vão 

orientá-lo em sua visão histórica. Tanto as obras que são fruto do trabalho histórico 

quanto os juízos feitos sobre elas singularizam-se como intersubjetivamente 

compreensíveis e intersubjetivamente verificáveis, isto é, essa intersubjetividade é 

dirigida pelo juízo dos outros e, a priori, pelo dos historiadores. Entra-se, inclusive, no 

debate de que os fatos são sagrados, intocáveis, mas as opiniões sobre eles são livres, o 

que nos obriga a focar duas observações se quisermos aplicar à história tal raciocínio: a 

primeira é a de que na história o campo da opinião é pouco vasto, ao contrário do que 

sepensa, se tomarmos como referente o campo da história científica; a segunda é a de 

que os fatos não são tão intocáveis assim, pois podem ser negados, nos ensinando que 

não representam uma base sólida da objetividade por não serem dados e sim fabricados 

e porque, em história, a objetividade não se submete puramente aos fatos (LE GOFF, 

2003, p. 31). As ressalvas feitas pelo narrador schmidtiano no presente relato soam 

como contestações a fim de evidenciarem o dinamismo através do qual se pode chegar a 

diferentes conclusões sobre o fato histórico, destituindo sua possível noção de 

imutabilidade.  

Continuando com essa premissa, vê-se que, num breve diálogo com Getúlio, o 

narrador tenta entender melhor o contexto, bem como a reação do presidente à 

insustentabilidade política de seu governo, ao que esse acaba mantendo sua expressão 
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de serenidade, sem demonstrar qualquer indício de tormento. A narração segue, e 

Schmidt, por meio da voz de seu narrador, não poupa qualificações à figura republicana 

em destaque, salientando um outro lado do presidente que a história nunca explorou, 

provavelmente por fugir ao aspecto objetivo de sua missão para com a humanidade. Em 

poucas linhas, cita a fala de Getúlio se justificando por manter, apesar de tudo, uma 

expressão de serenidade diante dos últimos acontecimentos políticos: “Não me faço 

ilusões sobre o momento. Conheço a gravidade de tudo, mas estou assim mesmo 

tranquilo” (SCHMIDT, 1997, p. 193). Retoma o narrador schmidtiano, em comparação 

ao atual estado do Ex-Presidente da República, a carreira política deste logo nos 

primórdios, fazendo uma espécie de balanço. Sublinha um pouco de sua personalidade 

diplomática sob a investidura de Chefe de Estado e de Governo e suas relações 

institucionais com o próprio Augusto Frederico Schmidt, que receberia de Vargas a 

condecoração de Guarda do Tesouro Nacional por indicação do então Ministro do 

Exterior João Neves da Fontoura. No entanto, deixa Schmidt muito claro que, mesmo 

assim, seu relacionamento com Vargas sempre fora estreito, não passando do contato 

institucional e que votou para presidente no brigadeiro Eduardo Gomes. Não sendo 

adepto da política partidária de Getúlio, e distante de qualquer outro tipo de ligação, 

ainda assim, Schmidt destaca o crédito do estadista que saiu da vida para entrar na 

história, como diria depois em sua carta-testamento. Fala que, acima de tudo, Getúlio 

era um articulador em se tratando dos problemas do desenvolvimento nacional, bastante 

aberto ao diálogo e à compreensão sobre temas de suma importância ao país. Um 

paralelo é traçado, mostrando o Vargas de ontem e o do tempo do relato. De certa 

forma, foi uma estratégia discursiva, utilizada pelo narrador, com o propósito de um 

confronto histórico, redebatendo os fatos da própria história. Assim, encerra-se a 

primeira parte da narrativa aqui analisada. 

Abre o narrador a segunda parte, desmitificando para muitos leitores, com o seu 

próprio testemunho, a descrição austera do personagem histórico, chegando a afirmar 

que Getúlio era: 

 

O centro de todas as atenções nacionais, o ponto de convergência de muitos 

ódios, o objeto de um culto popular quase supersticioso e que só se 

manifestaria, em toda a sua intensidade, depois de morto voluntariamente o 

chefe, que pagou, que resgatou pessoalmente, com a própria vida, o crime 
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cometido, não apenas contra os que eram visados pelos sicários, objetos 

diretos do inominável atentado de Toneleros, mas também contra ele próprio, 

Presidente da República, contra a sua autoridade, contra a própria legalidade, 

que Vargas representava (SCHMIDT, 1997, p. 194 -195). 

 

 E prossegue com uma problemática de que existiu um outro sentido para aquele 

momento sócio-histórico do conhecimento da história. O caráter historiográfico de sua 

escrita leva o leitor a captar a outra face dos fatos elucidados, ao entendimento de que as 

informações cristalizadas pelo discurso histórico, padronizado ao longo de anos pelos 

historiadores, começam a perder consistência diante do seu testemunho. E novamente se 

tem uma nova interpretação sobre o que foi a figura de Getúlio. Um relato intersubjetivo 

como este, consoante o que já fora mais ou menos apontado, além de mostrar não 

submissão ao que é, a princípio noticiado, faz pensar que para o historiador é preciso 

que haja honestidade, imparcialidade durante a narração do fato histórico e objetividade. 

Evidentemente que esse último critério exige muito mais do historiador do que o 

primeiro critério. Dado que a memória é parte desse jogo e pode autorizar, manipular 

consciente ou inconscientemente o discurso, obedecendo a interesses individuais ou 

coletivos, a história, por outro lado, não pode faltar com a norma da verdade. Se é uma 

ciência, tem de ter esse compromisso. A objetividade histórica se ergue gradativamente 

por intermédio de constantes revisões do trabalho histórico, pesquisas laboriosas 

sucessivas e o acúmulo de verdades parciais (LE GOFF, 2003). Quando se quer 

demonstrar um outro olhar sobre a figura de Getúlio Vargas, busca-se um método de 

registro que comprove essa meta, no caso de Schmidt, a prova testemunhal, subjetiva, 

mas que persegue a objetividade. Como várias verdades, as existentes podem muito 

bem ser contestadas, e outras as sucederem. Assim se reitera que isso enriquece e 

desenvolve a criticidade dos próprios historiadores, descaracterizando a história 

enquanto ciência imutável. 

Ademais, toda a constatação de que a escrita histórica é particular, mas não 

totalmente individual, está clara na produção memorialística schmidtiana. Então há 

distinção entre o particular e o individual ao se relatar o fato? O que dá origem ao 

primeiro é a limitação da história ao que é singular, único, isto é, costuma-se, durante 

uma investigação de um fato, que é um objeto perfeitamente contestável, se privilegiar o 

desempenho dos indivíduos, especialmente, dos grandes homens nele inseridos em 
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detrimento dos próprios fatos. Herança esta que vem da tradição ocidental, quando os 

gregos atribuíam as suas epopeias, as suas primeiras leis aos indivíduos hipotéticos 

(Homero, Licurgo, Sólon). Ganhou força no renascimento com Plutarco. Com o tempo 

essa ideia desapareceu da história científica (LE GOFF, 2003). Sempre que se dava 

relevo aos personagens históricos, passava-se a imagem de que eles queriam e 

buscavam uma realidade justa e necessária, porque tiveram uma revelação interior 

acerca de seu tempo e das necessidades deste. O narrador schmidtiano do relato sobre a 

audiência com Vargas não deixa em momento algum de colocar o estadista enquanto 

centro de toda uma situação sociopolítica desfavorável a ele, porém, emprestando o seu 

olhar de testemunha àquele acontecimento. No que toma essa atitude, corrobora a 

especialidade da história, que é o particular. Ao contrário do individual, o particular 

quer a atenção, a investigação histórica, na condição de limite do pensável, não como 

simples objeto pensado. O que explica as particularidades que tenta extrair da figura do 

Ex-Presidente republicano: 

 

Havia nele alguém que eu não conhecia, que o Brasil não conhecia, alguém 

que não era, como diziam, o monstro de habilidade, o devorador de 

adversários, o frio, o calculável, o insaciável degustador do poder, nem o pai 

dos pobres ou excitador dos trabalhadores. A meu lado, fitando de vez em 
quando, pelas janelas abertas, o jardim do Palácio, onde dentro em pouco se 

iriam acender as luzes, anunciando a chegada da noite, que seria a noite de 

sua agonia final; observando-me, dizendo-me que “o ódio era implacável mas 

que ele o suportava de ânimo sereno”, perto de mim, quem estava não era 

mais Getúlio, como todo o país o chamava, mas um homem apenas 

(SCHMIDT, 1997, p. 195). 

 

Um simples relato sobre um acontecimento histórico nos impele a discutir o papel 

da própria narrativa como representação. A narratividade, na arquitetura do saber 

histórico, pode não ser uma solução alternativa para a explicação/compreensão do feito 

humano, mas é um componente da intriga de opiniões. É autêntico o suficiente para 

instigar a operação historiográfica, porém, não consegue funcionar no plano da 

explicação/compreensão, porque está longe de se encaixar, enquanto sustentáculo, de 

uma causa ou finalidade de um ato histórico. Ricoeur (2007, p. 251), em seu ensaio A 

memória, a história, o esquecimento, delineia tal juízo como desclassificação ou 

rebaixamento da narratividade, posto que, ao se configurar, a própria narrativa 
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construída pelo historiador não deixa de entrar em composição com todas as 

modalidades de explicação/compreensão. Assim, representar o evento histórico, sob o 

aspecto narrativo e sob outros, não passa a ser embutido na fase documental, nem na 

fase explicativa; simplesmente, as acompanha e as alicerça. É relevante esclarecer que a 

narratividade não preenche a lacuna da explicação/compreensão. Restringir a 

problemática à simples oposição entre história-narrativa e história-problema e a 

composição da narrativa ao posto exclusivo de explicação causais ou finais, só cria uma 

única alternativa que faz da narratividade ora um obstáculo, ora um substituto para a 

explicação. Colhe-se o acontecimento e depois vira narrativa. Sem dúvida, não se pode 

ignorar que antes de tornar-se o objeto do conhecimento histórico, o acontecimento era 

objeto da narrativa; ocupando o centro dos debates, as narrativas contemporâneas se 

igualam às fontes documentais. O desenrolar da narrativa é também o do próprio 

acontecimento. Resta saber até que ponto vai a intriga entre compreender e explicar, 

porque as interpretações narrativistas têm a tendência de recusar a pertinência de tal 

diferença, tomando como base o fato de que compreender uma narrativa é explicar os 

acontecimentos que ela integra e os fatos que ela propaga. Até onde a interpretação 

narrativista se responsabiliza pelo corte epistemológico entre as histórias contadas e a 

história que é levantada a respeito dos vestígios documentais? 

Aí entra-se em outro problema que perturbará toda a filosofia da história e a 

literatura: qual a particularidade que separa a história e a ficção, dado que as duas 

trabalham a narrativa? Então a tarefa da história não seria somente a de relatar o que 

aconteceu efetivamente; vai além e passa a questionar os próprios acontecimentos, pois 

também não esconde a sua função cognitiva, isto é, a de repensar, amadurecer e extrair 

novas verdades para um mesmo evento. “A aporia, que podemos chamar de aporia da 

verdade em história, é evidenciada pelo fato de que os historiadores constroem 

frequentemente narrativas diferentes e opostas em torno dos mesmos acontecimentos” 

(RICOEUR, 2007, p. 253-254). Essa proposição pode nos levar a entender que há 

omissões em certos episódios históricos e outras considerações podem ocupar lugar de 

destaque em detrimento das anteriores. O que quer dizer que a aporia, se reunidas todas 

as versões sobre um mesmo evento, mesmo que rivais, sofreria esconjuro. A aporia, ou 

seja, a dificuldade em escolher qual opinião adversa é a mais coerente e sustentável para 
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quem toma contato com a narrativa de fundo também histórico, cessaria de vez, 

admitindo-se a possibilidade de um novo discurso, de uma nova verdade. Assim, o 

leitor do texto de memórias schmidtiano estaria apto a colaborar com possíveis 

atualizações ou correções a narrativas históricas sobre determinados acontecimentos, no 

caso analisado, o fim do Governo Vargas, e conferindo à vida, talvez, a função de 

imputar à narrativa o poder da verdade. Mas isso só é admissível quando se atribui à 

vida a feição de história. Tamanha pretensão está confinada no próprio propósito de se 

escrever a história. É o que se constata na prosa schmidtiana em questão ao se ver a 

postura do narrador advogando claramente a outra face de Getúlio, desconhecida para 

um leitor que só conhece uma versão de caráter austera sobre o Ex-Presidente: 

 

O político desaparecera como por encanto, como se uma onda agressiva 

tivesse lavado a sua fisionomia de qualquer sinal inautêntico, de qualquer 

artifício. O homem verdadeiro, o homem eterno, o homem humano envolvido 

em sofrimento, mergulhado na desdita, cercado, prisioneiro das fúrias que ele 
próprio contribuíra para desencadear, mais por omissão do que pela ação – e 

também pelo sentido inegável de sua missão no Brasil –, o homem que o 

político desterrara, afastara e vencera, emergia então, voltava à superfície, 

retornava à sua verdade (SCHMIDT, 1997, p. 195). 

 

Getúlio Vargas é apresentado com humanidade, longe de qualquer juízo de valor 

que possa levar em conta seu partidarismo. O narrador, agindo assim, contrabalança as 

verdades, reescreve e encontra novas informações sobre esse período da história. As 

versões antigas sobre esse episódio da história, deixadas às futuras gerações, passam 

agora por uma atualização, trazendo outras versões. Mesmo verdades opostas, conforme 

já foi discutido, em conflito, levarão à sobreposição umas das outras com o passar do 

tempo. Evidentemente que o dilema atinge não só a narrativa que é contada e sua 

verdade, mas também o conceito de acontecimento. Seria inteiramente possível, 

salientando-se as regras de tal definição, que os historiadores fizessem narrativas 

distintas dos mesmos acontecimentos? Estes são partes da narrativa e seguem o 

caminho traçado por ela, não havendo, a princípio, acontecimento algum que escape à 

narrativização (RICOEUR, 2007, p. 254). Comparando-se as verdades que brotam do 

interior da narrativa histórica, responsável pela formação do discurso, deparar-se-ia com 

uma noção complexa de “coerência narrativa”, que difere da noção de “coesão de uma 
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vida”, porque esta trata de reconhecer a presença de vestígios pré-narrativos, e aquela 

aspira à articulação entre explicação/compreensão do dito nas entranhas do próprio 

discurso. A coerência narrativa origina-se primeiramente no plano da explicação; em 

seguida, se articula com a compreensão do acontecimento narrado. A especialidade dela 

consiste em coordenar os múltiplos acontecimentos, bem como suas causas e intenções 

numa mesma unidade de sentido; o que vai prevalecer depois dessa intriga será tão-só 

uma ação complexa que parte de uma situação inicial para uma situação final, através de 

mudanças regradas que se encarreguem de uma formulação adequada durante a 

construção da própria narrativa. A lógica dessas mudanças reside na verossimilhança do 

teor narrado, isto é, fazer o leitor crer que há coerência narrativa dentro da história 

contada. De qualquer maneira, tem-se um exemplo que pode levar o leitor a pensar 

também numa provável manipulação. No caso do narrador schmidtiano, quiçá haja mais 

um direcionamento para outro possível entendimento dos fatos do que necessariamente 

uma manipulação comunicativa, já que o objetivo principal aparenta ser desvendar 

outros sentidos coerentes para os eventos históricos. Getúlio Vargas, em meio a todo um 

contexto sociopolítico conturbado, pode muito bem tê-lo agravado com suas artimanhas 

ou simplesmente foi induzido a isso pelo sistema de concessões que, às vezes, pode 

roubar a cena política, marcada pela ameaça da perda da governança e da 

governabilidade, quase sempre em jogo no Brasil: 

 

O mistério do desencontro, no plano da ação pública, está nessa dissociação 

entre o homem permanente e o homem de Estado. O Getúlio Vargas que me 

falou em 23 de agosto, no último dia de sua vida, não era mais o responsável, 

na realidade, pela concentração de rancores e de protestos levantados contra 

ele (SCHMIDT, 1997, p. 196). 

 

Argumentar em prol de uma verdade e de sua coerência encontra duas 

implicações no próprio conceito de coerência narrativa. O narrador percebe que a 

primeira delas está no conceito de acontecimento, o qual irá compor a partir das 

definições que são fornecidas no plano da explicação. Após isso, vem o plano narrativo 

que mostra o acontecimento, fazendo a ação avançar. Surge a intriga sobre a coerência 

de cada verdade elencada e depois a competição, derivada de divergências sobre o 

acontecimento, valorando as ações deste. A segunda tem a ver com o personagem da 
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narração. À medida que os personagens vão sendo compostos em intriga, a história 

narrada acompanha as ações deles, e, no plano histórico, é passível de transposição a 

ideia de identificação narrativa, correlata daquela que prevê a coerência narrativa. 

Referente à noção de personagem, é preciso que se compreenda que se trata de um 

operador narrativo. Deve ser analisado com a mesma amplitude que o acontecimento, 

também elemento da narrativa. Outra implicação se dá ao se propor o exame sobre a 

moral dos personagens. Bem se sabe que em sua obra Poética, Aristóteles definiu a 

diferença entre tragédia e comédia, afirmando que esta se encarregaria de mostrar os 

personagens inferiores ou iguais aos seres de carne e osso, enquanto que aquela os 

exaltaria, salientando suas virtudes a ponto de se enquadrarem na categoria dos seres 

divinos, celestiais, os deuses. Getúlio, nas recordações do narrador schmidtiano, adquire 

essa face redentora que assinala o indivíduo que muito errou, mas em nome de um 

projeto desenvolvimentista para o Brasil. É o que tenta nos passar a voz narrativa que 

tanto o humaniza, afastando do nosso conhecimento apenas a outra face do político 

rígido, autoritário, manipulador: 

 

O Getúlio que conheci, porém, Presidente da República, legalmente eleito, e 

com quem tive de me entender – esse sou obrigado a confessar –, mostrou-se 

atento, aberto à compreensão, curioso das novidades da técnica industrial, 

animado em ajudar o enriquecimento do país. Não me faltou às suas 

promessas, foi sempre solícito. Nunca, nas vezes em que lhe pedi defesa 

contra a burocracia devoradora, contra a gelada indiferença pelos problemas 

concretos, nunca o encontrei desatento, fechado, ou pedindo, em troca de 
providências que tomava, a menor retribuição de natureza política. Era bem 

mais humano, com todas as suas falhas e erros, do que muitos dos seus 

inimigos, prisioneiros de ressentimentos, dos rancores insaciáveis. 

(SCHMIDT, 1997, p. 196-197). 

 

O relato se encerra com o narrador comparando Getúlio Vargas a um comandante 

de um navio, prestes a naufragar, desaparecendo entre as águas de um mar revolto, uma 

metáfora bem trágico-lírica. E por que não dizer: expõe, clarividente, ao final, a sua 

estratégia de composição de tal narrativa, com viés histórico, calcada na relação teórica 

entre “coerência narrativa” e “conexão causal ou final”. O que o narrador procura é uma 

ligação direta entre a forma narrativa e os acontecimentos tais quais se desenrolaram 

realmente. A ligação torna-se indireta, nessa conjuntura, somente através da explicação 

do fato e, acima desta, através da fase documental, que acaba pressupondo também a 
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existência do testemunho e a credibilidade dada à palavra do outro. Deveras, é como se 

Schmidt quisesse promover uma renovação no próprio discurso histórico e, assim, 

incrementar nele novas interpretações que podem conduzir o leitor a novas verdades 

coerentes com os fatos da humanidade. As antigas verdades desapareceriam depois que 

a intriga, causada pelo confronto de novas ideias, novos apontamentos, provocasse tal 

regeneração.  

Relacionar a história enquanto disciplina, com a finalidade de se entender melhor 

a qualidade do discurso histórico, com a literatura, porém, sempre tendo em mente a 

distinção, é deparar-se com semelhanças que, de certa forma, podem unir as duas áreas, 

já que a escrita da história não impede esse propósito. Para Schmidt, além de narrar 

acontecimentos, atribuindo-lhes outras verdades, faz-se também relevante a reunião de 

material historiográfico para a construção de sua lírica, de sua poética em prosa. Tanto 

na escrita histórica quanto na escrita literária, é visível a preocupação com a 

temporalidade, vencendo-se as barreiras impostas por ela e preservando as informações 

do esquecimento. É lógico que os métodos de investigação com que historiadores, 

ficcionistas e poetas trabalham não se equivalem; no entanto, num texto literário, acaba 

que o episódio em si perde espaço diante da linguagem que traz uma outra maneira de 

vê-lo. Já a escrita da história, quando ganha relevo, seu método é que termina 

conquistando primazia dentro do discurso. Isso é um sinal de que a descoberta de um 

tempo histórico vai coincidir com a experiência dos tempos modernos em referência ao 

conceito de história. Lima (2006, p. 113), na obra História, ficção, literatura, menciona 

o pensador Jablonski que argumenta que as histórias são a representação das virtudes e 

vícios em que, através de uma nova experiência, é perfeitamente possível apreender o 

que se há de fazer ou deixar de fazer. Meditando-se sobre outra possibilidade para a 

definição da história, seria levar em conta outra referência: a das histórias particulares 

poderem ser analisadas fora dos eventos originariamente humanos para a unificação da 

própria história, e, assim, implicar a subordinação desta à teologia, por exemplo. Se se 

considerar a trajetória dela enquanto ciência, tal subordinação já se dava desde a era 

romana, quando surgiu o cristianismo, muito embora sem o envolvimento de um nível 

extra-humano a fim de que a história viesse a ter alguma utilidade material para toda 

vida. Uma revisão sobre a base cristã mostra que as histórias particulares se coligavam 
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em decorrência de uma vigilância da divindade sobre as criaturas terrenas, porque se 

constatava uma semelhança de suas atitudes perante circunstâncias aproximativas: 

 

Se a separação da história quanto à teologia se processa na mesma medida 

em que proliferam as ciências, a partir do Renascimento, intensificando-se 

desde o século XVIII, a desconsideração das constantes humanas só se 

generalizará no fim do século e terá um efeito particularizado: afetará a 

vigência do topos ciceroniano da historia magistra vitae. Pois que significa a 
segunda acepção consignada por Adelung, i.e., o uso da palavra como 

coletivo singular, senão que a focalização agora se concentra, por um lado, 

no puramente humano e, por outro, na maneira de considerar os eventos aí 

sucedidos? (LIMA, 2006, p. 113, grifo do autor). 

 

Outro conceito de realidade se coloca em destaque, porém, preso ao seguinte 

dado: um acordo para que a animosidade entre o historiador e a Igreja não se acirrasse. 

É óbvio que após essa comprovação a permuta entre a afirmação de uma vigilância 

direta da divindade sobre o cotidiano humano e uma afirmação mais indireta é 

inevitável, no caso, a de que a história é o reflexo das virtudes e vícios. Quer dizer que a 

história é agenciada pela ação humana, todavia, a presença divina não está inteiramente 

afastada em função do reflexo na codificação de seus valores. Pressente-se essa lógica 

nessa nova descrição da realidade, volvida agora para um caráter mais empírico do que 

especulativo. A nova acepção mais reflexiva agora se dilata pelo foco no próprio 

acontecimento, mantendo-se uma visão teocêntrica que não deixa de influenciá-lo. Bem 

diferente de quando a história se subordinava ao sagrado, e o topos ciceroniano era 

soberano nela. O acontecimento era visto isoladamente, e, ainda assim, a divindade 

tinha o controle dele; as reações humanas eram apenas o resultado desse poder divino. 

Fez-se fundamental a partir daí o estudo do evento sobre si mesmo. Mas o episódio por 

si só pode ser considerado história? Por agregar uma multiplicidade de ideias muito 

dispersas e, às vezes, caóticas, cuja racionalidade só é alcançada pela intervenção de um 

conhecimento prestes a nascer, entende-se que o evento em si mesmo ainda não pode 

ser tido enquanto componente da história, porque até esta é irracional, sendo racional a 

sua análise. 

A narração do evento histórico e a sua investigação analítica deixam clara uma 

distinção entre si mesmos. O autocentramento da escrita da história, tomando-se em 

conta o relato do evento, implicou a sua transferência de plano – o do caótico da vida 
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real para o da ordem. Sendo a história uma série de eventos, tem-se que a palavra 

“série” designa não só uma multiplicação ou quantidade, mas explana suas inter-

relações e conexões. “A passagem das histórias particulares para o coletivo singular 

muda significativamente a configuração interna da própria história” (LIMA, 2006, p. 

114). Uma articulação entre os eventos internos com a meta de estabelecer um nexo 

interno nas ações humanas passa a dispensar a teologia como ponte para que a moral 

não abandone a história e, assim, esse papel será entregue ao tempo. “‘A moral da 

história é temporalizada pela história como processo’” (KOSELLECK apud LIMA, 

2006, p. 115). Elucidando-se: o processo histórico, concomitantemente, atingia tanto o 

acontecimento como particularidade, quanto como exemplo. Subentende-se que a 

ênfase na ação moral será deixada em segundo plano, enquanto que a exemplaridade da 

história acabará ficando em primeiro plano, sendo o ponto de partida para o 

entendimento de todo o processo. “O processualismo histórico, encontrando a 

temporalidade como eixo, afetará o próprio sujeito da história, o que fará com que ela se 

elabore a si mesma, convertendo-se em seu próprio sujeito” (LIMA, 2006, p. 115). 

Em “Cornélio Pena”, narrativa de As florestas, Schmidt adota o raciocínio teórico 

acima, descrevendo a biografia de um homem que tanto atuou como funcionário público 

federal quanto como jornalista, jamais deixando totalmente o segundo ofício, conforme 

planejara. O que impressiona na descrição é o outro olhar dado a esse homem, um 

sujeito que se deixou transformar pelo discurso histórico com o passar dos tempos, 

passando a abrigar a referida ciência em si mesmo. Todos os acontecimentos que 

presenciou, segundo o narrador schmidtiano, ganhavam um quê de generalização, isto é, 

saíam do plano do particular, vivido pelo próprio personagem, para um plano geral, fora 

do personagem, culminando na remodelação da ciência histórica. O narrador inicia 

relatando a morte de Cornélio Pena para em seguida sublinhar o lado saudosista do 

personagem e o questionamento constante que este fazia dos fatos históricos, os quais 

testemunhou, sempre os obtemperando no curso do tempo. É quando chega a parte em 

que o narrador confere destaque ao elemento temporalidade, abrangendo Cornélio 

quanto à importância que prestava às coisas passadas: 

 

Sua aparência, a imagem que dava aos seus semelhantes, era quase grave – o 

ar de quem não espera e não deseja da vida senão um pouco de paz, de quem 
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considera, sem mais ilusões, as coisas terrenas. Gostava de objetos raros, 

caixinhas de música, leques, móveis de outro tempo, retratos antigos, de tudo 

enfim que lhe minorasse um pouco a saudade do Brasil desaparecido, 

saudade que nele era constante e se misturava com a saudade de si mesmo, de 

um ser totalmente igual a ele que existira em outro meio (SCHMIDT, 1997, 

p. 205). 

 

Persevera o memorialista nesse apego ao passado, que sempre era revisto por 

Cornélio Pena, nos parágrafos seguintes do texto, usando a metáfora do exílio para tal 

visitação. Através da voz narrativa que aparelha o presente relato, nota-se a procura não 

só por um homem que valorizava o que havia vivido, mas também a interpretação 

dessas vivências e uma nova leitura dos fatos históricos. O confronto de semelhantes 

fatos é o que interessa a Augusto Frederico Schmidt, porque, de certa forma, o insere 

num contexto por ele também vivenciado, ajudando-o a entender que o discurso 

histórico se reinventa e que, por isso, ele, enquanto escritor, pensador, se reinventa junto 

com a sua literatura. Adiante, avigora-se a construção nostálgica do seu personagem 

quando o narrador conta que Cornélio se desapegava com facilidade das coisas do seu 

cotidiano, como se a representação do presente para ele não acontecesse, e só a 

representação do passado deixava a sua memória mais ativa: “… Jamais tive a 

impressão de que ele fosse um contemporâneo, um homem de minha época, um homem 

como os outros” (SCHMIDT, 1997, p. 206). São essas palavras que vão impressas no 

texto em estudo e que se complementam mais à frente no instante em que o narrador 

schmidtiano diz que o personagem gostava de se refugiar nos eventos remotos, 

resgatando pessoas, dramas, parentes queridos e atuando, como sua veia jornalística 

deixava, no registro de cada circunstância na condição de repórter, mas também no 

papel de testemunha e de conhecedor do que se passava à sua volta. É claro que essa 

mudança de Cornélio Pena, enfatizada pelo narrador, por mais que significativa, não se 

balizava à história. Quando tornar-se o seu próprio sujeito, o personagem do relato, 

simultaneamente, torna-se sujeito da história e da ficção, isto é, de certa forma, mesmo 

sendo texto verídico, é uma narrativa contada sob uma perspectiva, inteiramente 

subjetiva, como se o personagem Cornélio Pena deixasse de ser um mero indivíduo 

histórico e também se transformasse num ser ficcional, mantendo-se a verossimilhança 
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entre a realidade (ele existiu de verdade e foi amigo do autor) e o imaginário (é retratado 

de uma maneira não vista antes). 

Tanto a ficção quanto a história sofriam anteriormente pela ausência de teorização 

suficiente que acabasse com barreiras entre elas, facilitando suas confluências e 

diferenças; até mesmo o tempo foi um elemento do se esperava muito que resolvesse 

esse impasse, mas isso pouco aconteceu. Cornélio Pena, para Schmidt, permanecerá, 

enquanto homem, mergulhado, ao mesmo tempo, na história e na ficção. Quem 

realmente foi e a sua relação com o seu próprio passado continuarão a ser uma incógnita 

para quem se aventurar a conhecer a sua biografia, aqui levemente traçada. O tempo 

passado domina o sujeito porque lhe confere sensações únicas que permitem a 

construção de sua memória e, para a criação desta, a de uma imagem representativa, 

conforme já foi assinalado, de modo que surge, a partir daí, o ponto de vista da 

realidade que viveu: 

 

Quero dizer que ele sabia das coisas do passado, não porque lhe tivessem 
transmitido informações, nem porque tivesse lido e compulsado documentos, 

mas por uma experiência substancial que só a vida proporciona. Assentava-se 

Cornélio Pena numa velha cadeira de balanço muito mais naturalmente do 

que numa poltrona moderna. Uma caixa de música era em suas mãos alguma 

coisa a mais que simples curiosidade. Quantas vezes me anunciava ter 

encontrado, entre guardados de sua família ou em casas de antiguidades, 

velhas melodias prisioneiras nessas caixas de madeira (SCHMIDT, 1997, p. 

206). 

 

A argumentação do conceito de tempo subjacente à escrita da história pode nos 

guiar num entendimento acerca dessa transformação que aparentemente também pode 

passar a imagem de que o sucedido foi desprezado frente a uma interpretação dada pelo 

sujeito. Mas tal mudança, nos dizeres de Lima (2006, p. 116), serve de base para 

deduzirmos o que sucede com a historia magistra vitae. Entretanto, antes de 

adentrarmos nesse tópico, é essencial tratarmos de uma consequência mais geral, que se 

refere à separação entre história, historicidade e escrita história. Por termos falado de 

historicidade, convém aprofundarmos o debate agora. A escrita da história se diferencia 

da história porque esta restringe seu campo de estudo ao que sucede no mundo com os 

homens, adotando como critério de análise o tempo. Por conseguinte, ela é classificada 

como a face concreta, multíplice e contraditória da existência humana. Lida com as 
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ações do ser humano, não se projetando simplesmente sobre ele, mas respeita suas 

ações, as de um grupo de agentes humanos, as de uma comunidade, as de uma 

sociedade ou até mesmo as de uma época. Evidentemente, tais ações ficarão anônimas 

ou serão objeto de estudo na memória de alguém ou de um grupo, sem que, com isso, 

passem a fazer parte da escrita da história. Então, a história de um sujeito singular ou 

plural poderá ser a melhor ou a pior de todas, sem que haja conversão para que venha a 

agregar a escrita histórica. Ao contrário de outras ciências, na história, ao trabalhar os 

fatos reais, trata o mesmo fenômeno distintamente tanto em relação ao historiográfico e 

ao ficcional. Assim, a breve narrativa schmidtiana sobre a vida e a obra de Cornélio 

Pena pode propagar a imagem de que é verídica ou inventada, porque se tem a 

impressão de que, em alguns momentos, é abordada sobre a ótica do próprio narrador 

num discurso literário de fundo histórico. 

O historiográfico e o ficcional são disciplinas distintas de um mesmo tipo de 

conhecimento e, por isso, cada uma delas extrai da história crua o puro empirismo para, 

através de experimentos que comprovem cientificamente seus resultados, elaborá-la 

segundo modos diversos, em que o apropriado para um é inapropriado para o outro. 

Devido à falta de teorização comum entre a história e a literatura, sobressaem os 

equívocos que acompanham a escrita da história e a literatura. Pode-se pensar, por 

exemplo, numa possível troca de papéis entre um discurso e outro, isto é, o texto 

memorialístico de Augusto Frederico Schmidt assumir somente a missão de mero 

registro historiográfico, desprezando sua veia poética. E aí reside a problemática 

aprofundada aqui. Os acontecimentos vividos por Cornélio Pena e a sua figura humana 

estariam retratados autenticamente? Até onde há ficção e até onde há veracidade no que 

se conta? Esses questionamentos sobre a narrativa em estudo são válidos porque 

realmente o próprio narrador do texto parece não conseguir entender o deslocamento de 

Cornélio do tempo, elemento necessário para se entender na escrita da história, não só 

ela mesma, mas também as ações e os liames dos homens com o período histórico que 

presenciaram, com todas as suas contradições. A literatura não tem muito essa 

preocupação. O tempo, muitas vezes, na narrativa parece ser indeterminado, sem muita 

importância para o narrador quando este organiza os fatos e a relação destes com os 

personagens do enredo: 
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Cornélio Pena trazia alguma coisa, uma experiência, uma paisagem, um 

tempo morto para ressuscitar, uma história, um mistério do seu exílio, de 

pertencer a um tempo que não era o seu, e procurava a sua expressão, nesses 

dias de mocidade que estou evocando (SCHMIDT, 1997, p. 208). 

 

Segue o narrador mostrando o quanto Cornélio preferia viver deslocado de seu 

período histórico, chegando a afirmar que o personagem menosprezava qualitativos por 

considerá-los ridículos, principalmente o que o narrador-autor usa para caracterizar a 

profissão do amigo escritor e jornalista: torturado. Pena não gostava que o considerasse 

prisioneiro do jornalismo, muito menos que o vissem como um indivíduo misterioso e 

sombrio perante sua época. Os parágrafos seguintes tornam-se mais literários do que 

enunciados que visam à construção do discurso histórico. São as impressões do 

narrador-autor sobre o companheiro de ofício, seu perfil, sua maneira de ver a sua 

época, a si mesmo. O intimismo de Pena é que fazia dele um mistério a quem tentasse 

descrevê-lo. Parecia que ele, conforme transparece o narrador, vivia sempre buscando a 

fuga da realidade, de um contexto ao qual não pertencia. Tanto é verdade isso que o 

narrador, em determinado instante do relato, chega a desistir de tal proeza por admitir 

que a incerteza acerca dessa figura histórica paira intensamente sobre o que diz, porque 

Pena era, de fato, um ser estranho, principalmente, aos homens de seu tempo; e essa 

inadaptação causou-lhe muito mal a ponto de, segundo o narrador-autor, necessitar 

sempre de amparo emocional até mesmo dos familiares que sempre invocava em suas 

lembranças: 

 

[…] uma espécie de criança necessitada de ser consolada, eternamente 

consolada e amparada pelo mal que descobriu existir entre os homens, pelo 

“mal” que sentiu desde cedo bulir e procurar caminho no seu próprio ser. 

Todo o seu segredo terá sido essa inconfessada necessidade de abrigo, esse 

medo de perder o caminho da casa paterna, de não ser levado pelo mundo 

para onde este costuma levar os homens com ele, com a sensibilidade que o 

endolorecia todo. (SCHMIDT, 1997, p. 209-210). 

 

Termina a segunda parte da narrativa falando do desligamento de Pena do 

Ministério da Justiça, onde ocupara um cargo, conciliando-o com o de jornalista para 

manter um padrão financeiro que permitisse a sua sobrevivência. A aposentadoria 

ocorrera. Depois disso, deixa claro que a amizade dos dois jamais se desfizera, 

chegando, inclusive, a apresentar o amigo escritor à família. Sublinha o narrador nessa 
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fase de sua relação com Cornélio Pena o contato afetivo entre esse e D. Chiquinha 

Azevedo, avó de Schmidt. Ao descrever todo intimismo de Pena, é como se não só se 

identificasse com o estilo do autor de A menina morta, sua ficção em prosa mais 

conhecida, como também tentasse se descobrir enquanto ser, enquanto poeta e 

memorialista. No que adota tal postura, reescreve a história desse personagem histórico-

literário, desvendando os segredos nunca antes previstos e que viessem a justificar a 

escrita e o sentido de sua atividade como romancista. Parte-se, assim, da história 

individual para se pesquisar a história coletiva. Encerra o quadro salientando os 

primeiros romances de Pena que anunciariam pelo estilo o nascimento de sua obra-

prima A menina morta. Sugere de onde brotou a ideia para a escrita de tal romance a 

apresentação de uma pintura por Cornélio em sua casa na Praia do Botafogo quando da 

terceira parte do relato. Nela, o narrador schmidtiano tece apenas considerações sobre 

semelhante encontro, o estilo do autor que culminaria na produção da obra citada. Nota-

se até aí o interesse em se decifrar quem poderia estar por trás de um homem que 

permanecia em ligação com o passado e que por essa razão talvez caçasse em fantasmas 

pessoas vivas, a fim de livrá-las do esquecimento. O romance, A menina morta, seria a 

tentativa de resgatar pela memória e pelo intimismo significados para a história do autor 

ou da coletividade, verificando-se nisso um provável elo da escrita ficcional com a 

escrita historiográfica. 

Por fim, vem a última parte na qual teremos a descrição da morte de Cornélio 

Pena anos depois: “Nessa noite próxima de 13 de fevereiro visito o corpo do meu amigo 

da primeira mocidade. Está corretamente vestido de preto, no seu caixão, exposto na 

Igreja de Nossa Senhora, no Largo do Machado” (SCHMIDT, 1997, p. 212). Entre um 

quadro e outro, dentro da mesma narrativa real, as alusões à morte não estão ali à toa. O 

tempo passado é sempre referido pelo narrador como um elemento permanente na vida 

de Pena, acompanhando-o até o fim da vida numa perfeita menção à importância que 

tem para o edifício da história. Muitas informações históricas ainda são parcialmente 

contadas, o que só nos expõe que o discurso histórico sempre será refeito pelos 

historiadores, como se as verdades se renovassem, e as intepretações dos fatos passados 

não estivessem conclusas. Para Schmidt, nem a morte de Pena encerra um segredo que 

não foi revelado; antes, só encerra um ciclo para que outro se processe. Muita coisa 
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ainda sobre esse escritor, brevemente biografado, se mantém no anonimato ou em 

algum lugar perdido da história à espera de estudo. 

Nos últimos parágrafos, observa-se que o próprio narrador vê seu reflexo no 

cadáver do amigo ao congregar seu sentimento acerca do fim com a morte sofrida por 

ele. Sabe que passará pelo mesmo ritual, que é de todos os seres deste mundo. Porém, 

parece que algo a mais lhe desperta uma visão do futuro, através da qual levanta a 

hipótese de que o passado, em relação ao presente, oculta mais informações do sujeito. 

A distância entre um tempo e outro, muitas vezes, serve para dificultar o entendimento 

acerca da complexidade do próprio ser humano, envolvido quase sempre em situações, 

parcialmente descritas, e que sugerem algo, mas pouco dizem dele: 

 

[…] Morto, Cornélio Pena não envelhecera no entanto; mas sua morte me 

trouxera uma terrível consciência de que eu já tinha sobre o meu ser um 

passado e muitos mistérios também. Testemunha da minha juventude, amigo 

meu, vejo-te vivo, à espera da barca, ou sentado no café nas noites quentes, 
ou caminhando comigo longamente, pelo Passeio Público, a contar-me 

histórias, a revelar-me coisas que não sei se saberei transmitir um dia, a 

história do teu exílio neste tempo, exílio que acabou agora para sempre 

(SCHMIDT, 1997, p. 212). 

 

O exame da escrita da história e da escrita ficcional e a agregação delas são 

necessários para se formular uma historiografia confiável. Verificar até onde se podem 

constatar sinais de ficcionalidade e de realidade na produção memorialística de Schmidt 

obriga-nos a ter a ciência de que, mesmo assim, as informações nela impressas podem 

ser alvo de algum tipo de contestação do ponto de vista histórico. É o ponto negativo 

para quem for estudá-la. Os fatos, com as digitais do testemunho (sempre subjetivo), 

não poderão ser tachados de sustentáculos de uma estória inventada? É o risco que se 

corre ao se interferir na narrativa histórica, expondo a sua interpretação sobre os 

acontecimentos. No caso do relato sobre Cornélio Pena, o tempo todo o narrador 

subentende o embaraço na descrição do personagem, nas suas relações com o que viveu, 

com quem viveu, deixando sempre uma neblina para o leitor quanto ao entendimento da 

figura de Pena e do que significou para a sua época. Como foi esse passado para Pena 

além do que o narrador explicitou? Tudo leva a crer que o enigma continua, e isso é 

visível na voz do narrador. A imagem de um ser enigmático se constrói do começo ao 
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fim da narrativa, e o leitor que a conclua com a sua própria imaginação. O que poderá 

ser condenável pelos historiadores, talvez, sejam essas passagens em que não fica clara 

a veracidade do fato, destacando-se a história crua, e as passagens em que o ficcional 

parece ser mais evidente. Sendo assim, os historiadores acabarão reservando uma 

análise interna para esse discurso ficcional que aparece nos interstícios do discurso da 

história. Esse modelo de análise mira mais a linguagem e a sua verossimilhança, o que 

distingue ambos os discursos, sem qualquer preocupação direta com a verdade. Em 

troca, reservar-se-á à escrita da história uma análise externa, que atentará para o 

discurso puramente historiográfico, tendo como base o seu referente, isto é, o contexto 

ao que se referirá o relato (LIMA, 2006, p. 118). 

Tais métodos que se opõem entre si para a investigação entre um discurso e outro 

no interior de um texto que os atrela permanecem até a atualidade. Enxergam tanto a 

espontaneidade quanto a crueza da história sem fazer muito essa distinção de análise. 

Existe alguma maneira de reação a tal distinção? Poderá ser simplesmente descartável 

enquanto ferramenta da qual se extraiu qualquer tipo de objetividade positivista? Em 

princípio, a distinção entre as abordagens interna e externa é explicada. À proporção 

que a escrita da história organiza material analítico explicativo da história crua, caótica 

e irracional, sua ratificação segue um rito: depende tanto de um exame contrastivo com 

outros aparatos explicativos quanto do apoio na referencialidade contextual. Mas a 

referencialidade pontual é insuficiente para abonar ou negar uma explicação 

historiográfica. De qualquer maneira, é nessa direção que vai encaminhado seu exame. 

À proporção que há a libertação do ficcional dos mecanismos de controle, o que não 

sucederá totalmente, nem de forma a dizer a verdade do que foi, o critério usado para a 

sua apreciação dirá respeito à sua construção verbal (LIMA, 2006, p. 119). Voltando ao 

acerto das duas abordagens, é evidente que oferecem riscos, porque, para a escrita da 

história, o descaso da construção verbal a que se correlaciona o elogio do estilo pode 

transmitir o sentido de que se desconsidera o método da historiografia, mas, na verdade, 

ao tomar a linguagem como mero registro de conteúdos, o analista da historiografia não 

é preparado para perceber como se compõem os eventos e a função assegurada a planos 

de análise (econômico, político, sociopsicológico etc.) pode afetar a própria constituição 

do objeto historiográfico. Para a análise ficcional, somente o diagnóstico interno, com a 
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desculpa de exorcizar o efeito real que a abrange, ignora a compreensão do texto 

ficcional como resposta, mesmo que enviesada, a uma pura configuração do real. 

Sob essa sustentação teórica, Lima (2006, p. 119) ajunta: 

 

Desconsiderando o intento de Arnold Hauser, em The Social History of Art 

(1951), longe de haver sido um êxito, não conheço caso de relevância similar 

na situação da análise ficcional – por extensão, das artes plásticas. Em troca, 

diria que o desenvolvimento da pura abordagem interna do ficcional, de 

antemão, se debilita porque, como alguém já afirmou, não se entende a 

linguagem quando só se entende da linguagem. 

 

A teoria da história é um pouco posta em dúvida em relação ao papel que 

desempenha no discurso literário ao se levar em conta que não é um puro saber da 

ciência histórica, seja num sentido, seja em outro, nem uma filosofia da história, nem 

tampouco uma poética. Também não há a influência de outras áreas do conhecimento 

como a política, a economia, a jurisprudência, para que a teoria da história embasasse 

suas convicções. A visão de futuro é sua única meta. Daí porque há de se compreender 

em si mesma. Parte dessa premissa, quiçá, traduza a aspiração de Augusto Frederico 

Schmidt (como até então se tentou deixar claro nesta obra) em livrar do olvido registros 

sobressalentes e de suma importância para aqueles que venham a ler o que escreveu pela 

via da memória. Esta acaba questionando e reescrevendo os fatos históricos, fazendo 

com que repense a representação que o discurso histórico tem para os homens. Visto por 

esse prisma, para Schmidt, a escrita da história viria a ultrapassar o patamar de mera 

disciplina auxiliar para acolher em si seu próprio sentido. No momento em que o 

narrador schmidtiano imprime suas digitais na interpretação do fato, sugere um 

questionamento para quem já domina o conteúdo histórico, induzindo, assim, seu o 

leitor, pela via da recriação da linguagem, própria do texto literário, a uma outra visão 

sobre a documentação dos historiadores. O seu texto tem dupla função: 

comprometimento com a estética da linguagem e a reescritura do evento descrito pela 

história, disciplina compromissada com o real. Com isso, mostra as diferenças entre 

ambas as ciências – a literária e a histórica – e a separação entre os conceitos de teoria 

da história e a escrita historiográfica. Enquanto a primeira se limita ao mero registro do 

que se passou, a segunda vai além, propondo uma nova intervenção de uma ação 
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interpretativa que vai na direção de interrogar o evento histórico com a finalidade de a 

ele novos valores se agregarem, recompondo o passado. Pela interferência do 

historiador, o tempo passado passa a integrar um posicionamento que não alcança 

apenas um fato singular, mas as conexões nascidas de um encadeamento de episódios. 

Sendo assim, essa ingerência não pode descrever o evento como sendo único, ou seja, 

como ele aconteceu realmente, uma vez que é improvável a descrição do todo. 

É claro que tal restrição não impede o consenso ao qual se chega: a escrita da 

história converte a multiplicidade de fatos em um agrupamento temporal esclarecido. 

Uma informação pertinente, mas que não altera muita coisa a respeito do que se espera 

do historiador: que este apenas compreenda a diferença entre a história crua, 

devidamente conferida, e a edificação historiográfica. Partindo dessa ótica, o que vai 

fazer com que o conteúdo seja histórico não será seu encaixe no tempo, tampouco a 

interpretação que é extraída dele, mas a interseção desses dois aspectos. A 

temporalização de um evento não depende unicamente do seu transcurso na ordem 

cronológica, porque, independentemente do conhecimento sobre a totalidade, só o 

instante, contendo tudo o que passou e o que seguiu, pode torná-lo histórico: 

 

O conhecimento histórico se move dentro de um compromisso constante 

entre a constituição de figuras unitárias e extensas, cuja continuidade, com 

efeito, reproduz (nachbildet) a forma do evento, mas não é preenchida pela 

particularidade das percepções reais e essas percepções que, no ideal 

científico, apenas designam um ponto cronológico e, por isso mesmo, retiram 

esse ideal da continuidade do evento real (SIMMEL apud LIMA, 2006, p. 

129, grifo do autor). 

 

Figuras unitárias, derivadas do plano da compreensão, às quais se refere o teórico 

e o evento em si são essenciais para o fato histórico, que precisa incidir no tempo e 

precisa também de sua elaboração pela inteligência humana para ser classificado como 

uma informação histórica. Isso significa que só a documentação do fato histórico não é 

suficiente para se ter uma escrita histórica. É preciso que, ademais, o historiador 

compreenda que o conhecimento só avança se pressupor a sua não coincidência com a 

percepção. A partir disso, para o historiador, a noção de fato passa a assumir outro 

conceito. O evento não pode ser encarado como uma mudança percebida no mundo; é 

uma ruptura quanto ao evento anterior. O que se deduz que são as elaborações teóricas, 
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positivas ou negativas, que vão moldar os eventos. Toda essa tese é que leva o 

historiador a utilizar outros métodos que não os da geografia, da economia, da 

sociologia. Era necessário trazer para dentro da disciplina o caráter científico que antes 

era relegado à exterioridade dela. A história permanecia uma ciência do contexto, 

bastante empírica, mas que não usava a dimensão teórica das ciências sociais. Vem 

dessa consideração a atitude do historiador em se ater, em suas análises, a conceitos. 

Uma nova construção de conceito é a que vemos no relato “No enterro de Rui”, da 

obra O Galo Branco. Assim como no caso de Getúlio Vargas, bem descrito pelo 

narrador schmidtiano quando de uma derradeira audiência com o Ex-Presidente da 

República, Rui Barbosa, diplomata, escritor, tradutor, filólogo, orador, jurista e Ex-

Senador da República, é aqui relembrado como um personagem histórico diferente do 

que, a princípio, a escrita da história havia documentado. Mais uma vez, a história e a 

literatura se fundem a ponto de uma complementar o discurso da outra, despertando-nos 

para um olhar diferenciado sobre os eventos que a elas se vinculam. Ao descrever Rui 

Barbosa, o narrador sublinha o seu tempo, não só o tempo histórico, comunicando que 

vai relatar uma circunstância para a qual nem todos estavam preparados, pois 

certamente duvidavam que poderia ocorrer: a morte de Rui. A cena de um cortejo é a 

que marca o início da narrativa num período em que o jovem Schmidt ainda era 

comerciário e havia deixado os estudos. Nem ele mesmo, durante a procissão, 

acreditava que até o louvado jurista viria a ter os seus últimos dias assinalados pela 

decepção do povo frente à sua última atuação para conter a ordem pública sob ameaças 

de revolução. Foi favorável à promulgação do Estado de Sítio a pedido do governo, à 

época, Epitácio Pessoa, porquanto, além da iminência da ação revolucionária, os 

militares disputavam prestígio e poder. A verdade é que o governo de Epitácio Pessoa 

se avultaria por uma série de revoltas militares que depois culminariam na Revolução de 

1930, a qual levaria Getúlio Vargas ao cargo de Presidente da República. O texto se 

propõe apenas a revelar um outro lado de Rui, abrindo a discussão sobre o que 

representou tal figura político-histórica para a nação naquele começo de século. O 

testemunho de Augusto Frederico Schmidt é notório pela voz de seu narrador: 

 

Adolescente ainda, acompanhei o enterro de Rui Barbosa. […] Lembro-me 

desse funeral e de que nele me incorporei no princípio, creio, da praia de 
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Botafogo. Viera a postar-me na calçada a ver o cortejo. Não havia em torno 

do morto, se me é fiel a memória, uma grande emoção pública. Rui 

desaparecia em situação de pouco favor popular. Ausente durante muito 

tempo do Senado, por cansaço e doença, comparecera ainda, fazendo um 

penoso esforço, a uma sessão para votar o estado de sítio reclamado pelo 

governo Epitácio Pessoa, a fim de pôr cobro aos motins militares e às 

ameaças de revolução. (SCHMIDT, 1957, p. 138). 

 

Avançando em seudepoimento, Schmidt não deixa passar as virtudes de Rui até 

mesmo em relação a esse caso. Um juízo de valor de todo historiador acaba aflorando 

ao longo desse trecho do relato, extraindo uma nova interpretação para a referida figura 

histórica. O diferencial entre o que o discurso histórico enfatizou sobre Rui Barbosa e a 

perspectiva do narrador schmidtiano novamente aqui se fazem presentes. A 

historiografia, a meditação crítica sobre o personagem real e seus feitos, e a narrativa 

poética dessas ações dão outra pincelada ao registro, levando o leitor a conhecer algo 

mais sobre o jurista baiano. Observar bem os limites entre um discurso e outro já foi 

antes, mais ou menos, esboçado; porém, um aprofundamento maior faremos agora no 

que tange tamanha questão. A tese que costuma se sustentar de que é quase inexistente a 

bifurcação entre o discurso narrativo e a narrativa de ficção ou poética terá arguições 

pertinentes, separando o campo da historiografia do campo da literatura. Segundo 

Ricoeur (1994, p. 133), no ensaio Tempo e narrativa – tomo I, duas certezas direcionam 

a pesquisa para esse raciocínio. A primeira se refere à conclusão à qual se chegou de 

que não faz mais sentido considerar o papel narrativo da história como base para a 

sobrevivência de uma possível forma bem particular de história, no caso a história 

narrativa. A segunda seria a de que a história procurasse romper com o laço que a 

prendia à competência basilar de seguir sempre uma história, mantendo-se as operações 

cognitivas do entendimento narrativo; mas assim ela perderia tal distinção aqui 

discutida e deixaria de ser histórica. Cabe-nos determinar a natureza desse laço e aplicar 

essa teoria no texto schmidtiano em debate, tendo em mente de que essa tarefa também 

serve para a compreensão do estilo narrativo de Augusto Frederico Schmidt como um 

todo. 

Na verdade, mesmo distante da forma narrativa contínua, ligada ao ficcional pelo 

laço da derivação, a história pode edificar um método que estude detalhadamente esse 

elo. Uma metodologia apropriada para mostrar a saliência dessa problemática e suas 
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condições de inteligibilidade, posto que sempre foi uma ambição da história 

desvincular-se da narrativa, conquistando o título de disciplina científica, o que implica 

o desprezo desse laço de derivação, o qual, no entanto, continua a existir nela, 

preservando sua especificidade como ciência histórica. O que se pretende consolidar, 

então, tendo-se como referência o dito, é que há um laço de derivação através do qual o 

saber histórico procede do entendimento da narrativa sem que, com isso, perca o seu 

propósito científico. É notório que assim suceda o afastamento de outras teses dessa 

maior, como a que exibiria a história narrativa negando qualquer laço entre a história e a 

narrativa. Ainda em relação a isso, o tempo histórico seria uma construção sem alicerce 

no tempo da narrativa e no tempo da ação. A outra tese de que a tese maior se 

distanciaria diz respeito à dependência exclusiva da relação direta entre história e 

narrativa e uma continuidade entre o tempo da ação e o tempo histórico: 

 

Reconstruir os laços indiretos da história com a narrativa é finalmente trazer 

à luz a intencionalidade do pensamento histórico pela qual a história continua 

a visar obliquamente ao campo da ação humana e à sua temporalidade de 

base (RICOEUR, 1999, p. 134). 

 

Tanto tais inferências são conexas que é em cima do discurso da história que 

Schmidt se ampara ao discorrer sobre as ações de Rui Barbosa enquanto personagem 

importante para a República e para o civilismo pátrio, mesmo que suas últimas atitudes 

políticas não tenham agradado à gente brasileira. O funeral resume para o narrador-

autor uma referência moral e política, internacionalmente conhecida por seu caráter 

diplomático e articulador. Erguer um novo significado para a figura de Rui é mais do 

que uma simpatia, é um dever cívico. E nisso sua memória ajuda a renovar os fatos 

históricos, emprestando-lhes novas cores, novos sentidos. Essa estratégia só seria 

autorizada pelas técnicas presentes no texto literário. Apesar de não se tratar 

propriamente de uma ficção, a poeticidade com que sua prosa memorialística se 

estrutura é o suporte da recriação da linguagem e de uma nova visão acerca de Rui e de 

seus feitos para a análise do discurso historiográfico. “Guardei na memória as coroas de 

homenagem da Polônia e dos outros países, e todas essas honras influíram na decisão 

que tomei de participar e acompanhar de pé o funeral…” (SCHMIDT, 1957, p. 139). De 

certa forma, na condição de mero espectador, Schmidt endossa o texto com o seu ângulo 
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de visão historiográfica, o qual se constrói pela semelhança que vem a ter com a 

narrativa literária através do processo mimético da poética, descrito por Aristóteles em 

sua obra filosófica e que vai citada ao final deste trabalho crítico. 

Para se buscar algum liame entre o que tem a responder a historiografia e o que 

sugere a narrativa poética, é preciso primeiramente se compreender a relação entre a 

explicação histórica, nas entrelinhas, feita por Schmidt, e a contribuição da narrativa 

histórica, que é preenchida também pelo viés literário perfeitamente visível em se 

tratando de um texto poético. Essa parte da problematização proposta facilitará ao leitor 

descobrir o valor que ela tem na refiguração do tempo. Observar tanto a narrativa 

quanto o texto historiográfico, separadamente, tornou-se insuficiente para o registro e a 

criticidade dos fatos históricos estudados, o que exigiu a procura pela correlação 

indireta entre a historiografia e a narrativa, passo a passo, degrau por degrau, até que 

fosse constituída. Ricouer (1994, p. 136), em seu ensaio Tempo e narrativa – tomo I, 

chama a atenção para o seguinte: “… a configuração do tempo pela narrativa é, na 

minha opinião, a obra conjunta da narrativa histórica e da narrativa de ficção”.  

Propriamente, não se tem em Schmidt uma narrativa de ficção, porém, isso não significa 

que seja uma prosa memorialística imune a reescritas, mesmo porque as verdades 

sempre são passíveis de novas arguições. E como foi dito antes, deve-se evitar o 

deslocamento do objeto da história da compreensão da narrativa em si, uma vez que a 

primeira, dentro dessa relação, não pode ser mais entendida como um indivíduo agente, 

mas como um fato social total. Isto é: irá se captar no texto schmidtiano, doravante, a 

responsabilidade social que ele possui, ao mostrar uma nova versão para os 

acontecimentos, a priori, descritos pela história. Por isso, a proposta de Paul Ricouer, 

relacionada ao objeto de estudos da linguagem aqui exposto, passa a ter proeminência. 

Fica mais do que conspícua nas linhas do relato sobre Rui Barbosa que a escrita 

historiográfica necessita da colaboração da narrativa real schmidtiana, impressa pelo 

caráter subjetivo de sua poética, fazendo comparações temporais ao longo das fases que 

compõem a trajetória política e jurídica da famosa Águia de Haia. “Tratando-se de um 

grande brasileiro que todas as nações estrangeiras homenageavam, como não engrossar 

– pensei eu – com a minha insignificância o seu enterramento?” (SCHMIDT, 1957, p. 

139). Vê-se por esse trecho da narração que o autor almeja sutilmente criticar a história 
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factual a qual costuma rejeitar a categoria da narrativa, que toma como matriz sempre o 

acontecimento. Nossa discussão girará em torno desse componente para melhor 

explicarmos por que ele é tão importante até mesmo para a construção de tamanho 

debate sobre as cooperações da ciência histórica ao texto memorialístico e poético que 

Augusto Frederico Schmidt insiste em minutar. A definição de acontecimento histórico 

compartilha de boa parte das noções equivocadas do senso comum. As implicações que 

brotam desse critério se referenciam em duas vertentes pouco criticadas quando se 

estuda o discurso historiográfico: a ontologia e a epistemologia, com esta baseando-se 

naquela. Levando-se em conta a vertente ontológica, o acontecimento histórico se 

efetivaria indiscutivelmente no passado. O que nos conduz a essa ideia é o fato de que 

ela mesma se estrutura em vários aspectos. Primeiramente, se pensarmos sob o aspecto 

de o acontecimento já ter ocorrido, não é a mesma coisa de pensarmos que ele 

radicalmente ainda não ocorreu; a diferença aí é muito clara. Sendo assim, a atualidade 

do que já passou é classificada como uma propriedade absoluta do tempo passado, 

mesmo que nossas construções e reconstruções continuem a existir. Temos aí um 

primeiro traço que geralmente atinge os acontecimentos físicos e históricos. Um 

segundo traço seria o campo do próprio acontecimento histórico a sofrer delimitações – 

algumas das coisas que acontecem são o resultado da ação de agentes, ou melhor, 

agentes humanos. A definição agora explorará todo o saber sobre as ações dos homens 

do passado. Um terceiro traço surge da delimitação do campo prático da esfera da 

comunicação: ao conceito de passado humano, soma-se, como dificuldade constitutiva, 

a ideia de alteridade, isto é, de uma diferença absoluta, que influi na nossa capacidade 

de comunicação. Com a palavra, a respeito, Ricouer (1994, p. 139): 

 

Parece que isso seja uma implicação de nossa competência em buscar o 

entendimento e o acordo, onde Habermas vê a norma de uma pragmática 

universal, que nossa competência em comunicar encontra como um desafio e 

um obstáculo à estranheza do estrangeiro e que ela só pode esperar 

compreender ao preço de reconhecer sua irredutível alteridade. 

 

Schmidt trabalha bem essa teoria quando confronta o que o acontecimento 

histórico registra sobre o personagem Rui Barbosa no tempo passado e a visão que ele, 

enquanto autor, tem de Rui no tempo presente em que assiste ao seu velório, propondo 
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revisões desse registro. Assim, o narrador schmidtiano relativiza o que se entende pelo 

passado que já consagrou o evento. Este, não podendo ser mudado radicalmente, pelo 

menos, terá apenas, de maneira bem ponderada, possíveis e novas interpretações para a 

sua classificação. De certa forma, isso é inevitável, porque é a ação de um sujeito sobre 

o seu tempo, o que sempre vai ocasionar uma recapitulação de outras ações humanas 

arroladas a ele. O feito histórico, pois, não estará livre de futuras indagações, que 

levarão o homem a reconhecer-se diante do que realizou. Repensar os próprios feitos é 

um desafio doloroso, porque o mínimo que poderá produzir tal atitude será uma crítica 

do irredutível. É claro que, conforme a presente abordagem, se está analisando a 

situação sob uma ótica ontológica, isto é, o estudo da natureza do ser, que é o agente do 

ocorrido. Rui Barbosa seria tal agente. Seus feitos determinaram os acontecimentos 

históricos que classificam a sua figura no curso do tempo. A única coisa que Schmidt 

poderá fazer através de seu narrador, no texto em exame, será tão-só extrair algum 

ponto ainda desconhecido para a imagem do jurista, sem que sua base se perca, e seu 

sentido se esvazie: “Quem era, e o que representava para nós, que entrávamos na vida, 

Rui Barbosa? Procuro, retomando o fio do tempo, voltar às minhas ideias e noções 

desse momento, em que eu, ainda menino, seguia o féretro do herói” (SCHMIDT, 1957, 

p. 140). 

Esse dizer introduzirá o posicionamento sobre as realizações de Barbosa que o 

classificarão enquanto homem de história, ratificando a argumentação teórica que está 

sendo desenvolvida. Prossegue o narrador schmidtiano com seus apartes sobre as ações 

do personagem do relato, arguindo o julgamento feito pela sociedade de sua época sobre 

as atitudes do jurista e orador baiano, adjetivando-as, em alguns instantes da narrativa 

real, de exageradas. Para ele, muitos desconheciam as verdadeiras virtudes de Rui: “O 

Rui, cujo corpo eu seguia ao cemitério, era para mim apenas a Águia de Haia, o talento 

superior, […] o homem que sabia todas as línguas e todas as ciências” (SCHMIDT, 

1957, p. 140). Adiante, vai o narrador revelar a outra face do personagem em confronto 

com a anterior. A meta, agora, é mostrar um Rui Barbosa cujo lado humano todos 

ignoravam, mas que subsidiava o entendimento acerca de sua trajetória sociopolítica. As 

conexões entre o perfil, a história do sujeito e as suas ações integram um conjunto e 

simbolizam um dos alicerces do discurso histórico, de modo que não podem ser 
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desprezadas. O que aparentemente é irrelevante, assume uma função de peça-chave, 

vindo até a esclarecer lacunas, quase sempre responsáveis por vários mistérios que 

rondam e obscurecem o sentido dos acontecimentos ligados aos homens. É 

praticamente, visto por esse prisma, a dissociação entre o evento e quem o favorece, já 

que um depende do outro para a construção de algum juízo de valor. Se não, vejamos: 

 

O outro Rui, ressentido pelas ingratidões, o homem útil que não fora 

devidamente utilizado, o estadista a quem recusaram o Estado para orientar e 
dirigir, o homem que a calúnia não perdoou jamais e a maldade não poupou, 

o Rui verdadeiro, esse só depois vim a conhecer quando lhe escutei a história. 

O meu Rui de outrora, o que na rua me apontavam os meus, algumas vezes 

como aparição quase sobrenatural, esse, cujo enterro acompanhei há vinte e 

seis anos passados, é bem diferente do meu Rui de hoje, tão mais humano, 

tão mais belo na sua realidade e nas suas lutas, pregando a verdadeira 

democracia numa terra que o não podia ouvir ainda, lutando em nome da 

graça, da verdade e da moral, contra as forças baixas e melancólicas que se 

rotulavam e ainda se inculcam – para nossa vergonha e tristeza – de 

realistas… (SCHMIDT, 1957, p. 140-141). 

 

Tal concepção schmidtiana acerca desses homens que fizeram história desemboca 

num propósito de se autoconhecer por meio do outro, uma espécie de alteridade muito 

bem observada antes. Nos estudos da escrita histórica, sob uma perspectiva de 

pressuposto ontológico, não se pode censurar o tripé: acontecimento absoluto, ação 

humana absolutamente passada, alteridade absoluta. Mesmo que se faça uma oposição 

entre a singularidade não repetível do evento físico ou humano ao caráter universal da 

lei, quer se trate de alta frequência estatística, seja de conexão causal, seja de relação 

funcional, o acontecimento só poderá se dar uma vez. Ainda que também esses 

componentes se oponham à contingência prática e a alguma necessidade lógica ou 

física, o evento será classificado como aquele que poderia ter acontecido de forma 

diversa. E, por fim, a alteridade, que tem sua contrapartida epistemológica, 

descortinando sua noção de afastamento em relação a qualquer modelo construído ou a 

qualquer invariante sobre a observação do evento. O reflexo de si mesmo no outro 

parece percorrer toda a escrita poética de Schmidt e se incursiona também na escrita 

historiográfica, exibindo a sua mutabilidade. Ficou clara essa técnica de recomposição 

de um discurso a partir do outro em sua escrita memorialística, sobretudo nos 

derradeiros parágrafos do relato “No enterro de Rui”. 
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Falando em escrita memorialística, também fica claro durante essa deliberação 

teórico-analítica, seu desempenho para a presença de uma escrita historiográfica. Uma 

interface entre essas duas vertentes de construção do texto schmidtiano em prosa põe 

em evidência o que aparentemente está subentendido: a memória individual e a 

memória coletiva ajudam na documentação do fato vivido e, assim, tem-se a escrita da 

história. Augusto Frederico Schmidt trabalha tal liame quando, consoante o exame aqui 

proposto, reescreve o acontecimento, repensa-o, critica-o, removendo verdades nunca 

antes pensadas, mas possivelmente detentoras de uma lógica em comum. O autor quer, 

por meio de seu narrador, deixar sua impressão digital no tempo, no discurso, sempre 

edificado por alguma ideologia. Sem se apegar a um pensamento ideológico específico, 

procura enxergar detalhes que ninguém sequer enxergou a fim de que o compromisso 

com a humanidade seja o de lembrar que o homem também é responsável por sua 

trajetória histórica em consonância com a da coletividade. Tudo é registrado por um 

indivíduo. Suas ações ganham publicidade. Os outros passam a copiá-las até que elas 

alcancem proporções maiores. Aquilo que vivenciou e que suas lembranças 

armazenaram é compartilhado e, em seguida, deixam de ser verdades de um ser para 

serem do coletivo, o qual acaba amparando tal assento. É o que pensaremos agora nos 

relatos “Centenário de Joaquim de Miranda I e II”, da obra O Galo Branco, nos quais o 

narrador schmidtiano abordará a breve biografia de mais um ente amado que prefere 

não deixar perdido no tempo histórico, relembrando sua figura e religando ações desse 

personagem e de sua contribuição com o passado que tenta reconstruir. Aos poucos, no 

primeiro relato, vai-se entendendo o prestígio de Joaquim de Miranda para o período da 

história nacional de que Schmidt foi testemunha. A meta do narrador, de início, é 

mostrar que o personagem padece de algum registro para depois desenvolver dados 

biográficos e históricos bem mais consistentes sobre ele, empregando, assim, o 

instrumento da memória como canal. Se não, vejamos: 

 

José Joaquim de Miranda pertence à raça numerosa dos mortos que só 

tiveram história para os seus próximos, dos que passaram rigorosamente 

anônimos pelo mundo, dos que não aspiraram nem buscaram grandes coisas, 
dos que não foram excessivamente favorecidos nem perseguidos pelo 

destino: é hoje um nome gravado numa lousa tumular e na lembrança de três 

ou quatro pessoas… e nada mais. Já ninguém mais recorda de quem foi ele, 

do que veio a este planeta fazer (SCHMIDT, 1957, p. 203-204). 
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Toda a mentalidade de um contexto histórico, imersa nessa narrativa, lentamente 

passa desse plano para o das representações, dentro de uma análise da historiografia 

enquanto ferramenta de debate do discurso da história. Vigoriza-se uma dialética da 

representação, a qual vem surgir de acordo com os diferentes níveis de escala da 

verdade no discurso histórico. Em relação a variações de eficácia e de coerção, a antiga 

noção das mentalidades apresenta-se como unilateral devido à falta de compromisso dos 

homens, os agentes sociais, em pensarem criticamente suas verdades. Em relação às 

variações nos processos que justificam mundos e cidades plurais, a noção de 

mentalidade não aparece diferenciada pela deficiência de uma articulação plural no 

próprio espaço social e, por fim, na variação que abrange os modos menos quantitativos 

no estudo do tempo, que influencia os ritmos sociais, tal noção opera de maneira maciça 

como as estruturas de grande duração, imóveis, e que formam conjunturas cíclicas, 

forçando a uma ruptura o acontecimento, base do discurso da história. Essa mentalidade 

é consequência do exercício da memória, seja no plano individual, seja no plano 

coletivo, porque a partir daí se quebrará a ideia de que a mentalidade não é unilateral, 

maciça; na verdade, ela está sujeita à plurivocidade, à diferenciação, à temporalização 

dos múltiplos fenômenos sociais (RICOEUR, 2007, p. 238-239). Dessa forma, tem-se o 

aspecto representativo da ideia, da mentalidade. É visível, portanto, o sentido 

fenomenológico no trato com a história, porque os eventos que giram em torno da figura 

de Joaquim de Miranda aventam todo esse processo da representação deles pelo 

narrador schmidtiano. A mentalidade deste virá a refletir uma atividade memorialística 

com o intuito de reescrever a verdade de um tempo, tentando estabelecer um 

contraponto entre essa verdade e a que, a princípio, foi divulgada à época anterior ao 

escrito. O próprio Schmidt (1957, p. 204) controverte, através do seu narrador, com o 

seguinte questionamento sobre o personagem e seu contexto: “por que recordá-lo então, 

por que fazê-lo reviver numa hora em que sua história já não terá mais a quem comover; 

quando a evocação de sua figura apagada não suscitará mais a menor emoção?”. 

Quando a memória se prontifica a constituir a imagem, depois da reunião de 

tantas lembranças que nasceram da vivência diária, como páginas atrás já foi 

corroborado, determinados fenômenos relativos à categoria da representação direcionam 
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seus préstimos para que operações de denominação e de definição venham a atuar sobre 

o acontecimento, reinterpretando-o. Novas verdades são discutidas ao ponto de uma 

aporia no discurso histórico ser superada, e a verdade mais coerente se sobressair sobre 

as outras. Entretanto, num eixo tríplice, composto por estrutura, conjuntura e 

acontecimento, a noção de representação da verdade do discurso pode gerar uma 

polissemia distinta, capaz de ameaçar a pertinência semântica. Realmente. Existe a 

possibilidade de essa noção assumir uma função ora de guardiã do inventário das 

práticas sociais que administram  

 

[...] os laços de pertencimento dos lugares, territórios, fragmentos do espaço 

social, ora de reguladora, avaliando os esquemas e valores socialmente 

compartilhados, simultaneamente norteando as linhas de fratura que 

atestariam a fragilidade dos múltiplos deveres dos agentes sociais 

(RICOEUR, 2007, p. 240).  

 

Tendo em vista esse raciocínio, abre-se um precedente para se pensar que a noção de 

representação poderá correr o risco de significar em demasia: 

 

Ela designaria os múltiplos trajetos do trabalho de reconhecimento de cada 

um em relação a cada um e de cada um em relação a todos, aproximando-se 

então da noção de ‘visões do mundo’ que, afinal de contas, figura entre os 

antecedentes da ideia de mentalidade (RICOEUR, 2007, p. 240). 

 

Seguindo nessa linha da representação feita pela memória, é mais do que oportuno 

aproximar a sua noção, enquanto elemento a ser estudado no discurso historiador, de 

dois usos do mesmo vocábulo no contexto analítico que aqui está sendo aludido. O 

primeiro diz respeito à noção de representação enquanto etapa terminal do próprio 

instrumento historiográfico, isto é, tem como objeto não só a escrita da história (aquela 

que se refere aos arquivos dos livros de história), mas também o acesso à 

explicação/compreensão para a literatura; ao que esta pode oferecer ao público 

interessado. Óbvio que não chega a constituir uma etapa numa série de operações, mas 

apenas um momento que aparece didaticamente ao final do percurso, merecendo o 

nome de representação, porque nesse momento de maior expressividade literária o 

discurso literário professa sua ambição e reivindicação em representar-se em verdade o 

passado. Sendo assim, diante do que pode parecer uma ambiguidade do termo 
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“representação”, que indica, na condição de herdeira da ideia de mentalidade, a 

representação-objeto do discurso do historiador e, na condição de fase da operação 

historiográfica, a representação-operação. Significa dizer que o historiador pode, ao 

elevar o discurso ao nível do erudito, não só fazer história, mas também imitar a atitude 

interpretativa daqueles ou daquelas que tentam usar a história para compreenderem-se a 

si próprios e ao mundo. Isso é perfeitamente válido se levarmos em conta uma 

concepção pragmática da historiografia que sempre se acautela de não separar as 

representações das práticas administradas pelos agentes sociais como forma de se 

manter o vínculo social, atribuindo-lhe múltiplas identidades. Seria admissível uma 

relação mimética entre a representação-operação, enquanto instância em que se faz 

história, e a representação-objeto, enquanto instância em que se registra a história 

(RICOEUR, 2007, p. 241). 

O grande problema é que os historiadores não têm o hábito de intercalar o 

discurso histórico dentro da avaliação crítica feita pela memória tanto individual quanto 

coletiva e não são propensos a aproximar ambos os usos do vocábulo “representação”, a 

menos que o façam na ordem do reconhecimento do tema abordado ou na constituição 

do elo com o tempo, ou seja, no ato de fazer memória. Nisso, acaba transparecendo sua 

verdadeira ambição: representar o passado fielmente. Essa estratégia de empregar a 

fenomenologia da memória já existia desde os gregos, quando Platão e Aristóteles se 

aproveitavam da chave de interpretação do fenômeno mnemônico, isto é, a capacidade 

de memória tornar presente um fato ausente ocorrido no tempo passado. “Presença, 

ausência, anterioridade, representação formam assim a primeiríssima cadeia conceitual 

do discurso da memória” (RICOEUR, 2007, p. 241). Dessa maneira, tornar 

extremamente fiel a memória antecederia a pretensão de se trabalhar a verdade na 

história. É o que se vinha argumentando até aqui acerca da técnica memorialística de 

Augusto Frederico Schmidt em seus textos em prosa. Primeiramente, se averigua o 

aperfeiçoamento da veia memorialística, o narrador expressando sua perspectiva dos 

fatos com base em suas próprias vivências; em seguida, a busca pelo entendimento do 

discurso histórico, conjeturando-o criticamente; e, por fim, a relação representativa 

entre a memória do sujeito e do grupo social de que ele participou e o discurso 

historiográfico, alicerce do discurso histórico. Após todo esse estudo analítico, Schmidt 
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passa a atestar a autenticidade com que foi contado o fato histórico. Ainda em 

“Centenário de José Joaquim de Miranda-I”, exemplifica-se a ânsia já mencionada por 

exarar-se cada informação que venha, em conjunto, a compor uma nova verdade, mais 

coerente, talvez, detalhando o acontecimento de uma forma nunca antes pensada quando 

se pesquisava o sentido dele. Consoante dito anteriormente, o narrador schmidtiano se 

vale de sua habilidade como arquiteto da linguagem, recriando-a, porque assim a 

literatura permite, à cata de se entender enquanto sujeito partícipe do próprio evento 

histórico: 

 

Desta vez não escrevo para me comunicar com os leitores, mas para retomar 

o fio perdido de meus anos passados, para me pôr em contato comigo 

mesmo, com minha história, com meus acontecimentos mais íntimos e 

remotos, com meus seres bem-amados – hoje fantasmas e visões que 

retornam, tão humildes e frágeis, que os ventos mais imbeles logo os 

expulsam mal surgidos dos remansos em que se afogam nossas vidas 

submersas (SCHMIDT, 1957, p. 204). 

 

Pelo o que se vê, não há nada de estranho ao historiador (e Schmidt também 

exerce essa postura) manusear os instrumentos e técnicas necessários a uma 

representação historiográfica e, ao mesmo tempo, sugerir uma autocompreensão 

espontânea ao se deparar com o evento narrado. Acaba, com isso, introduzindo um 

outro discurso diferente do discurso histórico. O extrato acima deixa isso claro. O 

narrador do relato aproveita a circunstância para imprimir as suas digitais no que 

conhece a respeito do ente querido com quem não chegou a conviver. O mínimo que 

colheu dele servirá para representar, sob a ótica da memorialística, as verdades possíveis 

que pode acrescentar aos fatos reais que aludem à figura de Joaquim de Miranda, como 

também o ligamento com a formatação literária, indo além da simples conceitualização 

histórica e promovendo a operação historiográfica. Não se trata só de um arquivamento 

e de uma pura escrita de um livro; a verdade é que há especulação sobre os 

acontecimentos que marcaram a vida do personagem num determinado contexto e a 

análise crítica deste. Por isso que esse processo dá margem também ao 

autoconhecimento por parte do narrador-autor. Se não, vejamos: 

 

Visitando há dias um túmulo onde se guardam os restos de alguém que 

povoou, com sua doçura, seu devotamento, sua poética presença, minha 
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existência até os quarenta anos, verifiquei que José Joaquim de Miranda 

restava adormecido também ali e atingia seu centenário; daí me nasceram 

estas linhas, que escrevo com a disposição de quem viaja em seu próprio 

ontem, temeroso de não ter forças e ânimo para a contemplação das ruínas, 

dos caminhos abandonados, das imagens desfiguradas pelo tempo 

(SCHMIDT, 1957, p. 205). 

 

Adiante, teremos o segundo relato – “Centenário de José Joaquim de Miranda-II”, 

também da obra O Galo Branco. Nele, o narrador schmidtiano se atém a esmiuçar a 

vida e obra do personagem em questão, sublinhando seus feitos e suas origens. Baiano, 

era casado com sua tia Filomena, gaúcha. Veio, àquela época, ao Rio de Janeiro e fixou-

se no comércio, especializando-se no ramo compra e venda de brinquedos. O narrador 

descreve, ao longo do texto, o amor que Joaquim de Miranda tinha pelas crianças, 

mesmo não tendo sido pai. As dificuldades que teve, logo no início de sua carreira 

empresarial, com a falta de renda, tendo sua esposa que se desdobrar no serviço para 

que o marido fosse socorrido. Porém, tempos depois, conseguiu estabelecer-se. A 

empresa prosperou e recebeu visitantes ilustres, dentre eles o abolicionista José do 

Patrocínio, além de autoridades da sociedade fluminense. O relato vai mostrando 

também o drama de Joaquim de Miranda de não ter tido filhos; é a ênfase dada. Fala 

também da inimizade que o avô de Schmidt tinha por ele, apesar da simpatia que 

conquistara da mãe do autor da narrativa. Sobre Miranda, é relatado, inclusive, o seu 

posicionamento político e partidário, quando o narrador afirma que ele foi republicano e 

adepto do projeto político do marechal Floriano Peixoto, além de sua resistência a bons 

tratamentos de saúde para poder economizar despesas, o que acabou resultando em seu 

falecimento ainda aos cinquenta anos. Schmidt não esquece a devoção que sua tia 

Filomena, ou melhor, tia Teteia, tinha para com o marido, sempre o auxiliava na loja de 

brinquedos, na Rua Gonçalves Dias, nº 10, tornando-se o mais famoso empreendimento 

da cidade do Rio de Janeiro. O retrato das viagens a serviço do tio Miranda com a 

esposa não passa despercebido. Foi a Caldas de Cipó, na Bahia: “… obrigando-se ao 

longo percurso que hoje se faz em um dia ou algumas horas de avião e aquele tempo, 

ele e minha tia, em lombo de burro e carro de bois, levaram semanas para completar” 

(SCHMIDT, 1957, p. 209). 
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Até agora, está mais do que claro que, para se formar a memória coletiva, é 

preciso que haja a formação de uma memória individual. A discussão a respeito já 

aconteceu. A questão é que o costume de se falar de uma memória de grupo é quase 

inexistente. Nem por metáfora se consegue tamanha proeza. A presente faculdade só 

pode se dar no instante em que se reconhece, para tal fim, a ligação da memória grupal 

com um corpo físico ou com um cérebro individual. Todavia, faz sentido se admitir que 

toda lembrança acaba se agrupando da seguinte maneira: em torno de uma determinada 

pessoa, que a percebe a partir de seu ponto de vista, distribuindo-se dentro de uma 

sociedade grande ou pequena, em que se pintam como imagens parciais. Infere-se, 

então, que existem memórias individuais e, por sua vez, memórias coletivas. Schmidt só 

pode ter se deixado entusiasmar por perspectivas alheias, como as da sua tia Filomena, 

ou as de outros parentes, para erigir a sua própria perspectiva sobre o tio Miranda, sobre 

a história desse ente querido, que nunca chegaria a conhecer. O muito (e não tudo) que 

sabe é impresso em sua escrita que também não esconde o perfil de biográfica: “É um 

herói de minha infância, que já não encontrei neste mundo; mas tantas coisas sei dele, 

que seria capaz de escrever todo um livro sobre sua vida anônima e obscura” 

(SCHMIDT, 1957, p. 210). O indivíduo agregaria os dois tipos de memória. 

Participando de tanto de uma quanto da outra, adotaria duas posturas bastante divisadas 

e antagônicas. Se de um lado as lembranças teriam espaço no contexto de sua 

personalidade ou de sua vida pessoal, as que lhe são comuns com as outras só seriam 

apontadas por ele somente na perspectiva lhe interessa enquanto se diferencia dos 

outros. Por outro lado, ao se comportar como membro do grupo, estaria cooperando 

para com a evocação e a manutenção de lembranças impessoais, uma vez que 

interessariam ao grupo. 

Para Halbwachs (2006, p. 72), outra vez em A memória coletiva: 

 

[…] a memória coletiva contém as memórias individuais, mas não se 

confunde com elas – evolui segundo suas leis e, se às vezes determinadas 

lembranças individuais também a invadem, estas mudam de aparência a 

partir do momento em que são substituídas em um conjunto que não é mais 

uma consciência pessoal. 
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A retomada dessa explanação é necessária porque vai nos ajudar a compreender 

que, havendo duas memórias, que poderíamos até chamar de memória interna e 

memória externa, a primeira seria considerada pessoal, e a segunda, social. E por que 

não dizer memória autobiográfica e memória histórica? É evidente que a primeira 

ajudaria a segunda, na medida em que nossa história se associa à história em geral. A 

segunda leva vantagem em relação à primeira pelo seu grau de extensão. Contudo, só 

representaria para nós o tempo passado sob uma visão muito sintética e topicalizada, ao 

passo que a memória de nossa vida nos apresentaria dele uma imagem mais densa e 

contínua. É o que o narrador schmidtiano faz incrementando sua criticidade nos fatos 

históricos, revisando-os, colhendo deles conexões com as suas próprias experiências. 

No caso, do tio Joaquim de Miranda, há a tentativa de torná-lo um homem célebre, pois 

o narrador o considera um personagem que deu sua colaboração para a história em 

geral, a história do Brasil. Uma figura desconhecida, mas que por ser trabalhador 

brasileiro e por ter sido notável para a formação intelectual de Schmidt, intentou este 

imortalizar o laço parental para que Joaquim de Miranda, futuramente, não viesse a ser 

rotulado como personagem histórico. Isso explica a preocupação do narrador-autor em 

sublinhar os feitos de seu tio-avô. 

“A história parece um cemitério em que o espaço é medido e onde a cada instante 

é preciso encontrar lugar para as novas sepulturas” (HALBWACHS, 2006, p. 74). O 

que conduz à construção desse espaço é o fato de, admitindo-se que a memória pessoal 

é conhecida apenas de dentro e a memória coletiva, apenas de fora, haveria entre uma e 

outra um enorme contraste. O testemunho do acontecimento em si é inviável, assim se 

entende o trabalho com esses dois tipos de memória; todavia, é possível se ater ao 

testemunho daquilo que se leu e se escutou, considerados signos reproduzidos ao longo 

dos tempos e que são tudo aquilo que chega de um passado distante. É assim que se 

sucede com os fatos históricos. Todos os constituintes desse passado (nomes próprios, 

datas, premissas que são usadas para a explicação de minúcias, às vezes uma pequena 

narrativa ou uma citação) aparentam ser o epitáfio de fatos remotos. Seu sentido se 

esvazia a ponto de o homem ter que se contentar com as meras inscrições nos túmulos e, 

dessa forma, tem-se a proposição anteriormente falada. É claro que os fatos históricos 

não chegam a desempenhar uma atitude muito diferente das divisões do tempo, 
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assinaladas num relógio ou inscritas num calendário. A vida escoa com uma certa 

continuidade em seus movimentos, porém, quando se analisa o passado, sempre há a 

probabilidade de se dividirem as suas partes entre os pontos de divisão do tempo 

coletivo, encontrados fora do sujeito e que atingem de fora todas as memórias 

individuais, porque não têm sua origem em nenhuma delas. O tempo social fica, então, 

conceituado como totalmente exterior às durações vividas pelas consciências. As 

relevâncias dos acontecimentos, no entanto, só vão ser reconhecidas tardiamente depois 

que, primeiramente, o tempo cronológico que os envolve for estudado. Sendo assim, um 

acontecimento só toma lugar numa série de fatos históricos com muito tempo de 

passagem. É aí que se consegue associar a vida pessoal aos diversos acontecimentos 

nacionais. 

Tamanha argumentação teórica possivelmente sirva para comentar a razão do 

relato “Lembrança de Gervásio de Castro”, de O Galo Branco. Aqui, o narrador 

schmidtiano delineia a vida e a obra do personagem que intitula o texto. Não 

propriamente um ente querido, mas uma pessoa que mantinha um relacionamento 

amigável com o seu avô, faz Schmidt retratar esse ser com um certo significado por, 

talvez, sua existência ter sido marcada pela boemia e pela música. Era Gervásio 

frequentador da casa do avô Azevedo e desaparecera após a morte do amigo, deixando a 

Augusto a missão de tentar desvendar essa desaparição estranha, sem motivos e outros 

efeitos. Descreve-o física e psicologicamente ao longo da narrativa, mas ressalta que o 

objetivo de seu escrito vai além disso, configurando-se em mais um dentre tantos 

registros que buscam alguma importância histórica para o indivíduo que nunca teve 

quem se lembrasse de seus feitos por menores e mais desconhecidos que fossem. Nesse 

intento, encaixa-se o argumento antes desenvolvido. O autor, aqui analisado, ativa a sua 

memória dos fatos da vida desse músico, amigo da família, a partir do que seus entes 

próximos falavam a respeito. Compõe-se a sua lembrança individual que, logo mais, 

será suprida das lembranças que provêm da coletividade, a saber, dos seus familiares. 

Depois desse gesto, as informações colhidas, com o tempo, vão ostentando certa 

saliência e sedimentando-se a ponto de virarem um fato histórico: 

 

Evocando figuras dos tempos idos, acontece-me às vezes lembrar-me de um 

amigo de meu avô chamado Gervásio, de cujo destino final não tive notícia. 
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Morto meu avô, pelas alturas de vinte e tantos, desapareceu como por 

encanto também esse familiar. É que decerto não encontrara Seu Gervásio 

razões para procurar-nos, perdido o elo que o ligara à nossa família, a 

presença do seu companheiro de infância, de mocidade e de velhice 

(SCHMIDT, 1957, p. 211). 

 

As recordações que invadem a mente de Augusto Frederico Schmidt, quase todas, 

decorrem de seus primeiros anos da infância. São pensamentos alimentados por uma 

memória do passado e de um passado remoto. Há também as que já o pegam no 

momento da mocidade, quando apreende mais os fatos e grava-os com competência. 

Nesse texto, ao mencionar a figura de Gervásio de Castro, parte de uma simples 

recordação, como o título bem especifica. Quer dizer que, para o autor, é um homem de 

história e que fez história, mesmo não tendo o reconhecimento do seu trabalho. Era 

músico, conforme se colocou; mas praticamente vivia de trocados e serviços 

esporádicos. Quase todos os domingos frequentava o lar dos familiares de Schmidt e, às 

vezes, sobrevivia da caridade deles. “Visitava-nos aos domingos na Rua Araújo Leitão e 

participava do nosso ajantarado. Parece-me que ainda o vejo chegar pontualmente ao 

meio-dia, com o seu chapéu de palha…” (SCHMIDT, 1957, p. 212). Como tudo o que 

se lembra já passou, é preciso que seja preservado, pois há alguma razão para continuar 

existindo. Geralmente, quando se trata de lembranças da infância e juventude, é difícil 

se fazer alguma distinção entre a memória pessoal, que reproduz as impressões de 

outrora, não permitindo que o sujeito saia desse círculo que é integrado por familiares, 

amigos, escola etc., e uma outra memória, que pode ser tachada de histórica, contendo 

simplesmente acontecimentos nacionais que não seriam do seu conhecimento, muito 

embora, à sua revelia, teria acesso a um ambiente em que parte de sua vida se 

desenrolou. A memória pessoal deixa o narrador-autor em contato consigo mesmo ou 

com uma espécie de eu que se amplia além dos limites do grupo que fecha esse círculo 

da infância. Tudo isso mostra que a memória não tem suas bases na história apreendida, 

mas na história vivida. Se por história devemos entender não a sucessão cronológica de 

eventos e períodos, mas tudo aquilo que faz com que um período se distinga dos outros, 

em vez de livros e narrativas que, em geral, exponham ao sujeito somente um cenário 

muito esquemático e incompleto, ele deve sempre estar aberto a novas experiências que 
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vão ampará-lo em suas descobertas, interpretações e análises acerca dos fatos 

vivenciados, para que culminem em um discurso histórico mais flexível e renovador. 

Quiçá, por isso, Schmidt seja consciente dessa regeneração da história, passando 

antes pela constituição da memória individual e coletiva, o que o leva a refletir sobre tal 

gênese no retrato de seres com quem parcialmente conviveu. Reconhece que a descrição 

de um evento ou de uma pessoa que fez parte dele nem sempre é fácil, porquanto a 

recordação, em alguns instantes, é simbólica, parecida com a imagem de um sonho; em 

outros, não parece que houve renovação. Isso não quer dizer que o discurso histórico 

não esteja livre dela. Vai depender do evento e de que controvérsias podem levá-lo a 

uma indagação e, possivelmente, a uma nova designação: 

 

Há mortos que se escondem. Dificilmente os podemos contemplar com os 

olhos da lembrança. Fogem-nos os traços que lhes deram caráter, forma e 

figura. Por mais que nos esforcemos, aparecem-nos num halo, numa bruma. 

Outros, porém, ao primeiro movimento, ao primeiro sinal, ao primeiro 
chamado saltam vivos, apresentam-se, retornam tal como foram quando os 

encontramos nos desencontros deste mundo (SCHMIDT, 1957, p. 211). 

 

Na medida em que a imagem, instituída a partir da contemplação de um fato, vem 

a se incorporar à dimensão da memória pessoal e, em seguida, à da memória coletiva, é 

que se atinge o nível da realidade histórica. Em detalhes, esta que se aparelha atrás da 

imagem precisará sair de si mesma, para poder ser posta diante da opinião do grupo, e, 

só assim, o evento que a integra alcançar o círculo das preocupações, dos interesses e 

dos desejos nacionais. A partir desse momento, o fato deixará de se confundir com uma 

impressão pessoal e terá contato com o esquema da história. Esta, por conseguinte, é 

que alicerça a memória histórica que funcionará como base. É através dela que um fato 

exterior à vida do narrador schmidtiano, no relato examinado, deixa seu sinal, fazendo 

com que possa recordá-lo no dia e na hora em que ocorreu. É importante frisar que essa 

marca é superficial e apenas assiste a memória pessoal do narrador; porém, sem a 

primeira, não haveria relação com a segunda, nem com as impressões que certamente o 

narrador-autor teve enquanto criança ao lembrar o evento. Sobre esse ponto, aprofunda 

mais Halbwachs (2006, p. 80): 
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É por isso que as noções históricas e gerais desempenhariam aqui apenas um 

papel secundário, pois elas pressupõem a existência preliminar e autônoma 

da memória pessoal. As lembranças coletivas viriam se aplicar sobre as 

lembranças individuais e assim poderíamos agarrá-las mais cômoda e mais 

seguramente; mas para isso será preciso que as lembranças individuais já 

estejam ali – senão a nossa memória funcionaria no vazio. 

 

Os pormenores da minibiografia do personagem, Gervásio de Castro, estão 

atados, concomitantemente, à construção que prima por aquilo que o narrador conseguiu 

anotar a respeito e por aquilo que os outros lhe contaram. O passo seguinte são as 

associações feitas com os fatos históricos, apontando o que seria relevante para uma 

documentação a longo prazo. É perceptível essa estratégia de composição, porque o 

narrador pouco conviveu com Gervásio, completando suas lembranças com as dos 

membros do corpo parental que conheceram a fundo o personagem. Da fama à 

decadência, quando passou por momentos difíceis de sua carreira como músico, tocador 

de flauta em cinemas da cidade do Rio, o amigo do avô tem espaço no relato 

schmidtiano no qual é destacado com simpatia, como se tivesse sido íntimo do narrador. 

A impressão que se tem é a de que Schmidt o conhecia muito bem e que foram amigos 

de longa data, pois existe a tentativa de colher o maior número de informações 

possíveis, a fim de que tal sujeito não tenha o fim de muitos: o esquecimento. Como não 

se costuma valorizar a atividade cultural no Brasil, especialmente musical, de certa 

maneira, é outro elemento que impele o narradora salvar o personagem desse destino tão 

amargo para os que tanto lutaram para que sua arte fossecélebre. Por outro lado, é 

consciente de que a vida e obra de Gervásio está bastante pautada na assessoria do avô 

Azevedo, porque faz questão de advertir o narrador, mais de uma vez ao longo da 

narrativa em prosa, que o desparecimento do flautista teve relação com a morte do avô. 

Parece até que os dois eram mais que amigos, eram irmãos, o que, em algumas 

passagens, o leitor tem a sensação de que a história de vida de um se completa pela do 

outro, assim como acontece com o próprio narrador, que também tem sua existência 

enriquecida pela atuação dos parentes e demais personagens que passaram por sua vida, 

deixando algum sentido para ela. Nesse caso, nada pode passar despercebido por sua 

documentação histórica e memorialística, já que a técnica do contar, a partir da simples 

lembrança, é o que tem em mãos para que o registro advenha. 
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“Morto meu avô, desapareceu Gervásio. Ninguém sabia de seu endereço” 

(SCHMIDT, 1957, p 213). Eis aí a confirmação do discernimento proposto. O certo é 

que a lembrança, assim que é apanhada numa corrente de pensamentos, perfaz o sentido 

do acontecimento, ainda que se demore algum tempo para se compreendê-lo. Esse 

momento só se dá quando a memória está viva. E, por isso, vem da própria lembrança e 

do que gira ao redor dela tudo o que se pode ver, de alguma forma, despertar o seu 

significado histórico. A história, na verdade, não é todo o passado, nem tudo o que 

sobra do passado, porque, ao lado de uma história escrita, há também uma história viva, 

que vai se renovando e se eternizando além do tempo. Nela, pode-se encontrar um 

número exorbitante dessas correntes de pensamento que desapareceram pelo menos 

aparentemente (HALBWACHS, 2006, p. 86). Ao se falar em memória coletiva, os 

contextos lhe prestam serviços muito além da qualidade de suas concepções históricas, 

impessoais. Os grupos em que tais concepções foram antes elaboradas, e a mentalidade 

que domina por ora a sociedade logo recuam e dão lugar a outros, os quais, por sua vez, 

vão planejar novos modelos e opiniões, baseados nos novos costumes. O mundo em que 

vivemos muda lenta e imperceptivelmente muitas vezes. É esse o sentimento que nos 

invade. Pelo fato de quase não nos restarem lembranças que ultrapassem o ambiente 

familiar, desde o tempo intermediário entre aquele que é muito anterior ao nosso 

nascimento e o período em que os interesses nacionais e contemporâneos se apossarem 

do nosso espírito, os acontecimentos surgem como se houvesse uma interrupção em 

função da qual o mundo das pessoas idosas gradativamente se apagou em paralelo ao 

panorama que ia se recompondo de novos aspectos: 

 

Isso talvez aconteça porque nossa atenção mudou o sentido. Nossos pais e 

nossos avós representavam para nós duas épocas distintas e nitidamente 

separadas. Não percebíamos que nossos avós estavam mais envolvidos no 
presente e nossos pais no passado do que poderíamos imaginar. Entre o 

momento em que despertei no meio de gente e de coisas, dez anos haviam 

decorrido desde a guerra de 1870 (HALBWACHS, 2006, p. 89). 

 

Fica patente que a missão do narrador schmidtiano se identifica com esse 

argumento, porquanto suas recordações parecem advindas de uma época em que era 

muito jovem, e seus parentes dominavam o contexto vivido pela consciência e 

maturidade que possuíam; daí, talvez, recordarem-se totalmente de Gervásio, das 
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circunstâncias que levaram a um paradeiro indeterminado, quando a memória de 

Schmidt detém vagamente os fatos, não podendo reconstituir muito grande parte das 

informações da biografia por ele explorada. A vida da criança, em especial, adentra 

mais do se imagina nos meios sociais em que acaba mantendo contato com um tempo 

passado mais ou menos distanciado, que é a circunstância em que são guardadas suas 

lembranças mais pessoais. Assim se dá no Schmidt criança, razão pela qual sua 

memória, refletida em seu narrador, ao retomar o passado que o coligava a Gervásio de 

Castro, vai se apoiar num passado vivido e não numa história escrita também 

apreendida. Aos poucos, percebe-se que o narrador vai tendo dificuldade para, de início, 

distinguir os contextos dos estados de consciência que nele se davam. Porém, isso 

lentamente vai sendo superado, e a segregação entre seu pequeno mundo e a sociedade 

circundante irá atingindo o seu espírito. Quando esses dois elementos inicialmente 

estiverem fundidos, os dados referentes ao meio social se mostrarão ao próprio Augusto 

Frederico Schmidt sob a ótica de um contexto abstrato e superficial. Nesse juízo, é que a 

história vivida é vista como diferente da história escrita: ela é capaz de edificar um 

quadro vivo, em atividade, sobre o qual se possa fundamentar um pensamento, que vai 

conservar e reencontrar a imagem de seu tempo passado. 

Desse jeito é que atua o narrador schmidtiano, preocupado com o resgate de 

pessoas, de coisas, de eventos que, nos achados dele, acaba tendo seu papel para o 

fundamento do discurso histórico. E sempre pela via da memória. O intento de tornar o 

discurso pessoal e vivido em escrito para uma caracterização histórica é, a todo instante, 

perseguido pelo autor. A comprovação vem ao final do relato com este último 

parágrafo: 

 

Que destino terá tido esse homem, digno na sua arte e na sua vida, vítima do 

progresso que engoliu e organizou tecnicamente os flautistas? Quem se 

lembrará dele, quem me poderá dizer alguma coisa desse velho amigo? 

(SCHMIDT, 1957, p. 214). 

 

Apesar dessas inter-relações que permeiam a memória coletiva, permitindo 

incursões na história enquanto discurso, essa examina muito perto os fatos, tornando-se 

erudita demais, e a erudição é uma prerrogativa para poucos que a dominam. Quando 

ainda se limita a conservar a imagem do passado, de modo que esse possa ter algum 
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lugar na memória coletiva na atualidade, desta arquiva somente o que ainda pode 

interessar às sociedades. Mas essa retenção é muito pouca. Tendo em vista esse 

raciocínio, é que se vislumbra uma distinção entre a história e a memória coletiva em 

pelo menos dois aspectos (HALBWACHS,  2006, p. 102). Essa última é uma corrente 

de pensamento contínuo, conforme já se mencionou antes. Uma continuidade que não é 

artificial, porque não retém do tempo passado nada além do que está vivo ou consegue 

viver na consciência do grupo que a preserva. Acaba que não transpõe os limites desse 

grupo. Toda vez que um período deixa de interessar o período seguinte, não é só um 

mesmo grupo que esquece uma parte do passado. Há dois grupos que se sucedem nessa 

questão. Ao contrário de outra área do conhecimento, a história, em sua periodização, 

permite a renovação de um período a outro, e a causa consiste nos interesses em jogo, 

na maneira de apreciação dos homens e dos acontecimentos, das tradições etc.  

No que concerne ao desenvolvimento contínuo da memória coletiva, não existem 

linhas de separação bem traçadas, como acontece na história, mas tão somente limites 

sinuosos, imprevisíveis. O tempo presente não se opõe ao tempo passado, enquanto dois 

períodos históricos vizinhos se distinguem (HALBWACHS, 2006, p. 105). O tempo 

passado parece não existir mais, ao passo que para o historiador os dois períodos têm 

realidade. A memória de um povo vai até onde pode, ou melhor, até onde abrange a 

memória dos grupos que ela comporta. Isso não é má vontade dos grupos em 

preservarem uma certa quantidade de fatos, muito menos de personalidades antigas. 

Simplesmente, é porque esses grupos que os guardavam na lembrança desapareceram 

com o tempo. Em todo caso, à proporção que cada um dos membros desses grupos, 

especialmente os mais velhos, some ou se isola, a memória de uma sociedade que não 

para de se renovar e o próprio grupo estão sempre se modificando. O segundo aspecto 

atesta a existência de muitas memórias coletivas. Por causa disso, distinguem-se da 

história. Esta é apenas uma, de modo que se pode afirmar que só existe uma história. É 

lógico que se pode distinguir a história da França da história da Itália e assim 

sucessivamente. Essas avaliações, a princípio, isoladas simbolizam, quando juntas, um 

conjunto, que somado a outros conjuntos não se subordinam entre si, nem a qualquer 

fato e, dessa maneira, um evento ou outro é merecedor de destaque e de transcrição pelo 

trabalho do historiador. Aí está o exercício incansável de Augusto Frederico Schmidt, o 
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de anotar cada detalhe, por mais irrelevante que possa parecer aos olhos do leitor, que 

não os conhece, por ter tido contato com os fatos relatados pela história escrita e não 

pela história vivida. Schmidt é memorialista e historiador. Através dessa integração, o 

seu texto em prosa ganha em poética e em informação, pois muitas notícias sobre um 

determinando contexto do qual foi testemunha transcorriam sem uma avaliação crítica, 

sem uma reformulação urgente, desmentindo, quiçá, alguns mitos, algumas falácias. 

Toda a prosa fica mais colorida, surpreendendo com leituras da realidade de uma época 

e com um discurso histórico renovador, diferente, em muitos pontos, daquele oficial. 

Os eventos que rediscute e põe em evidência nos demonstram a intenção 

deuniversalizar as experiências que teve. Assim, reúne um conjunto delas na hora de 

contar os fatos, que, por sua vez, acabam também reunidos, compondo a história. Esses 

fatos podem se justapor a outros, de tal maneira que não haja interrupção de um a outro 

e que, nesse cenário total da história, não se encontre a reunião de inúmeros pontos de 

vista nacionais dentro dos fatos, mas a totalidade dos fatos, não a favor de uma nação ou 

de um grupo, e sim independentes das opiniões de qualquer grupo (HALBWACHS, 

2006, p. 106). É com base no referido apontamento que mesmo que haja divisões 

periódicas em lugares ou países que venham a separar os fatos históricos, estes terão o 

mesmo peso de outros. Apresenta-se aí um discurso parcial, que independe da época de 

sua elaboração. Não é de surpreender que em Schmidt isso aconteça, porque até com os 

historiadores muitos relatos da vida em sociedade se caracterizam por esse intento de 

escrever histórias universais, sem muito êxito por causa da parcialidade que sempre vai 

revestir o discurso. É como o espírito histórico se orienta e marca naturalmente o 

homem. Mas é claro que, em função dessa parcialidade ao registrar o acontecimento, os 

historiadores acabam por se ater ao seu contexto social, ao período. Com Augusto 

Frederico Schmidt não é diferente. Esse faz questão de focar no que para ele é essencial 

discorrer em seu tempo, o que nos leva a enxergar personagens, lugares, citações 

históricas, o cotidiano do Rio de Janeiro e todo um contexto sociocultural que não deve 

ser apagado da nossa memória. É preciso fôlego para a obra suceder. A história é que 

termina por auxiliar porque é oferecida como a memória universal da espécie humana, 

muito embora não exista memória universal. A verdade é que toda memória coletiva é o 

suporte de um grupo limitado no tempo e no espaço. É impossível reunir em um mesmo 
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material a totalidade de eventos passados, a menos que sejam colhidos da memória de 

determinados grupos que os continham na lembrança. “Cortar as amarras pelas quais 

eles participavam da vida psicológica dos ambientes sociais em que ocorreram, deles 

não reter somente o esquema cronológico e espacial” (HALBWACHS, 2006, p. 106-

107). O que não quer dizer que se tenha de revivê-los em sua realidade, contudo, de 

repô-los em contextos nos quais a história disponibiliza os acontecimentos, e, assim, tais 

contextos permaneçam fora dos grupos, passando a ser conceituados a partir de 

comparações uns com os outros. 

Se fosse a história se prender apenas às diferenças e a abstrair as semelhanças, 

sem, todavia, buscar o amparo da memória, sua sobrevivência enquanto ciência e 

enquanto discurso estaria ameaçada. Todos nós só nos lembramos de fatos que têm 

como ponto de convergência pertencer a uma mesma consciência, autorizando o liame 

uns com os outros, da mesma forma variações sobre um ou mais temas. Somente desse 

jeito ela nos proporciona uma perspectiva resumida do passado, em poucos segundos, 

juntando todos os subsídios, consignando mudanças imediatas, certos avanços dos 

povos e dos indivíduos e lentas evoluções da coletividade. Com tudo isso, ela consegue 

nos colocar diante de uma imagem singular e integral. 
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5. Considerações finais: os limites e contrapesos das escritas 

memorialística e historiográfica schmidtianas 
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A obra de Augusto Frederico Schmidt é um trabalho que se desenvolve, 

inicialmente, à margem das propostas estético-literárias em efervescência nos 

primórdios do século XX. Pelo menos, é essa a percepção que se tem num contexto 

histórico-cultural como o que se apresentou na década de 20 do século passado. 

Enquanto novas propostas nasciam no eixo Rio-São Paulo, mais exatamente, na cidade 

paulista, com o advento da vanguarda europeia, um escritor fluminense, que viria anos 

depois a estar de passagem pela grande São Paulo, exercendo sua humilde profissão de 

caixeiro-viajante, já vinha rascunhando seus primeiros escritos em versos confessionais, 

conforme enxergou um dos primeiros estudiosos de sua poesia, Jon M. Tolman, cujo 

ensaio crítico foi aqui citado em alguns excertos. Pode-se dizer que os escólios desse 

crítico norte-americano se calcam em duas vertentes: uma linguística e a outra estética. 

Uma mescla que lhe permitiu investigar a fundo o propósito dessa literatura insular, 

surgida num período em que se cobravam mudanças estéticas, inclusive no poema. 

Limitações foram vistas por ele e por nós ao longo desta tese, as quais implicaram, à 

época, até um certo reconhecimento do próprio Schmidt na elaboração de seus escritos. 

No caso do poema, costumava justificar semelhantes entraves para não perder o impulso 

criador que lhe tomava quando iniciava o processo de composição poética. Augusto não 

realizava reescritas por temor de desaparecer toda a ideia impressa de início. 

Com sua prosa, não se deu o contrário. Marcada por um intenso intimismo, 

herdado do poema, adquire, em alguns textos, um caráter confessional, consoante foi 

também ressalvado. Tal qual o poema, a prosa memorialística, apesar de resgatar toda 

uma tradição poética, inclusive o egocentrismo da literatura romântica do século XIX, 

não chega a acolher em si mesma os exageros sentimentais daquele tempo. Há 

claramente distinções. A primeira delas é que o narrador da prosa sempre procura se 

conectar com o seu tempo, redescobrindo-o, reescrevendo-o. Quando se fala em 

reescrever, é importante que também fique claro que não se está entrando em 

contradição com o que foi argumentado há pouco, porque a reescrita não está só na 

estrutura textual, engloba a abordagem temática, e nesta concentra-se a inovação. O que 

se deduz que aí possa residir um dos contrapesos da produção. Olhando-se mais, o 

próprio contexto da segunda década do século XX favoreceu certas ponderações sobre o 
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incipiente propósito dos modernistas, que resultou numa divisão do grande projeto 

estético em duas fases, muito bem salientadas pelo ensaísta e crítico João Luiz Lafetá: 

uma etapa de ruptura e outra social, também retomada por uma escrita tradicional. Essa 

última etapa é ideológica, porque vêm a problematização sobre o cotidiano e o fim da 

iconoclastia que dominou a cena literária da primeira etapa, cujo foco foi a linguagem. 

Schmidt preocupou-se em construir as fronteiras entre o real e o imaginário em 

sua prosa, delimitando bem o terreno da memória e o do real, este aqui sinalizado pelo 

discurso histórico. Se tudo começa com uma simples contemplação do real, na 

sequência, ter-se-á o trabalho com a imagem e a sua fixação na memória. Depois, vem o 

compartilhamento das vivências, a complementação do que já colheu e o confronto com 

a história escrita. Daí, surgem as dissidências e a reelaboração do discurso histórico a 

partir da vertente memorialística. O intento de provar que o discurso é parcial e 

ideológico abre uma prévia para se contestar as verdades da história escrita em 

detrimento da história que viveu. Isso quebra a noção de que a narrativa real, os fatos 

históricos não podem ser contestados, nem as verdades serem substituídas por outras. 

Porém, a grande tese se concentra em arguir a imutabilidade do discurso histórico, que 

acaba, na verdade, não existindo. O historiador se baseia na ideologia dominante, e esta 

varia conforme o contexto. Aliás, o discurso literário que reveste o relato se coloca na 

condição de coadjuvante, seduzindo o leitor, mexendo com suas emoções e ideias, 

tornando o discurso histórico mais maleável. Isso ocorre pela verossimilhança que 

caracteriza a literatura, que simula a realidade e propõe mudanças pelo canal da história. 

Tradição e modernidade podem ser encontradas na prosa schmidtiana em que uma se 

renova com a ajuda da outra. Ignorar o passado não é colaborar para o enriquecimento 

do presente, nem do futuro. Ambos estão arrolados e em constante dependência. É 

preciso se figurar essa ligadura a fim de que a reescrita ou a reinterpretação do evento se 

processe, sem verdades inconsistentes que venham a se consubstanciar. Por que não 

dizer que há intenções opostas no poema e na prosa? A lírica ocupa espaço na primeira; 

já, na segunda, o engajamento sociocultural é concreto. Nos textos de memórias, o 

Schmidt articulador político se faz presente. Pudera, na medida em que uma carreira 

jornalística foi iniciada em veículos da imprensa do Rio de Janeiro ao longo das décadas 

de 40, 50 e 60 do século XX. Não é à toa que esta pesquisa apreciou textos de jornais 
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como O Globo e o Correio da Manhã que não compuseram as coletâneas prosaicas O 

Galo Branco e As florestas, no entanto, demonstraram uma riqueza de detalhes que nos 

orientaram no entendimento acerca do seu papel sociopolítico num referido período de 

nossa história. 

Toda uma reflexão do cotidiano, dos efeitos que os acontecimentos históricos 

produziram nas pessoas, no narrador, nos transportaram para um universo que explorou 

as conexões entre literatura e história e as contribuições que uma pôde dar à outra. Uma 

maneira intimista de contar, num discurso leve, parecido com o do gênero crônica, 

contagia por sua ludicidade e lirismo, certificando um testemunho. O outro lado dos 

fatos históricos gera uma nova verdade que sobreporá as outras através de técnicas 

fenomenológicas e epistemológicas, que sustentam a razão da historiografia. É mais do 

que um dever para Augusto Frederico Schmidt; é uma questão de consciência no que o 

porvir vai se transformar, no que as gerações procedentes vão experimentar. 

Ter a coragem de levar adiante tal pressuposto por meio de uma linguagem 

literária, obedecendo a todas as suas características, exige a ruptura de visões estéticas 

consolidadas e desafiar os homens quanto às suas concepções. Acompanhando o 

desenrolar dos rumos da humanidade, Schmidt desconstrói para construir o novo no 

mesmo lugar. E a dificuldade de escolha, por parte das gerações futuras, pela verdade 

coerente, virá a se desfazer com o tempo, posto que o vínculo da história com a 

temporalidade e com o acontecimento permanece cada vez mais forte. A roda da vida é 

capaz de girar em um sentido horário ou anti-horário, desde que atenda ao limite certo, 

mitigado também pelo contrapeso como grau de celeridade no curso do tempo. 
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