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Sérgio Alcides

O LADO B DO NEOCLASSICISMO LUSO-

BRASILEIRO: PATRIOTISMO E POESIA NO

“PODEROSO IMPÉRIO”
4

Não rima com mãe gentil

Vinicius de Moraes, Pátria minha

Do Caos à Nova Ordem

Tirar a poesia do caos: que consciência tinha Domingos Borges de Barros (1779-1855)
das implicações poéticas dessa expressão, quando a usou ao remeter uma colaboração em
verso para o primeiro número do Patriota? “Enfim tirei do caos, em que se achava, a Ode,
que a v. prometi, e que tenho a honra de enviar”, escreveu ele ao redator do jornal1 (O
Patriota, 1813, I, 1, 95).2 Tratava-se de pôr a poesia em ordem, antes de publicá-la. Poesia:
fabricação, do verbo grego poiéin, “fazer”. E o patriotismo de Borges de Barros e outros
luso-brasileiros das primeiras décadas do século XIX tinha muito de póiesis. É difícil enten-
der, com precisão, o que significava em cada uma de suas múltiplas ocorrências esta palavra
que eles tinham sempre na ponta da língua: “pátria”. E muitas vezes eles próprios parecem
mal saber do que estão falando: do Império que lhes dava a identidade de “portugueses”?
Do Brasil que recortava essa identidade no hemisfério sul, como “ultramarinos”? Ou da
Bahia e de outras partes da América portuguesa onde terão nascido? Fossem quais fossem
as pátrias, a contribuição deles como homens de letras, artes e ciências, segundo aspiravam,
deveria correr no sentido de tirá-la do estado de indefinição em que caíra, com a acelerada
mudança dos tempos. Pretende-se, num âmbito de publicidade que se abre a duras penas,
interferir nessa feitura, nesse ordenamento.

O poema referido na carta ao redator não se afasta desse propósito. É uma ode
celebratória da partida da família real para o Brasil, que o autor informa ter escrito em
Paris, assim que a notícia chegou à capital da França napoleônica. No mesmo dia, ele a teria

1 A carta, datada do Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1812, saiu na seção “Correspondência”, assinada com as
iniciais D. B. B.

2 As referências a O Patriota incluem: ano, subscrição, fascículo, página.
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recitado “em presença dos Bons Portugueses” que lá residiam – o que implica a insinuação
da existência também dos “maus” (Ode à partida. O Patriota, 1813, I, 1, 68-73).3 O texto se
encaixa bem nos moldes da poesia encomiástica setecentista luso-brasileira, destinada à
louvação de feitos heróicos. E a sua maior ambição, sem dúvida nenhuma, é fixar a
heroicidade da fuga do príncipe regente. O poeta se pergunta como pode ser que “um
braço invicto” não proteja Portugal. Um artifício retórico lhe permite ‘figurar’ a resposta
do suposto herói, d. João, que põe tudo na conta dos desígnios da Providência:

Manda o Decreto, do que os Mundos rege,
Que um novo, um grande Império se levante,
Manda que Português seja o Monarca,

E Português o Império.

Deus me confia a empresa gloriosa,
Cumpre seguir seu mando... or’ sus4 as quilhas
O Seio de Netuno despedacem;

O Brasil nos espera.
(Ode à partida. O Patriota, 1813, I, 1, 71)

Mais heróico – e portanto mais digno de louvor – seria erguer um novo império no Brasil
do que enfrentar os invasores franceses em Portugal. O que enquadra a decisão do regente
no conhecido plano de um “poderoso império”, anos antes esboçado por d. Rodrigo de
Sousa Coutinho (Cf. Coutinho, 1803).5 O deus do mar protesta: “Novos Gamas
m’insultam!”. E antevê a perda de sua mitológica soberania também nas águas brasileiras:

Novos Gamas... que vejo!... ah, desfaleço...
De Portugal os Reis nos meus Estados!...
Acabei de reinar... eis do destino

Executado o mando.
(Ode à partida. O Patriota, 1813, I, 1, 72)

Mesmo tirado do caos, um poema nunca deixa de implicá-lo como lugar de origem. E
sempre diz muito mais do que as palavras ordenadas na sua superfície legível. O lamento
de Netuno insinua que os “estados” brasileiros estavam abandonados a um destino pré-

3 O título completo do poema, publicado na seção “Literatura”, é o seguinte: “Ode. À partida de S. A. R. o Príncipe
Regente Nosso Senhor, de Portugal para o Brasil, feita em Paris aos 5 de janeiro de 1808, e recitada em presença
dos Bons Portugueses ali existentes”; na p. 68, consta a seguinte nota de rodapé, aposta à data: “Dia, em que se
anunciou em Paris a partida de S. A. R. e de sua Augusta Família”.

4 No original, orsus – forma contrata de ora sus.
5 Note-se que em 1808 d. Rodrigo estava de volta ao ápice do poder, no cargo de ministro da Guerra e dos Negócios

Estrangeiros, que ocuparia até a sua morte, no Rio de Janeiro, em 1812; sobre a tarefa dele, Maria Odila da Silva Dias
observa: “Estadistas como D. Rodrigo ou o Conde da Barca tinham como missão precípua a tarefa da fundação de
um novo império que teria como sede o Rio de Janeiro e que deveria impor-se sobre as demais capitanias. E para
este trabalho contaram com a colaboração e o empenho dos ilustrados brasileiros” (Dias, 1972: 181).
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político. A chegada do soberano de direito vem consumar um fato novo: “tremei, Euro-
pa... / Nasce a Glória da América!”. É o momento da conversão da natureza:

Do Amazonas ao Prata em toda a pompa
A Natureza brilha: é lá que a frente
O novo Império alteia, e suas bases

São peitos Portugueses
(Ode à partida. O Patriota, 1813, I, 1, 73)

Com isso, no primeiro número do Patriota, o primeiro item da seção chamada de “Litera-
tura” vem enquadrá-la numa expectativa fundacional, tão americana quanto portuguesa. A
transferência da Corte criava a oportunidade de se realizar o plano de d. Rodrigo inclusive
no aspecto da identidade política de cada súdito do reino de Portugal, “a fim de que o
Português nascido nas quatro partes do mundo se julgue somente português, e não se
lembre senão da glória e [da] grandeza da monarquia a que tem a fortuna de pertencer”
(Coutinho, 1993: 49).

A ode, numa operação típica da poesia encomiástica, não louva os feitos de um herói:
louvam-se os seus afazeres. Estes aparecem neoclassicamente estetizados, como se fossem idéias
de mármore, já cumpridas como forma, mas ainda à espera de uma encarnação fora da fábula.
Vai aí uma discreta arrogância dos letrados, no contexto do reformismo ilustrado luso-brasileiro:
eles parecem esperar que as figuras louvadas se elevem à altura de suas projeções heróicas. E o
grande afazer do príncipe regente é dar início a essa virada política, ordenando agora a partir da
América um novo império – quer dizer: um império diferente do anterior.

É a diferença propiciada pela novidade que nos traz, enfim, ao ponto mais interessante
da ode: a epígrafe. “Novus ab integro sæculorum nascitur ordo”, escreve Borges de Barros, atri-
buindo a citação a Virgílio. Uma tradução possível seria: “Uma nova ordem de séculos é
nascida por inteiro”, mas a expressão ab integro vai além do “por inteiro”, porque quer dizer
também “a partir do zero”, ou “novamente”, no sentido de “inteiramente nova”. Eruditos
e latinistas acharão o verso estranho. Que terá acontecido? Um lapso? Virgílio não escreveu
“Novus...”, e sim “Magnus ab integro”. Trata-se do quinto verso da quarta das Bucólicas, escrita
em homenagem ao imperador Augusto e a seu cônsul Polião. É a famosa écloga do retor-
no (político) da Idade de Ouro.

Mas os eruditos que também conhecerem a fundo o imaginário político revolucioná-
rio do século XVIII (ou que souberem navegar pela Internet) reconhecerão a fonte da lição
de Borges de Barros. “Novus ordo seclorum” (sic) é um dos lemas constantes do Grande Selo dos
Estados Unidos, desde 1782 usado para autenticar toda a documentação oficial do governo
americano, e desde 1932 estampado no verso da cédula de um dólar.6 O lema principal
aparece na frente do selo, atrás da águia calva, nativa da América: “E pluribus unum” (“De

6 Ver o website <www.greatseal.com>.
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vários, fez-se um”). O reverso mostra uma pirâmide com 13 degraus, no primeiro deles
constando a data de 1776 (a da Independência americana), e acima de todos um olho (o
“olho-que-tudo-vê”) inscrito num triângulo em esplendor. É o olho aquiescente de Deus, a
quem se refere um segundo lema: “Annuit cœptis” (“Ele anui aos nossos feitos”). Abaixo de
tudo está o lema final, que anuncia “Uma nova ordem de séculos”.

O principal organizador dessa colagem de símbolos, impregnada do imaginário da
Maçonaria, teria sido o secretário do Congresso, Charles Thomson, que “não era um artis-
ta, e sim um homem com a habilidade para realizar as coisas” (Estados Unidos da Améri-
ca, 2003: 3).7 Eis o que diz esse realizador sobre o verso do selo: “A pirâmide significa a
Força e a Duração; o Olho acima dela e o Lema aludem aos muitos sinais interpostos da
Providência a favor da causa Americana. A data é a da Declaração da Independência, e as
palavras embaixo significam o começo de uma Nova Era Americana, a contar a partir
daquele ano” (Estados Unidos da América, 2003: 5).

Os dois lemas do reverso foram buscados em Virgílio por Thomson, conhecedor do
latim que, decerto por seu espírito prático, não se vexou de fazer alterações aos originais.
“Annuit cœptis” vem de um verso das Geórgicas – longo poema sobre a agricultura e os
trabalhos do campo: “Da facilem cursum, atque audacibus annue cœptis”. É um pedido a Júpiter
que diz, literalmente: “Dá livre curso e anui aos nossos feitos audaciosos”. Thomson afas-
tou o tom suplicante, trocando o modo imperativo e a segunda pessoa por uma afirmação
de fé: modo indicativo, terceira pessoa (em outras palavras, “Deus nos é favorável”). E,
por fim, o verso retirado das Bucólicas perdeu o adjetivo magnus (grande), substituído por
outro, novus, numa troca que sutilmente cancela o sentido cíclico de retomada da Idade de
Ouro e reforça a idéia de uma novidade absoluta, ab integro, que, por meio de uma data,
inaugura um tempo linearmente concebido, integralmente novo.

O projeto imperial da recém-criada República encontra aí uma espécie de síntese ale-
górica e ideográfica. Exprime-se pela pirâmide – que Thomson faz questão de qualificar
como “inacabada”, pressupondo uma expansão. E se completa com as demais alusões: pelas
Geórgicas, à importância da agricultura dentro desse projeto, bem como à certeza do favor
divino; pelas Bucólicas ‘linearizadas’, à proposição (revolucionária) de um começo novo.

Borges de Barros toma emprestada alguma tintura dessas idéias, ao celebrar o afazer
da fundação de um novo império português no Brasil. Não era pequena a sua curiosidade
pelos Estados Unidos: filho de uma opulenta família de proprietários de terras do Recôncavo
Baiano, ele residira por cinco anos na França, aonde alegava ter ido “em busca de luzes”;
mas, antes de regressar à Bahia, iria ainda a Nova York, para onde embarcou em setembro
de 1810, e à Filadélfia, onde ficou até março de 1811 (cf. Dória, 1896). Quando terá ele
acrescentado a epígrafe à sua ode? Logo após a composição, em 1808? Ao tirá-la do caos,

7 O livreto oficial sobre o Grande Selo pode ser ‘baixado’ do portal do Departamento de Estado americano, cujo
endereço é simplesmente <www.state.gov>.
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para a publicação de 1813? Enfim, antes ou depois de sua estadia americana? Não sabe-
mos. O que mais importa, contudo, para um exame das relações entre a poesia e a política
no período, é frisar que o procedimento de Borges de Barros e o de Charles Thomson –
sancionados diretamente ou não pela Maçonaria – têm em comum o recurso freqüente a
uma simbologia clássica, autorizada pela tradição, dentro de uma perspectiva imperial sem-
pre disposta à emulação com o antigo Império romano. Quanto ao letrado baiano, pode-
se ainda dizer que sua preocupação é patriótica, mas não nacional: mesmo que a pátria
corresponda em seus textos ora à Bahia, ora ao Brasil, ele não vê no período joanino uma
realização política para ela(s) (nem para uma, nem para a outra) melhor do que a participa-
ção num império português, desde que em posição privilegiada.

A ode de Borges de Barros saiu assinada com a inicial que seria sua marca registrada
no Patriota, acrescida de um ponto e três asteriscos: B.***. O autor assinou com o mesmo
signo a outra colaboração que enviou ao número inaugural, para a seção “Artes”: uma
“Memória sobre a plantação e fabrico do urucu” (O Patriota, 1813, I, 1, 34-9). “Literatura”
e “Artes”8 deveriam formar, desde então, um contraponto harmonioso na participação de
B. nesse periódico. De um modo e de outro, pela poesia e pela técnica, esse herdeiro de
senhores de engenho do Recôncavo, formado em ciências naturais em Coimbra, em 1800,
pretendia interferir na ordem a ser imposta ao caos de sua pátria americana.

Confiança e Frustração

A carta que Borges de Barros enviou ao redator do Patriota nos deixa uma impressão
de confiança, à qual não é estranho o vínculo de nascimento com a Bahia. Tratava-se, afinal,
de um ponto em comum entre ele e o redator, Manuel Ferreira de Araújo Guimarães
(1777-1838). O poeta ilustrado assim lhe dizia: “acho certo picante (e que desejo mesmo
que v. o faça sentir no seu Jornal) em que fosse a Bahia o lugar primeiro, que S. A. R. honrou
com a Sua Presença, e que o primeiro Jornal feito no Rio de Janeiro o seja por um Baiano,
e que nele se imprimam versos feitos em Paris por outro Baiano”. O patriotismo
multifacetado do autor almejava para a Bahia um lugar de destaque no “poderoso Impé-
rio”, e cumpria realçar o valor (e o cosmopolitismo) dos baianos. “O acaso que envolve a
Bahia e seus filhos neste caso parece-me digno de nota” (O Patriota, 1813, I, 1, 95).

O “picante” desse fervor arrefeceu com os anos. Ele contrasta com o pico amargo
que se sente em certos poemas de um B. mais velho e passado, publicados em 1841. A
significação de “pátria” agora estava fixada, embora o império fosse outro. Mas o que se
insinua no lugar da antiga confiança era um tom de frustração. Em 1811, assim ele abria a
sua “Ode ao chegar à Bahia indo de New-York”:

8 Atenção aqui para o significado da palavra “arte” nesse contexto: “ofício mecânico” e “manufatura” seriam as
acepções mais próximas, dentre as várias listadas em 1813 por Moraes e Silva (1813, I).
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Salve ó berço onde vi a luz primeira!
Risonhos montes, deleitosos ares!

Eu te saúdo ó pátria!
(Ode ao chegar à Bahia. Borges de Barros, 1825, I: 25)

Tempos depois, um novo reencontro com a terra natal é bem menos alegre, na sua “Res-
posta à carta de uma senhora”:

Sítios qu’outrora amei, quanto mudastes!
Como sois feios, e deixei-vos lindos:
O sítio é nada, as afeições são tudo.
Nem do Jacuípe mais fala o murmúrio!
Que silêncio selvagem! Dó trajando,
Dois espectros me cercam – dor, saudade.
Açacala o punhal, sacode o archote
D’assanhada Discórdia as mãos sangrentas:
Ai! que futuro! incauta Pátria, eu tremo...
(Resposta à carta. Borges de Barros, 1841: 8-9)

O poema é misterioso: não se sabe quem é a tal senhora, nem o teor de sua carta, nem a
data da composição. Pode-se especular que date de 1833, quando o autor regressou à terra
natal depois de mais uma longa temporada na França, dessa vez no exercício de funções
diplomáticas como representante do Império do Brasil. Neste caso, um crítico preocupa-
do demais com a biografia e o ‘contexto histórico’ poderia alegar que o desânimo era
apenas circunstancial: começava o período de incerteza das regências, na província da Bahia
marcado especialmente pela rebeldia dos escravos (cf. Reis, 2003). É muito provável que a
turbulência política e social estivesse manejando, atrás dos decassílabos, a máscara alegórica
da Discórdia. Além disso, faz parte da paleta neoclássica a contaminação da paisagem pelas
desordens da sociabilidade (cf. Alcides, 2003).

No entanto, há umas redondilhas datadas de 30 de maio de 1840, nas quais se sente
um desconsolo mais difuso:

Entre enganos e desejos
E projetos, e pesares,
Vão nossos dias passando,
Como as nuvens pelos ares.
(...)
Oh meu Paulo! a vivas mágoas
Resiste alma bem formada,
Mas resistir não podemos
À tristeza prolongada.
(A Paulo José de Melo. Borges de Barros, 1841: 32-33)

cap4.pmd 11/23/2007, 1:17 PM108



 O Lado B do Neoclassicismo Luso-Brasileiro       109

Projetos que vão pelos ares, tristeza prolongada... O B. sexagenário já não tinha o mesmo
brio de seus anos ‘patrióticos’. Mas conservava a bonomia – traço mais característico da
imagem de si que modelou nos seus poemas de juventude. O poema endereçado ao amigo
ia ficando sombrio demais. “Mudo de estilo, meu velho” – afirma o poeta, bruscamente,
interrompendo o queixume. Passa então a enfrentar um tema inevitável: a velhice. E o que
começou como lamento assim termina:

Quanto a nós, os nossos anos
Estão ainda muito aquém
Dos desses guapos rapazes,
Nestor e Matusalém.
(A Paulo José de Melo. Borges de Barros, 1841: 34)

A facilidade com que se ilude a melancolia dá o que pensar. “Deixa para lá” parece ser a
atitude tácita que estrutura as quadrinhas, precariamente, como um arame. Uma coisa, em
especial, chama a atenção: excetuando-se a pequena lírica amorosa do autor, bem como as
cançonetas de assunto familiar, este é um dos poucos poemas em que ele não conseguiu
(ou não quis) enfiar a palavra “pátria”. Estará ela escondida, entre “projetos e pesares”?

É possível que sim. O certo é que nem o autor nem o destinatário do poema teriam
motivos pessoais para o desconsolo. Pelo menos não quanto aos quesitos do bem-estar
material e do prestígio social.

O amigo homenageado, Paulo José de Melo Azevedo e Brito (1774-1848), estava
prestes a ser nomeado o primeiro presidente da província da Bahia no Segundo Reinado. A
nomeação veio com a subida ao poder do gabinete liberal formado por Antônio Carlos
de Andrada, em 24 de julho de 1840, logo após o golpe da maioridade (cf. Wildberger,
1949: 238-260).9 Consta que era “dono de imensa propriedade agrícola” (Wildberger, 1949:
252), e como tal participara em 1832 da criação da Sociedade de Agricultura, Comércio e
Indústria – juntamente, aliás, com o ex-redator do Patriota, Araújo Guimarães (Wildberger,
1949: 257). Mais tarde, transferiu-se para a Corte, eleito deputado à Assembléia Geral do
Império, para a terceira e a quarta legislaturas, a partir de 1834. Governou a Bahia por
menos de um ano, até junho de 1841, quando acompanhou a queda dos liberais.10 No
entanto, a destituição não significou para ele nem declínio social nem ostracismo político.
Tinha acabado de receber, por decreto de d. Pedro II, o cargo honorário de vedor da Casa
Imperial, e em 1845 revestiu-se do hábito da Imperial Ordem de Cristo, com o título de
comendador. Nesse mesmo ano, valeu-se do apoio de um dos mais eminentes chefes do
Partido Liberal, o senador pe. José Martiniano de Alencar (pai do romancista), para obter

9 Baseei-me largamente em Wildberger, para as informações biográficas sobre esse político. Ver também: Macedo,
1876, III: 349-351, e Silva, 1862, VI: 364. Quanto a questões genealógicas, ver as notas de Pedro Calmon em: Jaboatão,
1985, II: 512-513.

10 Sobre a sua gestão atribulada pela instabilidade social do período, ver a publicação oficial de um dos seus
pronunciamentos em: Azevedo e Brito, 1841.
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11 Nas “Listas para o preenchimento das 50 cadeiras senatoriais” de 1845, Paulo José de Melo figura como “proprie-
tário”, com 270 votos; cf. Taunay, 1942: 233.

12 Do autor, estão publicados os seguintes poemas: (1) uma “Ode sáfica” inacabada (datada de 1797; Guanabara 1,
dezembro de 1849, 35); (2) “Epístola” (a Borges de Barros, que a data de 1805), in: Borges de Barros, 1825, I: 197-
207, republicada com variantes no Parnaso Lusitano (Garrett, 1826-1834, V: 263-272) e no Parnaso Brasileiro (Pereira da
Silva, 1834-1848, II: 227-236); (3) “Elogio à coroação del-Rei o Senhor D. João VI” (de 1816; Azevedo e Brito, 1844:
27-37); (4) “Elogio poético” (ao Conde dos Arcos; AA. VV., 1817: 37-44); (5) “Elogio aos anos del-Rei o Senhor D.
João VI” (datado de 1820; Azevedo e Brito, 1844: 39-46); (6) “Elogio aos anos de S. A. R. o Senhor D. Pedro
d’Alcântara” (Azevedo e Brito, 1844: 47-51) e (7) “Epitalâmio ao Augustíssimo Imperador e Defensor Perpétuo do
Brasil o Senhor D. Pedro II no primeiro aniversário do seu venturoso consórcio com a Exma. Imperatriz a Senhora
D. Teresa Cristina Maria de Bourbon” (datado de 1844; Azevedo e Brito, 1844: 5-24).

13 Borges de Barros foi um dos seis baianos escolhidos pelo imperador, embora constasse na lista enviada pela
província da Bahia em nono lugar, com 355 votos; cf. Taunay, 1942: 174. Sobre sua atuação como diplomata, ver
uma avaliação pouco simpática em Calógeras, 1928, I. Lembremos que tampouco lhe foi simpático o rebelde José
Bonifácio de Andrada e Silva, que a ele se referia pelo apelido mordaz de “Pedra parda”; ver Silva et al., 1890: 1-42.

uma vaga no Senado. Pelo Rio Grande do Norte (Biblioteca Nacional, 1966).11 Com essa
dignidade vitalícia morreu, em 25 de setembro de 1848. Deixou fama de grande poeta.
Mas, poemas, não deixou muitos: uma meia dúzia, na maioria encomiásticos, anteriores à
Independência.12 Seja como for, temos uma boa medida da reputação que o cercava na
pena de Joaquim Manuel de Macedo: “Inteligência feliz e brilhante, homem de merecimen-
to distinto, literato e poeta estimado pelos seus contemporâneos, aplaudido e altamente
elogiado por eles, com lisonjeiro e animador horizonte aberto em superior grau de admi-
nistrativo e na mais elevada posição, no senado do Império” (Macedo, 1876, III: 351).

Quanto a Borges de Barros, a idéia do seu prestígio na idade madura pode dispensar
tantos adjetivos. Basta olhar o retrato que lhe traçou Sisson (1861, II). O artista não merecia
ser chamado nem de medíocre, mas sabia compor uma pose convencional que impusesse
respeito e ainda assim transmitisse certo ar de naturalidade. Sobretudo, não descuidou das
insígnias que distinguiam o modelo: a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, a condecoração da
Ordem da Rosa e, ao fundo, a pena de poeta, mergulhada no tinteiro, pouco atrás de um
exemplar do livro que serviria de testamento literário ao retratado, Os Túmulos (Borges de
Barros, 1850; 2. ed. 1945). Cruzando-lhe o peito, destaca-se a faixa distintiva da nobreza
titulada: o esforçado B. tinha sido criado barão da Pedra Branca, por d. Pedro I do Brasil,
em 1825, ano em que viria a obter de Carlos X da França o reconhecimento da Indepen-
dência brasileira, como chefe da legação imperial em Paris. Em 1826, fora elevado a vis-
conde, título ao qual pôde acrescentar o grau “com grandeza” a partir de 1829, depois de
interferir decisivamente na ‘conquista’ de uma esposa para o imperador viúvo, d. Amélia de
Leuchtenberg. Nessa altura já tinha sido escolhido por d. Pedro I para o Senado, entre os
eleitos da lista enviada pela Bahia em 1826 (cf. Taunay, 1942: 67).13

Como seu amigo Paulo José de Melo, Borges de Barros era grande proprietário de
terras. Sua família estava entre as mais proeminentes de Santo Amaro desde a segunda
metade do século XVII (cf. Costa, 1946; Jaboatão, 1985, I). Ele herdara o nome do bisavô,
Domingos Borges de Barros, coronel e senhor-de-engenho nascido em 1670, primeiro de
uma linhagem de cavaleiros da Ordem de Cristo baianos. Casado com uma viúva, o patriar-
ca teve cinco filhos. Sebastião († 1766), tio-avô de B., foi no seu tempo o homem mais

cap4.pmd 11/23/2007, 1:17 PM110



 O Lado B do Neoclassicismo Luso-Brasileiro       111

poderoso de Santo Amaro, onde exerceu o cargo de capitão-mor, com patente vitalícia.14

Uma boa noção da sua eminência (e da sua fortuna) impressiona quem lê a relação dos
festejos que a Câmara da vila realizou em 1760 para comemorar o casamento de d. Maria,
princesa do Brasil, com o infante d. Pedro de Portugal: centro das atenções em todas as
homenagens, foi ele o principal contribuinte para as despesas, e dois anos depois a ele foi
dedicado o relato correspondente, escrito aliás por um Calmon – nome de outra família
importantíssima do Recôncavo (Calmon, 1762). Seu irmão Domingos Borges de Barros,
o segundo deste nome, chegou a coronel das ordenanças de Santo Amaro e foi várias vezes
provedor da Santa Casa da Misericórdia da Bahia, tendo combatido os espanhóis na colô-
nia do Sacramento.15 Imitando o pai e homônimo, casou-se com uma viúva, de quem não
teve filhos. Mas, “de uma moça branca” (aspas abertas pelo genealogista Afonso Costa),
teve o pai de B., Francisco Borges de Barros (1753-1819), considerado “uma das pessoas
da primeira nobreza e distinção deste País, assim pelos seus merecimentos pessoais e públi-
ca reputação” (Costa, 1946: 183). Este era senhor, entre outros, do engenho S. Pedro, às
margens do Jacuípe, mas também seguiu a carreira militar, como seus anteriores, alcançan-
do a patente de tenente-coronel do regimento de milícias das Marinhas da Torre.16 À herança
paterna, juntou parte da fortuna e das honras do tio Sebastião, que não deixara descenden-
tes.17 Nosso B. também pôde aumentar bastante o já imenso patrimônio herdado, porque
cumpriu o destino dos Domingos da família, ao se casar com Maria do Carmo Gouveia
Portugal, mais uma viúva. “Riquíssima”, segundo Katia Mattoso, “opulenta de riquezas”,
segundo Afonso Costa, era filha de Pedro Alexandrino de Gouveia Portugal e herdeira dos
bens do falecido, Manuel Pereira de Andrade (Mattoso, 1992: 285; Costa, 1933: 388).

O prestígio do velho B. cresceu ainda mais em 1837, quando a filha que deixou mo-
rando na França, Luísa Margarida (1816-1891), casou-se com um nobre europeu, da famí-
lia Beauharnais: Jean-Horace-Eugène, visconde e depois conde de Barral. A condessa de
Barral estava destinada a se tornar uma das grandes damas do Segundo Reinado, como
preceptora das princesas Isabel e Leopoldina, a partir de 1856, além de grande amiga e
confidente de d. Pedro II.18 Mas desta honra o visconde nada soube, pois morrera no ano
anterior, na Bahia, a 20 de março.

14 Carta patente pela qual se fez mercê a Sebastião Borges de Barros de o confirmar no posto de capitão-mor vitalício
das Ordenanças da Vila de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro, vago por falecimento de João Félix
Machado. Lisboa, 13 de abril de 1756. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino. In: Almeida, 1915: 326.

15 Escritura de doação que fazem o deão João Borges de Barros e seu irmão o cônego Luís Antônio Borges de Barros
a seu sobrinho Francisco Borges de Barros de todos os serviços de seu falecido irmão o capitão-mor Sebastião
Borges de Barros, do qual eram herdeiros. Bahia, 22 de julho de 1769. Certidão. Lisboa, Arquivo Histórico
Ultramarino. In: Almeida, 1915: 325. Ver, a respeito desse provedor, Russell-Wood, 1968.

16 Requerimento de Francisco Borges de Barros, no qual pede a patente de confirmação do posto de tenente-
coronel do Regimento de Milícias das Marinhas da Torre. Documento datado de 1800. Lisboa, Arquivo Histórico
Ultramarino. In: Almeida, 1914: 285.

17 Escritura de doação..., in: Almeida, 1915: 325.

18 “Nenhuma mulher daquela época teve igual poder social... e político”, diz da filha de B. um especialista nesse tipo
de crônica (Pinho, 1970: 195-228). A correspondência entre a Barral e o imperador está publicada em Barros, 1977.
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Não é impossível que o mútuo desânimo que parece unir Borges de Barros e Paulo
José de Melo em 1840 tenha meramente a ver com desgostos familiares. Paulo José talvez
tenha sobrevivido aos filhos. Segundo seu melhor biógrafo, morreu no Rio, em 25 de
setembro de 1848, “sem descendência” (Wildberger, 1949: 259-260). O mesmo autor,
porém, relata como ele teria fugido de Salvador para o Recôncavo, em meio aos confron-
tos armados de 1823, levando a “sua numerosa família (a mulher, uma filha e filhos alheios
que ele havia adotado)” (Wildberger, 1949: 256).

Quanto a B., sofreu um pesado golpe com a perda em 1825 do único filho varão
legítimo (que daria continuidade à série de cavaleiros homônimos, e não chegou aos dez
anos de idade). “No futuro morri, morrendo o filho”, escreveu o pai, no primeiro dos
dois cantos fúnebres de Os Túmulos (Borges de Barros, 1825, II: 193).19 Supõe-se que o
visconde não tinha tantas esperanças quanto a seu filho natural Alexandre Sebastião, nascido
em 1809, de uma francesa, que ele reconheceu e anos depois empregou no cargo de secre-
tário da Legação Imperial do Brasil em Paris.20

Entretanto, pelo que sabemos dos tempos do Patriota, os infortúnios familiares teriam
encontrado no outro prato da balança o envolvimento aguerrido em projetos coletivos. O
mesmo se pode dizer dos anos a partir da virada liberal de 1820. Paulo José participou
ativamente da adesão baiana ao movimento constitucionalista, em 10 de fevereiro de 1821.
O Correio Braziliense noticiou a data como a “Revolução da Bahia” (Correio Braziliense, maio
de 1821, p. 542). O amigo de B. aparece como vice-presidente da Junta de Governo, à qual
pertencia como representante “da Agricultura” (cf. Berbel, 1999: 53). Em seguida, entre os
deputados eleitos pela província para as Cortes de Lisboa, constava o nome de Domingos
Borges de Barros. Com seus colegas de bancada, ele tomou posse da sua cadeira no dia 15
de dezembro de 1821 (Berbel, 1999; cf. Diário das Cortes Gerais, 251, 1821, 3.420). Poucos
anos depois, a perda do filho não o impediu de oferecer “às senhoras brasileiras” os dois
pequenos volumes in-12 reunindo a sua poesia, em 1825, sem descuidar do patriotismo
nem mesmo ao descrever a agonia do menino, em Fontenay-aux-Roses:

Com a pátria sonhava: e quando a febre
Abalava, pungia o assento d’alma,
Era para exaltar o amor da pátria,
A saudade dos seus, o amor paterno.
Se ao Brasil não serviu, morreu por ele.
(Os Túmulos. Borges de Barros, 1825, II: 201)

O próprio pai, desconsolado, escreve em sua correspondência diplomática que suas forças
“não caíram de todo porque a ventura da Pátria (...) tem sustido o espírito”.21

19 O segundo canto só foi publicado 25 anos depois: Borges de Barros, 1850: 23-40.
20 Sobre esse filho natural de B. e sua posterior querela judicial com a irmã, filha legítima, ver: Barral, 1858.

21 Arquivo do Itamaraty, Legações no Exterior – Paris. Ofício n. 61, de 1 de abril de 1825.
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Paulo José também viveu algumas agruras pessoais nesse período. Tinha a mãe doente
e paralítica desde 1818, “idolatrada e octogenária” (apud Wildberger, 1949: 256). Em 1822,
ele próprio não estava bem de saúde, como afirmou no primeiro parágrafo da irada carta
que mandou publicar em Salvador e em Lisboa, respondendo a acusações feitas contra a
Junta de Governo da Bahia. Nem essa enfermidade nem a agonia materna – alega ele –
diminuíram o empenho de seus “árduos serviços prestados à Pátria” (Azevedo e Brito,
1822a: 3).22

Parecia então inabalável o patriotismo de B. e Paulo José. Mas, por essa época, como
veremos adiante, a “pátria” já não significava a mesma coisa para esses dois baianos.

Os Amigos de Filinto Elísio

Domingos Borges de Barros e Paulo José de Melo eram amigos de longa data. Am-
bos nasceram em famílias proeminentes na sociedade baiana, e é possível que esse vínculo
os tenha aproximado desde muito cedo. O prestígio que ostentavam na velhice, no Impé-
rio do Brasil, começou a ser acumulado desde o berço, no Império luso-brasileiro. Adoles-
cente, em 1796, B. seguiu para Lisboa, onde se matriculou simplesmente no Colégio dos
Nobres (cf. Dória, 1896: 132). Paulo José chegaria à metrópole três anos depois, já com o
título reconhecido de fidalgo cavaleiro da Casa Real.23 Viajara alegando a necessidade de
cuidar no reino de negócios particulares. Para isso, teve de interromper uma carreira militar
promissora, com a qual seguia a tradição de sua família: mal completara os 13 anos de
idade, já era promovido de cadete a alferes.24 Na Bahia, por tudo isso, eram dois genuínos
representantes da “nobreza da terra” (cf. Mattoso, 1992: 589).25

Mas, em Lisboa, eram também dois aspirantes a poetas. Ao que parece, ligaram-se ao
grupo de letrados que cultuava a autoridade “estrangeirada” do padre Francisco Manuel
do Nascimento, mais conhecido por seu antigo nome arcádico, Filinto Elísio (1734-1819).26

O velho vate era, sem dúvida, o maior vulto da poesia portuguesa do momento, rivalizado

22 A mesma publicação, idêntica, saiu no reino, com o título ligeiramente alterado (Azevedo e Brito, 1822a); esta, no
frontispício, mostra a esfera armilar com o escudo de Portugal; à p. 47, o texto vem datado assim: “Bahia, 22 de
agosto de 1822”.

23 Alvará régio pelo qual se fez mercê a Paulo José de Azevedo e Brito, filho de José Fortunato de Azevedo e Brito,
e neto de Paulo Félix de Brito, do foro de Fidalgo Cavaleiro da Casa Real. Lisboa, 6 de setembro de 1798. Lisboa,
Arquivo Histórico Ultramarino. In: Almeida, 1915: 377; Requerimentos (2) do tenente de infantaria Paulo José de
Azevedo e Brito, nos quais pede licença para tratar no reino dos seus negócios particulares, e autorização para
partir da Bahia. Tem anexo do despacho do Conselho Ultramarino, datado de 22 de fevereiro de 1799. Lisboa,
Arquivo Histórico Ultramarino. In: Almeida, 1914: 228.

24 Carta patente pela qual o governador d. Rodrigo José de Meneses promoveu o cadete Paulo José de Azevedo e
Brito ao posto de alferes agregado ao 2º Regimento de Infantaria, que vagara por promoção de Paulino de Sá
Tourinho. Bahia, 23 de agosto de 1787. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa, Arquivo Histórico Ultrama-
rino. In: Almeida, 1914: 380.

25 Nessa expressão, “da terra” quer dizer “local” – e não “fundiária”, como às vezes se interpreta, embora essa elite
colonial seja geralmente proprietária de terras.

26 Sobre os “filintistas”, há uma obra clássica: Braga, 1899. Quanto ao “culto a Filinto Elísio” no Patriota, ver: Lopes,
1978: 11 e seg.
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apenas por Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805). Figura turbulenta e polêmica,
fora nos tempos do marquês de Pombal o líder do grupo renovador da Ribeira das Naus,
em Lisboa. Escapara do reino em 1778, numa fuga com lances rocambolescos. Motivo:
tinha sido denunciado ao Santo Ofício como herege e ateu. Nos tempos do Patriota, vivia
precariamente nas proximidades de Paris, em Choisy-sur-Seine, onde esse aplicado discí-
pulo de Horácio ia se sentindo cada vez mais próximo do Ovídio desterrado às margens
do mar Cáspio: “Que querem que eu faça? Não tenho com quem conversar, converso
com o papel” – escreveu ele, justificando a abundância das notas que costumava apensar
aos seus versos (Nascimento, 1998, II: 392). Bem-humorado, porém, apelidava sua resi-
dência suburbana de “Tebaida”, palavra que indica lugar de retiro sapiencial, ermo
contemplativo, por uma alusão ao isolamento dos eremitas cristãos de Tebas, no Egito.

O quarto número do Patriota publicou pela primeira vez um poema de Filinto que nos
ajuda a iluminar vários aspectos do espaço e do papel que os trabalhos poéticos preen-
chiam no projeto desse periódico. É uma “Ode remetida de Versalhes a Paris (...) a Domingos
Borges de Barros” datada de “Tebaida, 14 de agosto de 1810” (O Patriota, 1813, I, 4, 3-4;
Nascimento, 1998, III: 143-144; Borges de Barros, 1825, I: 208-210). Trata-se de uma
despedida: “Com mágoa ouvi que partes, caro Borges” – é o incipit. O tema é o desconsolo
de quem fica, ou pelo menos este é o ‘móvel’ inicial da ode, aquilo que legitima a escrita,
orienta a inventio (ou seja: a seleção dos ‘argumentos’ a serem recombinados conforme os
preceitos clássicos), e organiza uma espécie de ambiente ficcional onde se propõe uma
figuração das relações entre o poeta e o seu destinatário. Neste caso, somos informados
acerca de uma suposta troca poética, que será interrompida pelo afastamento do amigo
mais jovem:

Com mágoa ouvi que partes, caro Borges,
Deixas-me nestes ermos,

Saudoso, velho? E ameaçadora a Morte
Brande (não de mim longe!)

A luzidia fouce: agra a Pobreza
De feia catadura,

Co’as secas mãos me aperta o peito ansiado!
Enquanto o alívio tinha

De receber teus versos, tuas prosas,
De em câmbio remeter-te

As minhas, sossegava a seva frágua
De atribuladas penas,

Com que o futuro me enegrece os dias.
Mas de ti quando ausente...

Afasta-te de mim, acerba idéia!
(O Patriota, 1813, I, 4, 3-4)
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Há um assunto subterrâneo, que é o temor da morte – tendendo a crescer com a solidão
do velho saudoso. Mas há também a suposição dos bons sentimentos que ligam as duas
pessoas, e, na despedida, estes se exprimem por meio de bons votos. É assim que somos
conduzidos à ‘pátria’. Quase que por um acaso das convenções, um tema subsidiário na
estrutura da ode vem a se tornar o seu próprio cerne, quando ela é publicada e lida dentro
da moldura do Patriota:

Vai, Borges: brandos zéfiros
Nas asas teu baixel contínuos tomem,

E à Pátria te confiem;
À Pátria que contente os braços te abre

Para te estreitar neles.
Verás o Pai, que te ama, e que respeitas,

Os Irmãos, os Amigos,
O teto, o berço, onde com raio puro

A ti recém-nascido
Deu prima luz o sol.
(O Patriota, 1813, I, 4, 4)

Neste trecho e nos versos seguintes, Filinto resume todo um programa de elementos tópi-
cos a serem associados à idéia de “pátria”: é a terra do pai, onde se viu a luz do sol pela
primeira vez, a terra onde, na infância, “demos tenrinhos passos mal-seguros”, e onde
fizemos os primeiros estudos e os primeiros amigos de muitas brincadeiras passadas. É,
enfim, a terra do “berço”. Cumprida a articulação dessas noções, pôde o poeta dar o laço
rococó da peroração:

De tudo vais lograr-te,
E eu, apesar da dor de ver-te ausente,

Devoto aos céus t’o imploro.
(O Patriota, 1813, I, 4, 4)

Mas isso não esgota o poema. Na poesia de Filinto, sempre há muito mais coisas além dos
versos. Novamente, é uma epígrafe que nos serve para ‘escapar’ do cerrado convencionalismo
dessa poética tão codificada. E há também três notas muito interessantes.

Entretanto, antes de partirmos para uma exploração de tais elementos, registre-se que
a presença deles é um traço distintivo da obra de Filinto Elísio, justamente pelo papel
radical que nela desempenham, embora não passem de ocasionais acréscimos exteriores na
maioria dos demais poetas do tempo dele. Em Filinto, a epígrafe e as notas compulsiva-
mente amealhadas podem não fazer parte do poema – mas da poesia fazem. Não são
matéria do poema convencionado, segundo cada gênero prescrito pelos tratadistas de re-
tórica e poética do século XVIII; contudo, cercam-no de tal maneira (seria possível dizer:
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assediam-no) que levantam verdadeiras balizas, limites, indicações a lhe impedirem um
curso de leitura livre e autônomo. O autor parece não resistir a se expor um pouco além do
que a convenção permitiria, como se se sentisse apertado demais no colete das regras
prescritas. Contemporâneos muito ciosos do bom gosto e da melhor imitação dos autores
clássicos certamente viam nisso uma indiscrição, censura à qual Filinto reagia com a mesma
loquacidade anotatória (como vimos anteriormente). É por isso que o amadurecimento
desse autor, a partir do seu exílio, afastou-o cada vez mais da opereta pastoril regida pelo
arcadismo italiano. “Filinto Elísio” foi aos poucos deixando de ser uma máscara de pastor
da Arcádia, para se tornar aquilo que pelo século XIX adentro se chamaria de “pseudôni-
mo”: num caso, à pessoa do autor se sobrepõe a persona do poeta; no outro, há uma
identidade literária paralela a uma identidade civil, mas sem encobrimento pessoal.

Isso deve ter contribuído para que, desde que se impôs o padrão dos ‘estilos de
época’, em finais do Oitocentos, a obra de Filinto apareça freqüentemente enquadrada
como “pré-romântica” – sem falar no fato de ter sido sempre declarado admirador do
vate exilado um dos principais introdutores do romantismo nas letras portuguesas, J. B. de
Almeida Garrett (1799-1854).27 Essa designação pode às vezes esclarecer alguma coisa,
mas em geral traz mais prejuízo do que benefício; primeiro, pelo ranço teleológico decor-
rente da imposição de uma excessiva linearidade; segundo (e principalmente, a meu ver),
por dificultar a percepção das especificidades, já que uma obra assim classificada raramente
é lida em si mesma (até onde isso é possível, mesmo que tal possibilidade não alcance na
prática ir tão longe quanto seria desejável), e sim à luz deformadora do que veio antes, de
um lado, e do que virá depois, de outro.

A ode de Filinto a Borges nos ajuda a pensar um neoclassicismo luso-brasileiro dife-
rente daquele que prevaleceu na segunda metade do século XVIII, que foi o das academias
arcádicas, no qual a ficção bucólica dominava as preferências. Já de início, em vez dos
codinomes pastoris, sobressaem agora os nomes próprios ou os pseudônimos. É Filinto
que se dirige a Borges. No arcadismo essa nomeação não acontecia: em muitas das liras de
Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, ouvimos o “bom Dirceu” se referir ao “terno
Alceste” ou a “Glauceste” – mas nunca ocorre nenhum dos nomes próprios do letrado
que usava esses apelativos (Cláudio Manuel da Costa).

Mas, ao interpelar poeticamente o amigo que ia partir, Filinto submete toda a ode à
sombra de um padrão clássico: uma epígrafe. “Quid nos? quibus te vita sit superstite / Jucunda, si

contra gravis” – são os versos 5 e 6 do Epodo I, de Horácio: “Que farei eu, que junto a ti a
vida / encontro alegre, e longe adversa?” (Horácio, 1967: 129; 1988: 172-173). Esses luxos
da poesia dão bastante trabalho, hoje, a historiadores e críticos. Mas o que nos parece tão
erudito, para os letrados do tempo de Filinto era muito mais facilmente reconhecível. Num

27 Entre os que apontaram traços supostamente pré-românticos nesse autor, incluem-se alguns dos maiores críticos
portugueses do século XX, como Rodrigues Lapa, Hernâni Cidade, João Gaspar Simões, Antônio José Saraiva e
Feliciano Ramos; cf. Moreira, 1998: xx-xxi.
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poema circunstancial como o que nos ocupa agora, a epígrafe tem até certo sabor de
cumplicidade: o poeta vem trazer à lembrança do amigo o trecho exato do modelo clássi-
co que pretende emular. Uma epígrafe (ou seja: uma inscrição) funciona normalmente de
maneira lapidar, na abertura de um poema. Mas esse funcionamento pode prever – como
é o caso – a abertura de todo um espaço, para o qual ela conduz a leitura. Como uma seta,
a epígrafe aponta para um lugar, um topos, onde o leitor deve tentar pôr os pés. Além disso,
mais do que elaborar os tópicos de um lugar-comum (o da despedida), Filinto quis ainda
selecionar uma ocorrência objetiva, uma realização em poema das prescrições desse topos, que
é o trecho horaciano. Este, devolvido ao seu contexto original, pode nos mostrar alguma
coisa a mais acerca da ode de Filinto, à qual foi convocado à revelia de seu vetusto autor.

O Epodo I figura a aflição de Horácio ao saber que seu amigo (e protetor) Mecenas
partiria com as forças de Otaviano para o Egito, a fim de combater Marco Antônio e
Cleópatra. Saltamos de 1810 a.D. para 31 a.C. Trata-se da expedição naval que termina-
ria com a vitória das forças de Roma, em Áccio, com o apoio dos piratas da Libúrnia.
Jogava-se nesse projeto a sorte de César. A vitória deste precipitou o suicídio do casal
inimigo. Diz o poeta:

Irás em naus liburnas, meu Mecenas,
em meio à frota aparelhada

de todo o necessário para em prol
de César ir correr perigo.

Que farei eu, que junto a ti a vida
encontro alegre, e longe adversa?

(Horácio, 1967: 129; 1988: 172-173)

A tematização da amizade, da companhia, do abandono, do destino – tudo aqui parece
posto sobre um tabuleiro imperial, e de maneira tão determinante que o poeta nem dá
muita conta dessa condição, por não se sentir obrigado a tanto (já que o assunto escolhido
não é o heroísmo de Mecenas, e sim a dor do afastamento).

Que este poema ocorra à lembrança de Filinto não deixa de ser significativo – mesmo
que a alusão fosse previsível numa poética fortemente vincada pela doutrina tópica da
imitação. A despedida de que trata a ode a Borges também se dá entre seres imperiais, que
fazem longas travessias navais sem sair de um espaço virtual que os integra a um domínio
espalhado por diferentes (e afastadas) partes do mundo. O exemplo serve para iluminar o
vínculo intrínseco entre a poesia neoclássica e a noção de império, vínculo que se reafirma
na seção “Literatura” do Patriota, em 1813 e 1814.

Os pressupostos mais relevantes, aqui, não são o bom gosto e os parâmetros de
civilidade que um artifício retórico clássico permitia projetar numa idealização do mundo
pastoril, como propunha o arcadismo. Não é este o caso arcádico, em que o ‘estilo humil-
de’ atribuído a um pastor ‘mimetiza’ a naturalidade da fala, por um critério de verossimi-
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lhança previsto na equação entre razão, verdade e natureza. Filinto praticamente despreza o
que os classicistas franceses do século XVII chamavam de “le naturel”, com relação ao
ordenamento da linguagem. Ele é, como disse Camilo Castelo Branco, o “opulentador
notabilíssimo da língua”, que trabalha manejando o seu “estilo duro, musculado”, segundo
Óscar Lopes e António José Saraiva (apud Moreira, 1998: xx, xvii). Seu maior empenho foi
polir a língua portuguesa em face do padrão fulgurante do latim clássico, livrando-a dos
galicismos que então estavam em voga – e é uma ironia que esse grande reformador do
idioma português vivesse então exilado justamente na França.

A escrita de Filinto não busca a naturalidade, busca a opulência, almeja produzir uma
riqueza, e não disfarça as marcas ‘musculosas’ do esforço despendido. Na “roda de Virgílio”
(rota Virgilii), esquema medieval que estabelecia em três círculos concêntricos as correspon-
dências cabíveis e verossímeis entre os estilos, os gêneros e os respectivos personagens,
Filinto não se encaixa bem na faixa da poesia bucólica, de temática pastoril e stylus humilis;
tampouco estaria à vontade na da poesia épica, de temática heróica e stylus gravis; entre estas
duas está o seu território preferido: a faixa da poesia didática, cujo tema são os afazeres do
dia-a-dia, e cujo estilo é o mediocris (médio).28 Levando em consideração as três obras de
Virgílio tomadas como modelos nessa tabela, a natureza na faixa média não é nem um
paradigma racional da linguagem (como nas Bucólicas), nem um teatro de operações (como
na Eneida): é um campo à espera do cultivo (como nas Geórgicas).

Não é por acaso que, no ‘mundo’ luso-brasileiro de princípios do século XIX, já
parecesse anacrônica a idéia de uma Arcádia, uma academia dedicada ao bom gosto nas
letras e na eloqüência, como espaço de sociabilidade para a afetação pastoril de letrados
curiais e urbanizados que pouco tinham a ver, de fato, com as pastagens e suas respectivas
atividades. Ficara para trás a malograda Arcádia Lusitana, fundada em 1756. Em se tratan-
do de práticas acadêmicas, o padrão que agora se impunha era o da Academia das Ciências
de Lisboa, de 1779, nos moldes do reformismo ilustrado e da sua perspectiva pragmática,
mais ligada ao controle da natureza e à exploração do que à imitação dela. É por isso que,
num momento posterior, quando todos esses matizes já pareciam confundidos ou passa-
dos, Almeida Garrett poderia dizer de Filinto que “nenhum outro poeta, desde Camões,
havia feito tantos serviços à língua portuguesa: só por si, Francisco Manuel valeu uma
academia e fez mais do que ela” (Moreira, 1998: xxxi). Os pressupostos agora são o servi-
ço e o Império, e a poesia pode prescindir da academia, porque o lugar que ela passou a
almejar mais é a imprensa: seja o livro, seja o periódico, mas de preferência ambos.

Este é o outro neoclassicismo luso-brasileiro, diferente do bucólico, o qual encontrou
boa acolhida nas páginas do Patriota. A ode a Borges, entretanto, não recebeu aqui uma
publicação neutra. Para o destinatário, e também para o editor, o poema de 1810 poderia
em 1813 adequar-se especialmente a uma tentativa de afirmação da ‘pátria’ na nova ordem

28 Sobre a “roda de Virgílio”, ver: Segre, 1989: 218-238, e Curtius, 1996: 295.
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imperial que se pretendia construir. Que ‘pátria’? O Brasil? A Bahia? Qualquer resposta seria
empobrecedora da própria ambigüidade que as circunstâncias infundiam a uma palavra
que então soava muito esquiva e, ao mesmo tempo, altiva. De todo modo, as notas de
Filinto ao poema nos ajudam a conhecer melhor o problema. A primeira é aposta logo ao
verso inicial: “Mande-me alguma poesia descritiva das terras de Cabral”. A segunda vem
depois dos votos de boa viagem, com mais uma citação de Horácio (Ode III, Livro I). A
terceira e última assinala a palavra “amigos” com a menção àqueles que o viajante encontra-
ria no seu regresso à pátria: “Lembranças a Antônio d’Araújo, Alexandre Gomes Ferrão, e
a Paulo José de Melo, com quem me ligou d’amizade a Fama das suas virtudes, e a leitura
de seus excelentes versos”.

A nota implica toda uma sociabilidade entre letrados e patronos que só uma pesquisa
minuciosa das relações entre os amigos citados pode apurar. O primeiro destes foi um dos
maiores protetores de Filinto no seu exílio: Antônio de Araújo de Azevedo (1754-1817), o
futuro conde da Barca, que nos anos de existência do Patriota era o principal ministro do
governo português no Rio de Janeiro (desde a morte de d. Rodrigo de Sousa Coutinho,
em janeiro de 1812). O segundo é Alexandre Gomes Ferrão Castelo Branco (17??-1826),
de um ramo da família Unhão que se fixou na Bahia ainda no século XVII (cf. Costa, 1946:
195-196; Schwartz, 1973: 225 e seg.); era filho de José Diogo Gomes Ferrão Castelo Bran-
co, que foi senhor de vários engenhos do Recôncavo, onde além da cana-de-açúcar tam-
bém cultivava o tabaco; tinha foro de fidalgo cavaleiro, era capitão de milícias, vereador da
Câmara de Salvador desde 1805 e, em 1821, foi deputado às Cortes de Lisboa (cf. Berbel,
1999: 60).29 Quanto ao terceiro amigo citado, já o conhecemos.

É possível que José Paulo e Alexandre Ferrão também tenham convivido com Filinto
em Paris ou na Tebaida de Choisy, como B. A vasta obra do mestre traz abundantes
informações, entre versos e notas, sobre as suas relações pessoais. Antônio de Araújo, por
exemplo, é homenageado em vários poemas, de vários períodos diferentes, quando não
em dedicatórias.30 Sua amizade com Filinto teve início quando, em 1792, foi nomeado
embaixador de Portugal na Haia e tirou o estrangeirado da Paris revolucionária, oferecen-
do-lhe o emprego de secretário particular. Filinto exerceu esse cargo até 1797, quando
retornou à França. O período de convivência com B. também está poeticamente bem
‘documentado’. Um poemeto, em particular, chama a atenção por mostrar todo um círcu-
lo de figuras interessantes que na França napoleônica rodeava o poeta exilado. Trata-se de
um texto que pode ser datado de 1809 ou 1810:

29 Ainda sobre Alexandre Gomes Ferrão, ver Arquivo Nacional, 1968, entrada 107; seu pai, José Diogo, escreve sobre
o cultivo do tabaco e da cana-de-açúcar em Brito et al., 1821: 98-101.

30 Filinto homenageou o conde da Barca em várias de suas odes, nas quais ele às vezes aparece citado com o nome
arcádico de Olindo, ou com o seu nome próprio, de Araújo; o poeta dedicou ao seu benfeitor muitas obras, entre
elas a sua tradução do poema Os Mártires, de Chateaubriand, publicada originalmente em 1816 (Nascimento, 1998,
VII e VIII), além de um “Epicédio à morte do Ilmo. e Exmo. Conde da Barca” (Nascimento, 1998, XI: 38-39).

cap4.pmd 11/23/2007, 1:17 PM119



120        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

Sonha Brito diplomas e finuras
Da Oficina Política; o Correia
Prazer de preguiceiro, e algum bom dito;
Manuel Pedro A mais B; sua lira o Lima;
Marialva ciências, honra e brio,
E mais certa cousinha, que eu não digo;
Borges apoquentados Dicionários;
Filinto Odes de Horácio e trouxas d’ovos.
(Sonhos de algumas pessoas que eu conheço. Nascimento, 1998, I: 110)

Todos súditos portugueses, todos na França, por diferentes motivos, uns em missão oficial,
outros refugiados, outros em estudos. O primeiro era então o secretário da embaixada de
Portugal, Francisco José Maria de Brito (1759-1825), protetor e ‘mecenas’ de Filinto, poli-
ticamente próximo do ‘partido francês’ liderado por Antônio de Araújo.
O segundo é o célebre abade José Correia da Serra (1750-1823), principal artífice da Aca-
demia das Ciências de Lisboa, maçom, exilado na capital francesa entre 1801 e 1813; em
Portugal, era tido pelo intendente Pina Manique como “um homem perigosíssimo” (cf.
Oliveira Marques, s. d., I: 71). O terceiro deve ser o matemático Manuel Pedro de Melo
(1765-1833), que na época cumpria viagem científica oficial por França, Itália e Países Bai-
xos; tinha sido ligado a outro elemento suspeito, o poeta e matemático José Anastácio da
Cunha (1744-1787), que amargara alguns anos nos cárceres da Inquisição portuguesa, acu-
sado, entre outros crimes, de ler Voltaire e Rousseau. O quarto é provavelmente o poeta
Antônio José de Lima Leitão (1787-1856), tradutor de Virgílio, Lucrécio e Milton, que era
estudante de medicina na Universidade de Paris. O quinto é d. Pedro de Meneses, sexto
marquês de Marialva (1775-1823), militar, ligado ao fundador da Academia das Ciências, o
duque de Lafões (1719-1806); na ocasião, integrava a comitiva enviada pelo general Junot à
França, a fim de cumprimentar Napoleão – mas lamentamos não saber informar o que é
a tal “cousinha”. O sexto é o nosso B., que entre 1809 e 1810 andou ocupado com a
compilação de um dicionário português-francês.31 Por fim, o sétimo é o próprio autor.32

Esse ambiente deve corresponder aos “bons portugueses” mencionados por B. ao
publicar no Patriota a sua ode de 1808. Longe da Inquisição e a salvo da vigilância de Pina
Manique, é provável que tenham experimentado no círculo de Filinto uma estimulante
troca intelectual e política. O poeta exilado – que era o mais velho, e com certeza também
o mais pobre – irradiava para os mais jovens o fascínio de uma autoridade proibida e

31 Trata-se do Dictionnaire Portatif  Français-Portugais et Portugais-Français, précédé des conjugaisons des verbes des deux langues, tant
réguliers qu’irréguliers. Paris: Imprimerie de Crapelet, 1812, 2 v., que infelizmente não pude consultar. Ao que consta,
B. não foi o único pretenso poeta que precisou fazer esse tipo de trabalho, para equilibrar seu orçamento.

32 O anotador da reedição mais recente de Filinto preferiu não arriscar a identidade de “Manuel Pedro”. Identifica
“Borges” como Francisco Borges da Silva (17??-1822); a alusão ao dicionário resolve a questão a favor de B. Quanto
a “Lima”, aparece identificado como José Antônio Bezerra de Lima (1737-1812), mas não é certo que este letrado
tenha vivido na França.
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cercada de lendas. Um testemunho contemporâneo, vindo de um amigo francês de Filinto,
dá bem a idéia desse encanto: “As obras de Manuel eram devoradas em segredo, e, sobre-
tudo depois da Revolução, não havia um só português que, estando em Paris, não conside-
rasse uma boa fortuna e até uma espécie de dever ir lhe fazer uma visita” (Sané, 1808:
xxxiv). Os letrados mais jovens viam Filinto como um revigorante transgressor, testemu-
nha ocular da Revolução Francesa, entusiasta da Revolução Americana, que elogiava Rousseau
por ter ensinado a filosofia “com que os homens se igualam”, apontando “aos homens (...)
o rumo de ser livres, de ser homens” (Ode a Rousseau, in: Nascimento, 1998, V: 176-177).
Ele era também uma referência violentamente anticlerical (apesar da própria condição de
clérigo), num reino que a Inquisição oprimia como uma pecha, ridicularizado em todos os
centros de cultura europeus que os próprios portugueses idealizavam e aonde iam, como
B., “buscar luzes”. Muitas de suas odes estavam impregnadas de discussões e idéias que
logo seriam reivindicadas pelo movimento liberal. Não foi à toa que alguns de seus poemas
sofreram a proscrição mais completa, em Portugal, com a proibição de venda, posse e até
de leitura (Moreira, 1998). Tampouco foi acaso que a edição de suas Obras Completas, em
1817, publicada em Paris, tenha sido financiada por subscrição promovida pelo Clube dos
Negociantes Portugueses em Londres: “se não pudemos conservar pelas armas nossas
conquistas, V.m. alcançou pela pena o conservarmos o nosso patrimônio”, afirmaram eles,
ao lhe prestarem a homenagem.33

Assim, o círculo de Filinto na França napoleônica apresentava aos portugueses letra-
dos e cosmopolitas uma chance de respirar, fora do ambiente fechado do absolutismo e
da Inquisição. Seus freqüentadores, como os do poemeto acima citado, eram muito diver-
sos entre si: em idade, formação, situação social e condição civil. Eram diversos também
quanto à pátria, já que alguns eram “ultramarinos”. Ainda assim tinham em comum o
pertencimento a uma elite cultural do Império português, a qual por si só não lhes podia
oferecer uma plataforma de intervenção e participação política que correspondesse às suas
aspirações. Num certo sentido, periódicos como O Patriota, do Rio de Janeiro, o Correio

Braziliense (1808-1822) e o Investigador Português em Inglaterra (1811-1819), de Londres, mar-
cam uma virada própria daqueles primeiros anos da década de 1810, com a tentativa de
dar transcendência pública às inquietações e aos anseios antes confinados em espaços priva-
dos – e descentrados – como a Tebaida de Filinto.

Razão e Descrição da Pátria

O pedido de Filinto – “Mande-me alguma poesia descritiva das terras de Cabral” –
tinha na sociabilidade poética o efeito de um repto. Borges de Barros não deixou de aceitá-
lo. No mesmo número do Patriota saiu sua “Epístola em resposta”, com a data de 17 de

33 Manuel Ribeiro Guimarães, secretário do Clube dos Negociantes Portugueses em Londres. Carta a Francisco
Manuel do Nascimento. In: Nascimento, 1998, I: 10-11.
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agosto de 1810 (O Patriota, 1813, I, 4, 5-8).34 Logo no primeiro verso, as “terras de Cabral”
aparecem associadas à noção de “pátria”, embora a adoção de uma epígrafe retirada dos
Lusíadas (IV, 93) sutilmente envolva o quadro poético na soberania do Império lusitano.35 À
sombra desta se dá a abertura do poema, que em poucas linhas resume o ângulo do
reformismo ilustrado luso-brasileiro, quanto ao enfoque nativista:

Veio-me co’a razão o amor da Pátria,
Aquela enobrecendo, este incitando
O estudo (...)
(O Patriota, 1813, I, 4, 5)

É significativo que a descrição pedida por Filinto Elísio já se inicie com uma referência a
uma primeira pessoa do singular, que legitima o painel que pretende pintar nos valores da
razão e do patriotismo, em paralelismo clássico. Ao descrever a pátria, B. também se des-
creve a si próprio. É assim uma dupla descrição o que o leitor do Patriota lê:

Nas plagas de Cabral, meu pátrio ninho,
Tão louçã, quanto inculta, a natureza
Admiro absorto (...)
(O Patriota, 1813, I, 4, 5)

Temos aí dois objetos: a natureza e aquele que a admira (e a descreve). Os versos que vêm
a seguir trilham o lugar-comum da opulência americana, com a menção obrigatória aos
“variados frutos de Pomona” e aos “dons liberais de Ceres”. Enfileiram-se no mesmo
gênero antes praticado com êxito por dois outros baianos, Manuel Botelho de Oliveira
(1636-1711) e frei Manuel de Santa Maria Itaparica (1704-1769?). Do primeiro é a silva
“A ilha de Maré”, e o segundo redigiu em 65 oitavas uma “Descrição da ilha de Itaparica”
– mas, através de seus versos, os leitores ficam sabendo muito pouco ou quase nada
acerca de suas pessoas (Botelho de Oliveira, s. d.: 179-189; Itaparica, 1981: 48-62). Há
uma separação estrita entre a poesia e o poeta, que em B. não só deixa de ser necessária
como seria contraproducente. A geração do Patriota não se impressiona mais com as
visões edênicas que em Botelho de Oliveira e Santa Maria Itaparica ligavam a Bahia à
tópica ovidiana da Idade do Ouro (Ovídio, Metamorfoses I: 89-150), quando “a terra por
si só frutificava” e “os rios que corriam davam néctar / e leite”. Como seus antecessores,
B. estava identificado com o colono que explora a opulência da terra,36 mas também

34 A “Epístola em resposta, remetida de Paris a Versalhes, por B. a Filinto Elísio. Paris, 17 de agosto de 1810” aparece
também nas Obras Completas de Filinto Elísio (Nascimento, 1998, III: 144-177) e nas Poesias, de Borges de Barros (1825,
I: 61-64).

35 Não foi por nenhuma outra razão que o autor, ao republicar esse poema depois da Independência, retirou a
epígrafe camoniana; cf. Borges de Barros, 1825, I: 61-64.

36 A propósito, lembre-se a afirmação clássica de Ilmar Rohloff de Mattos: “o colono aparece como o primeiro
produto da colonização, o agente gerador de uma opulência” (Mattos, 1987: 26).
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com o letrado que aspira a submeter essa exploração aos valores da Ilustração, e julga não
ser contraditória essa coincidência de vínculos.

Pela “Epístola em resposta”, o leitor trava contato com muitos dos temas antes elabo-
rados na Bahia nos poemas da Maré e de Itaparica. Para citarmos um só exemplo (o mais
engraçado), escreve B.: “No matizado prado ergue a coroa / O cheiroso ananás, qual rei
das frutas”. É o mesmo “soberano” antes louvado por Santa Maria Itaparica: “No ananás
se vê como formada / Uma coroa de espinhos graciosa / (...) Que as frutas lhe tributam
Majestade”. E, primeiro que todos, por Botelho de Oliveira, que aproveitava para lembrar
que “não há coroa no mundo sem espinhas”. B. fala ainda dos coqueiros, das praias e até
do “Gigante das Águas”, que uma nota de rodapé identifica com o rio Amazonas. Portan-
to, ele não disfarça a filiação do seu poema à tópica tradicional das ilhas paradisíacas. Esta
se liga, mais atrás, ao episódio da ilha de Vênus, no canto IX dos Lusíadas, que é onde os
poetas da Maré e de Itaparica foram buscar autoridade para aludir ao mito da Idade de
Ouro: “Os dons que dá Pomona ali Natura / Produze, diferentes nos sabores, / Sem ter
necessidade de cultura, / Que sem ela se dão muito melhores” (Os Lusíadas, IX, 58). Por
essa via Botelho de Oliveira e Santa Maria Itaparica puderam apagar as marcas do trabalho,
sobretudo do trabalho escravo, nas suas respectivas paisagens poéticas. Neste ponto crucial,
porém, B. se afasta deles: na sua epístola, subjacente à descrição da natureza opulenta está a
autofiguração de um jovem estudioso e aplicado, que deixa a pátria a fim de adquirir os
conhecimentos necessários para beneficiá-la. Em conformidade com a antipatia pela ex-
ploração do ouro que era desde meados do século anterior propagada pelos fisiocráticos
franceses, ele se propõe a vingar Ceres, a deusa romana da agricultura, cuja filha, Prosérpina,
fora raptada por Plutão (o Hades) e levada para as profundezas do mundo ínfero. E nessa
mistura de fábula, fisiocracia e descrição da natureza pátria o autor se intromete na poesia:

(...) Nestes climas
Prodiga em tudo a mão da natureza.
Té nos horrores seus grande se ostenta:
Porque junto a tão sólidas riquezas
As fontes pôs desse oiro insultuoso,
Desse empeço d’indústria, esse, que incita
As sórdidas paixões, deslumbra Estados!...
Desse... após quem o homem corre ansioso,
O curso aos rios muda, desmorona
Os montes; e insultada a madre terra
Mostra na estéril face a injúria sua.
Vingar de Ceres pertendi o insulto
Deixando os pátrios, em alheios climas,
Luzes vim mendigar
(O Patriota, 1813, I, 4, 6-7)
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Deste ponto até o fim o poema se esquece da descrição da natureza e se concentra nessa
figura pessoal, quase um personagem: aquele que a admira e descreve, almejando beneficiá-
la por meio das “luzes”. Lemos a sua homenagem e o seu agradecimento a Filinto. Ouvi-
mos o seu adeus à França, acompanhado de um protesto contra a tirania napoleônica.
Ficamos sabendo que ele planeja, a caminho do Brasil, visitar antes “o berço de Franklin”.
E tudo termina com a esperança de, na pátria, reencontrar o “mui querido pai” e um
grupo decassílabo de amigos em comum: “Correia, Marialva, Brito, Melo”.

Trata-se aqui do capítulo decisivo do nativismo dos letrados coloniais luso-brasileiros,
cuja ‘temperatura’ política pode ser medida pelos deslocamentos de significado da palavra
“pátria”. Na “Epístola em resposta”, não há dúvida de que Borges de Barros interpretou a
expressão “as terras de Cabral”, de Filinto, como as terras do Brasil como um todo –
embora o desembarque em Porto Seguro pudesse justificar uma opção mais restrita pela
Bahia, como terra natal.37 O amor à pátria é um valor clássico – celebrado na famosa “Ode
romana”, de Horácio, na qual se estabelece a beleza do sacrifício individual em prol da
pátria, como forma de heroísmo: “É doce, é belo morrer pela pátria” (Odes, III, 2, 13).
O amigo ultramarino de Filinto não poderia, devido ao próprio código da cultura letrada,
em seu vínculo imitativo com o manancial literário da Antigüidade, deixar de se associar a
esse ideal. E, como ‘pátria’ então era um conceito mais ligado ao local de nascimento do
que a qualquer noção política de ‘nacionalidade’ ou ‘cidadania’, a de B. estava bem definida
entre as conquistas de Portugal, mas não num sentido estrito. Estando em Salvador, seria o
Recôncavo. No Rio de Janeiro, a Bahia. Em Paris, o Brasil. Daí parecer cabível ao patriotis-
mo razoável de B. estender-se por toda a América portuguesa, englobando, além dos
coqueiros baianos, o rio Amazonas e as minas de ouro. Talvez sem que o poeta percebesse,
num contexto de crise do Império lusitano, a distância permitia que a palavra “pátria”
engravidasse de significação política e territorial. Isso, mais o heroísmo de sua autofiguração
como exilado “em alheios climas”, aproximou o termo do sentido indefectivelmente
político que ele tem no primeiro canto dos Lusíadas, quando evocado também à dis-
tância, das Índias: “Vereis amor da pátria, não movido / De prêmio vil, mas alto, e
quase eterno” (Os Lusíadas, I, 10). A “pátria”, na epopéia camoniana, é Portugal. Na
“Epístola em resposta” é o “Brasil”, num sentido lato, englobando realidades político-
administrativas diferentes, como eram as várias capitanias. Mas – é necessário frisar –
nada nos autoriza a ver nessa amplificação do nativismo qualquer pretensão de ruptura
de vínculos com a ‘nação portuguesa’, imperial, por definição capaz de se estender por
mais de uma ‘pátria’.

O poema de Borges de Barros, atendendo a um desafio de Filinto Elísio, não poderia
ser mais coerente com os principais propósitos do Patriota, cujo “Prospecto” falava em
“concorrer tanto para a ilustração pública quanto para a glória Nacional” (Guimarães,

37 Sobre a percepção do Brasil como uma totalidade, ver Jancsó & Pimenta, 2000: 140.
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1812). A nacionalidade aí suposta é a portuguesa, mas nos 18 números do periódico, nota-
se o maior esforço para reunir artigos que descrevessem o Brasil, de maneira a aprofundar
e divulgar o conhecimento territorial dessa parte do Império que, desde 1808, estava na
presença dos soberanos e abrigava a sede do governo e a Corte. A maioria das contribui-
ções a seções como “História”, “Geografia”, “Topografia” e “Estatística” se dedica preci-
samente a esse fim.38

De fato, “descrição” é uma palavra-chave nesse momento, e desde o último quartel
do século XVIII são abundantes as “memórias”, os “roteiros” e os “discursos” que se
entregam à tarefa de descrever os mais diversos aspectos da América portuguesa, em
especial a topografia e os costumes. No campo da poética, não é uma coincidência que
uma técnica especialmente valorizada no período seja a écfrase – do grego Ý!êöñáóéò

(ékphrasis, “descrição”; ver Curtius, 1996: 108). Essa figura da retórica clássica possibilita
um maior apuro na representação verbal de um objeto, uma pessoa ou um lugar, de
maneira que a linguagem através dela ‘dá a ver’, persuasivamente, aquilo que é descrito. No
entanto, não há nenhum padrão necessariamente ‘naturalista’ ou ‘realista’ nesse descritivismo
retórico: ele pode servir a representações totalmente oriundas da imaginação, sem qualquer
referencial exterior à própria linguagem. O exemplo mais recorrente é a minuciosa descri-
ção que nos dá Homero das cenas representadas no escudo de Aquiles, forjado por Hefesto
(Ilíada, XVIII, 468-617). É também por meio das propriedades da écfrase que, na poesia
bucólica, podem ser mais bem elaborados os elementos tópicos do locus amœnus: a campina,
a fonte clara, a faia, o gado, os pastores e seus instrumentos admitem muitos níveis de
descrição, conforme a necessidade do poeta em cada caso. No período do Patriota, porém,
o neoclassicismo se cruza com a racionalidade instrumental que passou a predominar por
força da Ilustração. A écfrase adquire então outros papéis além da persuasão, e precisa ser
submetida não só ao critério aristotélico da verossimilhança, mas também a um princípio
de verificação e conformidade com referenciais exteriores. É esse o seu regime, por exem-
plo, no texto dos naturalistas viajantes.

Isso não deixa de marcar a poética neoclássica, afastando-a do registro pastoril que foi
o preferido dos letrados luso-brasileiros em momentos anteriores. Na “roda de Virgílio”,
a mudança corresponde a uma troca de faixa: do “estilo simples”, que tinha como modelo

38 Chamo a atenção, neste sentido, para os seguintes artigos: “Memória histórica e geográfica da descoberta das minas,
extraída de manuscritos de Cláudio Manuel da Costa, secretário do Governo daquela capitania, que consultou
muitos documentos autênticos, existentes na Secretaria e em outros Arquivos” (O Patriota, 1813, I, 4, 40-68. Seção
“História”); “Viagem da Capitania de S. Paulo à Vila do Cuiabá” (1813, I, 5, 50-61. Seção “História”); “Descrição
geográfica da Capitania de Mato Grosso” (1813, II, 1, 47-57. Seção “Geografia”; 1813, II, 5, 32-42. Seção “História”;
1813, II, 6, 38-60. Seção “História”; 1814, III, 1, 14-32. Seção “Topografia”); “Breve descrição topográfica e estatística
da Capitania do Espírito Santo. Por Francisco Manuel da Cunha” (1813, I, 3, 24-33. Seção “Topografia”); “Memória
sobre a Capitania do Ceará, escrita de ordem superior pelo sargento-mor João da Silva Feijó, naturalista encarre-
gado por S. A. R. das investigações filosóficas da mesma capitania” (1814, III, 1, 46-62. Seção “Topografia”; 1814, III,
2, 17-25. Seção “Geografia”); o importante “Roteiro do Maranhão a Goiás, pela Capitania do Piauí” (1814, III, 4, 3-
28. Seção “Topografia”) e as “Reflexões sobre a matéria dos números 28 até 43, que servem de notas ao roteiro do
Maranhão” (1814, III, 4, 74-107. Seção “Topografia”; 1814, III, 5, 45-68. Seção “Topografia”; 1814, III, 6, 37-64. Seção
“Topografia”); sobre o “Roteiro do Maranhão” e as “Reflexões” seguintes, ver Mattos, 1987: 18 e seg.
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por excelência as Bucólicas, para o “estilo médio”. Este obedece ao modelo das Geórgicas –
poema longo que é a contribuição virgiliana, composta por volta do ano 30 a.C., para o
gênero então já antigo da poesia didática. Sua fonte mais remota datava do século VIII
a.C.: Os Trabalhos e os Dias, do grego Hesíodo; e o referencial mais próximo, pouco anterior,
era o Da Natureza das Coisas, de Lucrécio. O poema de Virgílio trata sobretudo dos traba-
lhos e conhecimentos ligados à agricultura – daí o título, buscado num termo grego: ãåùñãßá

(gueorguía, “agricultura”), donde o adjetivo ãåùñãéêüò (gueorguikós, “relativo à agricultura ou
aos agricultores”). A obra se divide em quatro cantos, desenvolvendo temas como os
modos de cultivar, as ferramentas do lavrador, os prognósticos do tempo, a qualidade do
terreno, o cuidado dos animais, a apicultura etc. – com ocasionais menções à política (como
a morte de Júlio César e o regime de Augusto) e à mitologia (como a fábula de Orfeu e
Eurídice no final do Canto IV).

Como observa um especialista, as Geórgicas são o primeiro poema em que o elemento
descritivo constitui a principal fonte de prazer (Wilkinson, 1982). Mas é necessário qualificar
a prática geórgica da écfrase. Como lembra Curtius, nesta obra, “Virgílio não pede às
Musas os dons da arte poética, mas o conhecimento das leis cósmicas”. Para o poeta,
conforme o mesmo autor, “as Musas da poesia didática são protetoras da ciência e da
filosofia” (Curtius, 1996: 294, 295). O regime da écfrase no “estilo médio”, portanto, desde
os moldes virgilianos ultrapassava a alçada imaginária da verossimilhança, e buscava par-
te do seu efeito de prazer numa relação de correspondência entre a poesia e um conjunto
de princípios alheios à poética em sentido estrito. Virgílio se situa aqui num campo bem
distante do ideal bucólico do locus amoenus, e expressamente avesso à visão edênica da
Idade de Ouro. O próprio tema das Geórgicas é o trabalho – e não o ócio (que a “roda”
ligava à atividade pastoril). Além disso, é evidente que um poema sobre a agricultura
nada pode ter a ver com o mero desfrute de uma “eterna primavera”, na qual a terra
frutificasse sem ser arada.

Ambas as tópicas (a do ócio e a da eterna primavera) estão distantes até mesmo do
segmento final do Canto II, conhecido sob o título de “Elogio da vida campestre” (Geórgicas,
II, 458-540). Ao contrário, o ideal de otium cum dignitate é aqui substituído pela exaltação de
uma dignidade própria do trabalho. Satiriza-se o mundo cortesão, ao qual é contraposta a
moralidade de um viver regido pelo tempo regular do labor e da natureza. Como nota
Wilkinson (1982), fica insinuado que esse tipo de vida é que, no passado, transformara
Roma numa potência imperial.

Boa parte da obra poética de Borges de Barros se liga a esse referencial e nos ajuda
assim a delinear os contornos do neoclassicismo geórgico e imperial que é uma marca
dominante da seção “Literatura” do Patriota. Nas contribuições de B., a combinação de
descrição poética e reformismo ilustrado abre uma via para o elogio do agricultor. É
notável, portanto, a coerência entre a sua pena de poeta e os seus esforços didáticos de
articulista, na divulgação de novas culturas e técnicas agrícolas e fabris, em artigos que
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ofereceu assiduamente ao periódico.39 “Tudo o que é a bem da Agricultura, e que pode
incitar a imitação, desejo que se publique” – escreveu ele na sua “Memória sobre o café” (O
Patriota, 1813, II, 2, 10), mostrando uma significativa concepção utilitária e pragmática do
termo “imitação”, tão importante para a poética. E nenhum outro poema dele mostra tão
bem os contornos luso-brasileiros desse voluntarismo quanto uma composição imitativa,
dedicada justamente ao amigo Paulo José de Melo, antes citado. Trata-se de mais uma
epístola em verso, denominada “Vantagens da vida campestre” – título que não deixa
dúvidas quanto à passagem das Geórgicas que lhe serve de paradigma. A didascália que
acompanha o título esclarece a motivação da poesia: “em resposta à carta, em que de
Lisboa se despedia, devendo partir para a Bahia, Paulo José de Melo, escrita de Paris aos 21
de Maio de 1806” (O Patriota, 1813, I, 5, 37-43; Borges de Barros, 1825, I: 43-48). E uma
nota de rodapé apresenta o homenageado ao leitor: “Filho da Bahia, tão estimável Poeta,
quão hábil Agricultor. A mais estreita amizade me priva o fazer o elogio das suas luzes, e de
suas relevantes virtudes”. A abertura, convencional, é praticamente uma paráfrase do tre-
cho de Virgílio que lhe corresponde:

Venturoso o mortal, que ausente vive
Do tumulto enfadonho das cidades,
Que de Flora e de Ceres dado ao culto,
Só nos campestres bens ventura encontra
(O Patriota, 1813, I, 5, 37)

A passagem seguinte, ainda em estrito paralelo com o Canto II das Geórgicas, elabora a
tópica do desprezo da Corte – o que poderia reforçar a impressão de se repetir aqui a
idealização do mundo rural como alegoria das boas maneiras e do bom gosto, ligada ao
bucolismo de opereta dos letrados arcádicos. Este, porém, era um fenômeno especifica-
mente urbano: a nenhum “pastor da Arcádia” ocorreria uma efetiva retirada para os pastos
do mundo real. Mas aqui não há disfarce pastoril: logo ficamos sabendo que o homena-
geado voltava para a Bahia a fim de administrar pessoalmente suas terras:

Paulo, foge dos homens, foge amigo,
Vai no lindo Maré gozar da vida
(O Patriota, 1813, I, 5, 39)

39 Foram oito, ao todo: “Memória sobre a plantação e fabrico do urucu” (O Patriota, 1813, I, 1, 39-43. Seção “Agricul-
tura”); “Noções sobre a cultura, e fabrico do anil, e análise desta matéria colorante, e do pastel, publicadas por B.”
(1813, I, 2, 15-43. Seção “Agricultura”); “Notícia acerca de vários carros de transporte, e particularmente do que os
Franceses chamam Haquet, invenção do célebre Pascal” (1813, I, 4, 68-81. Seção “Artes”); “Memória sobre o café,
sua história, cultura, e amanhos, Por B.” (1813, I, 5, 3-15; 1813, I, 6, 31-43; 1813, II, 2, 3-12. Seção “Agricultura”); “Meio
empregado pelos Chins para a propagação das árvores frutíferas &c., publicado por B.” (1813, II, 3, 20-23. Seção
“Agricultura”); “Branqueação da cera. Por B.” (1813, II, 3, 49-51. Seção “Artes”); “Memória sobre os muros de apoio,
ou muros, que servem de sustentar as terras” (1813, II, 4, 3-11. Sem seção definida) e “Memória sobre o meio de
desaguar ou esgotar as terras inundadas, ou encharcadas por método fácil e pouco dispendioso. Por B.” (1813, II,
5, 3-13; 1813, II, 6, 3-5. Seção “Hidráulica”).
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É quando uma segunda nota – aposta à palavra “Maré” – vem informar-nos: “Ilha do
Recôncavo da Bahia”. O gozo da vida, contudo, não se liga aqui a um ideal de ociosidade:
a adoção do modelo virgiliano implica, ao contrário, o louvor do trabalho. Deve-se credi-
tar às tintas da Ilustração que este, em Borges de Barros, adquira uma feição intelectual e
letrada rara entre os colonos luso-brasileiros; a própria natureza se compara a um livro, e a
agricultura ganha o prestígio disciplinar de um estudo:

Lê, consulta, medita, atende, estuda
O livro, que a teus olhos patenteia:
Cumpre para atendê-lo sério estudo.
Arando as terras, examina os sulcos,
Semeia, e da semente o curso espreita,
Como o gérmen rebenta, como cresce,
Que tempo, que terreno mais lhe quadra,
Se o fundo, ou flor da terra mais deseja,
Se o norte lhe convém, se o sul, se o este,
Se linfa te pedir, busca regá-la,
Se o Sol lhe cresta a face, dá-lhe sombra,
No decote, no enxerto atende à quadra,
Do tronco à consistência, à cor das folhas
Quando a flor desabrocha, e em botão fecha,
Consulta: e da semente a madureza,
Antes que da colheita o curso encetes
(O Patriota, 1813, I, 5, 40)

Além de ecfrástico, é admoestativo o discurso da poesia didática, e nisto ele está em perfeito
acordo com as publicações de B. em prosa no Patriota. Ressalte-se também que tanto na
poesia quanto nos artigos o autor procura enobrecer a imagem do agricultor não como
proprietário de terras e senhor de escravos, mas como cidadão responsável que aplica ao
cultivo de suas lavouras as “luzes” que obteve através de viagens e estudos. Como se vê,
por exemplo, numa “Notícia” que pretendia divulgar um novo tipo de carroça, assemelha-
da ao trenó, que B. considerava útil para o transporte de “pipas, caixas de açúcar, rolos de
tabaco, fardos &c”; note-se, de passagem, a menção a outro dos amigos citados na nota de
Filinto Elísio discutida acima:

Mas enquanto não temos estradas, as lamas apresentam grande dificulda-
de às conduções; e com efeito são inconcebíveis as que têm o pobre lavra-
dor que vencer no recôncavo da Bahia, e mormente no termo de Santo
Amaro da Purificação: por isso para o transporte no tempo chuvoso lem-
bra-me que os Trenéis deveriam ser preferidos aos carros, e sei, com
sumo gosto, que Alexandre Gomes Ferrão, Agricultor distinto, e que a bem
d’Agricultura viajou grande parte da Europa, trazendo cópia de Luzes à
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nossa Pátria, me precedeu, pondo os trenéis em prática, e provando a sua
vantagem. (Notícia acerca de vários carros de transporte... O Patriota, 1813,
I, 4, 80. Seção “Artes”)

E assim se faz a solda poética e didática com que B. pretendia ligar a agricultura e as “luzes”
a serviço da pátria, seja qual fosse. Também aí o poeta/agricultor/articulista se vale do
recurso tópico às Geórgicas, que Virgílio escreveu com a preocupação de reforçar os víncu-
los entre os “patrícios” romanos (da nobreza latifundiária) e o nascente império de Otávio
Augusto. Dentro desse quadro, Borges de Barros formula na homenagem a Paulo José de
Melo uma versão primitiva da ideologia do agrarismo que marcaria o Brasil imperial, mas
não tanto na base de uma suposta ‘vocação agrária’ particular, e sim a partir da convicção
ilustrada – universal e axiomática – sobre o que seria a virtude pública da agricultura:

População, Comércio, Artes, Ciências,
Mudam, mudando de cultura as terras:
Dos Impérios a sorte está no arado,
Não consiste na lança a força deles.
Lágrimas banham da vitória o carro,
Mesmo vencendo, se enfraquece a Pátria.
Luto sucede da vitória aos vivas,
O triunfo em segredo o Herói pranteia.
Essa arte deixa, que natura enluta,
Essa arte abraça, que natura adorna.
Se a Pátria te chamar, sê Cincinatus.
Dos sulcos da charrua os bens rebentam,
Da charrua a rabiça os pulsos honram,
Roma, China, Morávia, alto o publiquem
Tua arte, ó Lavrador! É nobre, é grande,
Dá riquezas, dá mais, dá bons costumes.
(O Patriota, 1813, I, 5, 41-42)

Frisando bem: “Dos Impérios a sorte está no arado” – e não nas armas. Em nota ao verso
“Esta arte deixa, que natura enluta”, B. esclarece que o amigo homenageado “era então
militar” – e não é por outra razão que o aconselha a se espelhar em Cincinato, figura que
também mereceu anotação no rodapé: “Este Romano largou o arado para comandar o
exército, e, servida a Pátria, voltou para a lavoira”. Enfim, o poema das “Vantagens da vida
campestre” comemora no gênero mais apreciado do momento a decisão de Paulo José de
trocar o Exército pela administração de suas terras. Não por acaso, o texto saiu nas páginas
do Patriota justamente no ano em que B. tomou decisão análoga, ao deixar a Corte e
retornar ao Recôncavo, de posse do seu próprio engenho, vizinho ao do paterno, no termo
de Santo Amaro (cf. Dória, 1896: 226). Com certeza, a lembrança de Filinto Elísio interfe-
riu no nome que ele escolheu para ‘batizar’ sua propriedade: Tebaida.
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Neoclassicismo, Império e Escravidão

Estes exemplos demonstram como, em Borges de Barros, a poética neoclássica e o
reformismo ilustrado constituíam as duas faces de uma mesma moeda: de um lado a
‘écfrase artística’ e os preceitos da poesia didática, de outro a divulgação técnico-científica e
um novo ideal de senhor de terras, arejado pelas ‘luzes’. O romantismo não tardaria a
romper a solidariedade entre esses dois voluntários que em B. parecem tão unidos.40 Mas
seria um equívoco imaginar que essa postura já estaria ‘ultrapassada’ num panorama euro-
peu, nos anos do Patriota, assim como erraria quem pretendesse ver nas colaborações
poéticas publicadas pelo periódico uma simples permanência do neoclassicismo na cultura
letrada luso-brasileira. Isso nos impediria de distinguir as especificidades da poesia pratica-
da e apreciada na Corte joanina.

De fato, a seção “Literatura” do nosso periódico parecerá anacrônica a quem aderir a
um critério excessivamente linear, do tipo ‘estilos de época’. Afinal, em 1813 o romantismo
já era uma paixão européia, décadas depois do aparecimento de Os Sofrimentos do Jovem

Werther, de J. W. Goethe (1774). Coleridge e Wordsworth publicaram suas Lyrical Ballads

em 1798; o romance Atala, de Chateaubriand, é de 1800, e o seu Génie du Christianisme data
de 1802. Na Alemanha, Novalis, Schiller e os irmãos Schlegel divulgaram a parte mais
seminal de suas obras antes de 1810. Foram publicadas em 1812 as duas primeiras partes
do Childe Harold, do Lorde Byron. E, precisamente nos anos de existência do Patriota, 1813
e 1814, saíram em Londres e Paris as primeiras edições livres de uma obra em 1810 proi-
bida por Napoleão como antipatriótica, De l’Allemagne, na qual a Mme de Staël propagava
o seu germanófilo gosto romântico. Quanto à música, bastaria dizer que em 1813 Beethoven
já tinha concluído oito das nove sinfonias que compôs, sem falar em 26 de suas 32 sonatas
de piano. Entre estas estavam as que mais impressionaram por muitas gerações o público
romântico, tais como a Sonata n. 14 em Dó sustenido menor, op. 27 n. 2 (Ao Luar), a
Sonata n. 17 em Ré menor, op. 31 n. 2 (A Tempestade) e a Sonata n. 21 em Dó maior, op.

53 (Waldstein) – todas compostas entre 1801 e 1804.

Por outro lado, na França do Primeiro Império, o neoclassicismo era a estética oficial.
Um especialista no período aponta os nomes que então formavam a nata da “literatura
imperial”: Fontanes, Esménard, Campenon, Chénier (mas não André, adorado pelos ro-
mânticos, e sim um certo Marie-Joseph), Delille, Chênedollé (Madelénat, 1998: 2.149). Um
espesso nevoeiro em breve cobriria esses nomes; mas é certo que quem se dispuser a
estudá-los não encontrará nenhum que corresponda ao que na obra da Mme de Staël se
qualificaria como “romântico”: o estilo que se afasta dos modelos da Antigüidade e busca
inspirações fora da tradição neoclássica de “bom gosto”, sobretudo na poesia vernácula da
Idade Média.

40 São bem posteriores a esse período os poemas de B. que, para Antonio Candido, revelam uma aproximação aos
valores poéticos românticos; cf. Candido, 1964, I: 293-299.

cap4.pmd 11/23/2007, 1:17 PM130



 O Lado B do Neoclassicismo Luso-Brasileiro       131

Entre os mais eminentes, no período, estava Jacques Delille (1738-1813), célebre tra-
dutor de Virgílio, especialmente por sua versão das Geórgicas, de 1770, até hoje considerada
excelente. Amigo de Voltaire, foi durante décadas a verdadeira encarnação do poeta philosophe,
e em suas obras completas se encontram alguns exemplos cabais de poesia didática. A
publicação das suas Geórgicas fez dele uma sumidade instantânea, com sucessivas reedições,
inclusive em formato de bolso. Três anos depois, em 1773, ele era alçado à cátedra de
poesia do Collège de France. E logo se seguiram as produções originais do autor, sempre
cumprindo à risca os preceitos que recomendavam a mescla elegante e civilizada de descri-
ção e lição moral: Les Jardins, em quatro cantos, publicado em 1782, celebrava a arte de
“aformosear” a natureza; os oito cantos de L’Imagination foram escritos a partir de 1785,
como um painel versificado das atividades e dos distúrbios dessa faculdade humana; em
1800 saiu L’Homme des Champs, as Géorgiques Françaises, divididas em quatro cantos (como as
virgilianas), para festejar a felicidade da vida (produtiva) dos agricultores; e em 1808,
septuagenário, arquetipicamente cego e semiparalítico, a Musa didática ainda o inspirava
com o mesmo vigor, ditando-lhe os oito cantos de Les Trois Règnes de la Nature, verdadeiro
desafio retórico-soporífero ao leitor de hoje. Temos uma boa medida do seu prestígio, no
fim da vida, pela comoção pública causada pelo seu falecimento: “Morreu de apoplexia na
noite de 1o a 2 de maio de 1813. Seu corpo ficou exposto por dias no Collège de France,
com honras de Estado, a cabeça coroada de louros, o rosto levemente pintado. Paris lhe
fez funerais triunfais” (Biré. In: Chateaubriand, s. d.: 159, nota 1).

Na França, o jovem Borges de Barros não deixou de ir visitá-lo, para prestar sua
homenagem. No seu ensaio biográfico sobre o visconde da Pedra Branca, o barão de
Loreto transcreve um “fragmento autobiográfico” datado de 1808, no qual o jovem B.
lembrava suas visitas ao velho poeta francês, que tentou animar a traduzir Os Lusíadas

(Dória, 1896).41 Apesar de não ter alcançado esse objetivo, o poeta baiano chegou a verter
para o português algumas passagens da obra de Delille, sempre no gênero da poesia didá-
tica e descritiva, duas das quais seriam mais tarde entregues à publicação no Patriota.42 Tam-
bém à obra de Delille ele deve ter recorrido quando se aventurou (sem muito sucesso) a
traduzir trechos das Geórgicas – tendo publicado no mesmo periódico justamente um arre-
medo do “Elogio da vida no campo” que lhe servira de modelo para as “Vantagens...”
dedicadas a Paulo José de Melo (Tradução de uma passagem do Livro 2o das Geórgicas de
Virgílio. O Patriota, 1814, III, 1, 41-43).

Por uma coincidência muito significativa, Borges de Barros foi buscar no primeiro
canto do L’Homme des Champs a epígrafe para um de seus poemas mais interessantes para
quem quiser estudar os limites e as especificidades da apropriação luso-brasileira do
neoclassicismo geórgico e imperial que Delille representava na França napoleônica. Trata-se

41 O que Dória chama de “fragmento autobiográfico” é provavelmente um trecho de uma carta pessoal.

42 “A Melancolia, tradução de uma passagem do Poema da Imaginação, por Delille, em igual número de versos que
o original. Por B.” (O Patriota, 1813, II, 4, 70-71. Seção “Literatura”) e “As desgraças da desconfiança; passagem do
Poema da Imaginação por Delille, traduzido verso a verso, por B.” (O Patriota, 1814, III, 2, 111-13. Seção “Literatura”).
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de mais uma epístola em verso, que – datada de 1812 – bem poderia ter sido publicada no
Patriota, mas só apareceu em letra de forma na reunião das Poesias do autor, em 1825. O
destinatário desta vez é outro conterrâneo, igualmente filho da camada de proprietários de
terras e escravos do Recôncavo: Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa, futuro Visconde de
Itabaiana († 1846). A amizade entre os dois tenderia a se estreitar ainda mais depois da Inde-
pendência, quando ambos foram servidores de primeira hora do novo Império do Brasil.
Gameiro, que antecedeu Borges de Barros na chefia da legação imperial em Paris, foi depois
ministro plenipotenciário de d. Pedro I em Londres, e nessa qualidade assinou, em 1825, o
empréstimo concedido ao Brasil pelo banco Rotschild (negociado por ele e por outro baiano,
Felisberto Caldeira Brant, futuro visconde de Barbacena). Já nos anos do Patriota, porém,
Gameiro se preparava para sua longa carreira de homem do Estado, e em 1815 servia na
Secretaria dos Negócios do Brasil, sob a direção do ultraconservador Tomás Antônio de
Vilanova Portugal – circunstância que explica que sua assinatura também conste do decreto de
16 de dezembro de 1815, pelo qual o príncipe regente foi servido ordenar que o “Estado do
Brasil” fosse “elevado à dignidade, preeminência e denominação de Reino do Brasil”.43

Na “Epístola escrita da Fazenda do Pinum ao Sr. M. R. Gameiro, então na Bahia”,
datada de 1812 (Borges de Barros, 1825, I, 65-70), a epígrafe de Delille repisa o tema da
superioridade da vida no campo: em contraste com o ambiente movediço e instável das
cortes e das cidades, “as árvores são fiéis”.44 Mas ela tem uma importância aqui meramente
simbólica, atraída para o texto a fim de autorizá-lo com o ‘selo’ do prestígio do autor citado.
Como se disse antes, o uso da écfrase no neoclassicismo geórgico luso-brasileiro não apaga as
marcas do trabalho ao descrever a opulência da natureza pátria, no que difere do modo que
a mesma técnica retórica segue em obras anteriores, como as de Botelho de Oliveira e Santa
Maria Itaparica. Mas, nos poemas de B. até agora comentados, exalta-se a aplicação intelectual
do “agricultor”, ou do “lavrador” – como termos eufemísticos para designar o senhor da
terra, agora acrescentado de “luzes”. Também na “Epístola do Pinum” vemos um homem
do campo que saúda os “sítios amenos” da pátria e se dirige ao amigo de infância (“Dos
meus primeiros jogos companheiro”), a quem relembra a exuberância da natureza, a riqueza
do solo e da fauna das terras banhadas pelo Jacuípe. Ele então convida o antigo companheiro
a regressar, lembrando que um amigo em comum (Paulo José) já estava nas suas terras (na ilha
da Maré). É aí que entra em cena o tema da escravidão na poesia de B.:

Nesta calada gruta, vem, Gameiro,
Beber a paz nas águas do Jacuípe;
Respirar liberdade nestas auras.
Mimo das Musas, generoso Paulo,
Vem, que palácios de Maré se avistam.
Vinde ver como em lidas proveitosas
43 Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, Rio de Janeiro. Decreto de 16 de dezembro de 1815. Elevação do

Brasil a Reino Unido. In: Bonavides & Amaral Vieira, s. d.: 26-28.
44 O trecho citado faz ligeiras alterações ao original, e é o seguinte: “Les arbres sont fidèles, / sont des hôtes plus sûrs, de plus

discrets amis”; “L’Homme des champs”, Canto I (Delille, 1844: 125).
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Sereno passa o tempo, como o homem
Útil a si, aos outros prestar pode.

Do mesquinho cativo a sorte iludo,
E de cuidados, de atenções em prêmio,
Do cativeiro disfarçando o tédio,
O homem que comprei, há de querer-me:
Dele amado hei de ser, se há, qual nos nossos,
A gratidão no coração do escravo.
Tenho a afeição do pai, se o filho afago,
Tenho a do enfermo [a] que aligeiro as dores.
A justiça o respeito me granjeia,
E já como em família vivo entr’eles.
(Epístola do Pinum. Borges de Barros, 1825, I: 68)

Na apropriação luso-brasileira do neoclassicismo geórgico imperial, as prerrogativas
ilustradas da poesia didática, da écfrase e da admoestação em nada se incompatibilizavam
com a exploração patriarcal do trabalho escravo – e é exatamente aí que se encontra o
limite e, ao mesmo tempo, o ‘encaixe’ dessa poética no espaço público ao qual ela pretendia
oferecer uma contribuição de melhoramento e utilidade. Neste sentido, não deve surpreen-
der o leitor que em alguns dos artigos de B. sobre a agricultura a escravidão esteja pratica-
mente pressuposta – quando não é de fato explicitada, como se lê neste trecho da “Memó-
ria sobre a plantação e fabrico do urucu”:

Grande vigilância é precisa para que os negros, a fim de acabarem cedo a
tarefa, não deixem as árvores pouco carregadas, colham frutos verdes e
quebrem os ramos com seus ganchos; para evitar isto não se consentirão
mais de dois negros em cada linha d’árvores, um à direita, outro à esquer-
da, e que todos marchem do mesmo lado, a fim de que não escapem à
vista do feitor. (O Patriota, 1813, I, 1, 40. Seção “Artes”)

Na poesia e na prosa, o neoclassicismo de B. está em relação de coerência com um
projeto imperial, com o qual ele se propunha contribuir da maneira mais útil, através do
serviço prestado à pátria. Mas nem num caso nem no outro esse projeto é visto como uma
via de superação da herança escravocrata.45

45 Sobre a conduta pessoal de B. como senhor de escravos, restam dois testemunhos interessantes. O primeiro é o do
seu testamento datado de 11 de setembro de 1853, no qual afirma: “Libertaria a todos os meus escravos, segundo os
meus princípios e meu coração, se dependesse somente de minha vontade”; em seguida, dá a alforria a 13 escravos
de um total não especificado (Barral, 1858: 143 - verba 35). O segundo é o depoimento deixado por um encarregado
de negócios da França, de passagem pela Bahia em julho de 1847: “Nas propriedades que visitei, tive ocasião de
verificar que havia senhores duríssimos para com seus escravos e outros que eram, antes, os escravos de seus escravos.
Entre estes últimos devo citar o visconde de Pedra Branca, pai da Sra. Viscondessa de Barral, que exerceu durante
muito tempo funções diplomáticas em Paris. Esse bom e amável velho só vive para seus escravos e só com medo de
que eles sejam maltratados durante a sua ausência ele não se resolvera a seguir sua filha a Paris. Seus escravos
começam, o trabalho às 9h da manhã e largam às 3h da tarde. Cada um deles possui uma porção de terra que escolhe
onde quer e que cultiva quando e como bem entende. Cada um tem um cavalo. Alguns mesmo possuem mais de um,
que alugam ao seu senhor. Possuem também bois, carneiros etc. Há o máximo cuidado com a saúde desses escravos.
Toda mulher escrava que tem um certo número de filhos recebe a sua carta de alforria” (apud Cordier, 1931: 545).

cap4.pmd 11/23/2007, 1:17 PM133



134        ILUMINISMO E IMPÉRIO NO BRASIL

As colaborações poéticas de Borges de Barros no Patriota são reveladoras das relações
e dos anseios coletivos de toda uma geração da elite letrada luso-brasileira, em especial
daquela que era oriunda da grande propriedade agrícola. Uma curiosa rede de menções
mútuas permite avistar um conjunto quase familiar de amigos e colaboradores próximos,
espalhados pelos dois lados do Atlântico, mas reunidos em torno de uma aplicação co-
mum às letras e ao reformismo ilustrado, debaixo da autoridade de um mestre como o
“estrangeirado” Filinto Elísio. No lado brasileiro, o grupo parecia solidário durante o perío-
do joanino, ainda mais depois que, com a morte de d. Rodrigo de Sousa Coutinho, em
1812, volta ao cume do poder político o grande protetor de Filinto, Antônio de Araújo,
futuro conde da Barca.

Os acontecimentos vertiginosos que se sucederam depois da revolta liberal de 1820,
no Porto, romperam a coesão do grupo e deram início a uma nova fase. Quanto a Borges
de Barros, se a Independência em 1822 o aproximou ainda mais de Gameiro, afastou-o
violentamente de Paulo José. O amigo que ele homenageara nas páginas do Patriota foi dos
que resistiram à ruptura do Império lusitano. Como se disse acima, ele tinha aderido em
primeira hora ao constitucionalismo baiano, que depusera o conde da Palma em 10 de
fevereiro de 1821 – a ponto de assumir o cargo de vice-presidente da Junta Provisional do
Governo da Bahia, como “representante da Agricultura”. O novo órgão dirigente, porém,
logo entraria em desacordo com os deputados eleitos pela província às Cortes de Lisboa –
entre os quais se encontrava Borges de Barros. Um dos motivos da discórdia foi o trata-
mento brando pedido por estes (B. inclusive) aos rebeldes que em junho de 1821 tentaram
derrubar a Junta, acusando-a de servil aos interesses portugueses, e tinham sido remetidos,
presos, ao reino. Um documento importante desse episódio é justamente uma carta que
Paulo José fez publicar em Lisboa e em Salvador, defendendo-se de insinuações contra ele
que tinham sido divulgadas no combativo Diário Constitucional, da Bahia, depois da substi-
tuição da Junta em 31 de janeiro de 1822. Um dos deputados baianos que ele ataca pelo
nome é o velho amigo Borges de Barros: “Como se pode ler sem grande estranheza uma
Indicação do Senhor Deputado Borges de Barros – dêem-se diariamente 1$200 rs. a cada
um dos presos vindos da Bahia?” (Azevedo e Brito, 1822a e 1822b: 15).

A carta não poderia ter sido escrita em momento mais turbulento, e vem assim datada:
“Bahia, 22 de agosto de 1822” (Azevedo e Brito, 1822b: 47). Em tom de indignação, o
missivista defende as ações da primeira Junta e frisa bem que a sua expectativa de resolução
para a crise não estava posta em nenhum ideal emancipatório:

O finado Governo da Bahia sofreu ataques de diversas naturezas, e por
inimigos diversos: o machucado amor próprio de muitos dos meus
Conterrâneos, a inveja de outros, e a ambição de alguns trouxeram-lhe
grande guerra: porém a maior de todas veio-lhe indubitavelmente da cons-

tante adesão a Portugal, e da invariabilidade no sistema da união da Monarquia: isto
sabiam-no bem os Senhores Deputados desta Província, e o Senhor Borges
de Barros melhor que muitos deles: como pois o Senhor Borges de Bar-
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ros, Membro da Comissão, e ouvindo a Comissão os Senhores Deputados
da Bahia, põem o Parecer da Comissão em dúvida, não digo bem, nega
formalmente a fidelidade dos princípios do Governo da Bahia em relação
ao sistema de unidade do Império Português? (Azevedo e Brito, 1822b:
17-18, grifo meu)46

No processo que terminou por separar o Brasil de Portugal, os antigos amigos fica-
ram cada um de um lado. Paulo José chegou a ser nomeado para a detestada Junta Provi-
sória criada por decreto de d. João VI, em 12 de abril de 1823 – a fim de apoiar as forças
portuguesas contra o governo rebelde baseado em Cachoeira, no Recôncavo, leal ao go-
verno de d. Pedro no Rio de Janeiro. Segundo algumas versões, ele teria evitado tomar
posse, por já ser então favorável à independência (cf. Wildberger, 1949: 256), mas não
parece prudente aceitar essa hipótese sem uma verificação mais detida. Quem se interessar
pelo caso, porém, deve saber que o grande patrimônio de Paulo José estava tão dividido
quanto una era a Monarquia que ele defendia, por ser herdeiro de mais de um morgadio
em Portugal.47 Por outro lado, também é preciso frisar que a primeira Junta de Governo da
Bahia, da qual Paulo José era o vice-presidente, parecia esperar do movimento
constitucionalista um posicionamento claro acerca do problema da escravidão, que ela
citava como “esse cancro que nos devora” (Proclamação da Junta Provisional do Governo
da Bahia. Correio Braziliense, junho de 1821: 617).

Do ponto de vista do Rio de Janeiro, Paulo José poderia ser visto como um traidor da
pátria – num momento em que o significado dessa palavra tinha se transformado subita-
mente, radicalizando-se o seu conteúdo político. Colhido pelos acontecimentos, esse hon-
rado senhor da ilha da Maré saiu do processo com a reputação gravemente manchada, que
levou anos para reconstruir.48 Também alguns anos se passaram antes que ele pudesse reto-
mar uma carreira política no Brasil, ligado aos liberais, e ainda reatar na medida do possível
a amizade com Borges de Barros.

Já o velho B. parece ter levado mais tempo para perceber as limitações do mito do
“bom senhor”, que ele ajudou a embelezar nos tempos do Patriota, e que aparece de manei-

46 A comissão mencionada é a Comissão de Constituição das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa.
47 Cf. Requerimentos (2) de Paulo José de Melo Azevedo e Brito em que pede prorrogação de licença para tomar

posse dos morgados que herdara por falecimento de sua tia d. Violante Teresa de Sousa e Vasconcelos, in: Almeida,
1914: 380; Certidões (2) relativas ao processo instaurado por Paulo José de Melo Azevedo e Brito contra Joaquim
José Teixeira por ter usurpado os bens pertencentes ao morgado instituído por Gonçalo Annes e Manuel Sardinha
Bezerra e ao processo promovido por seu pai sobre os bens livres pertencentes à herança de d. Violante Teresa
de Vasconcelos, in: Almeida, 1915: 220; Atestado do advogado Inácio Xavier da Silva Palma, sobre os pleitos que
Paulo José de Melo Azevedo e Brito tinha pendentes em juízo para haver os bens que lhe pertenciam. Lisboa, 22
de junho de 1804, in: Almeida, 1915: 220.

48 A pecha de traidor ou covarde ainda acompanhava o seu nome na obra de historiadores bem posteriores a essa época,
como Pedro Calmon (“na fase da Independência, que se seguiu, nem sempre primou pela altivez ou autonomia de
atitude”) ou Tobias Monteiro (“conservou-se fiel à união de Portugal, ainda depois de proclamada a Independência”)
(apud Wildberger, 1949: 255). Sem falar em José Honório Rodrigues, para quem Paulo José foi um “inimigo
extremado da causa brasileira” e “um dos maiores traidores do Brasil” (Rodrigues, 1975-1976, III: 196). Maria Odila da
Silva Dias, afastando as veleidades patrióticas, esclarece: “Para os homens de ideais constitucionalistas parecia impres-
cindível continuar unidos a Portugal, pois viam na monarquia dual os laços que os prendiam à civilização européia,
fonte de seus valores cosmopolitas de renovação e progresso” (Dias, 1972: 162).
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ra tão flagrante na sua “Epístola do Pinum”. O tema da escravidão retorna num poema da
maturidade, a já citada “Resposta à carta de uma senhora”. Agora, porém, o assunto se
reveste do maior desconsolo:

O que inspirar-me podem mudos vales,
Florestas virgens, solitários montes?
Negro corpo de estúpido Africano,
Tinto de sangue do Colono açoite?
Produz minguada planta o sulco escravo,
Nem a terra sorri, se geme o arado.
Que fastos nestas brenhas se passaram?
Que suspiros voaram nestes ares?
Nestas águas, que lágrimas correram?
Morre a Poesia se o passado é mudo.
(Resposta à carta. Borges de Barros, 1841: 9)

As últimas interrogações remetem, em princípio, ao tema da morte do filho varão, ocor-
rida em 1825. Mas não deixam de se juntar a uma frustração mais difusa: “Tanta
promessa em flor cortada!” – lamenta o poeta, sem que se possa afastar de todo a
possibilidade de o lamento familiar se estender à pátria inteira, como numa tardia perda
de todas as esperanças.

O lado A do neoclassicismo luso-brasileiro é bem conhecido: a visão de uma Arcádia
onde os ideais letrados de polidez e exclusão social poderiam ganhar livre curso e agir
sobre o restante do corpo da sociedade, especialmente sobre a direção dos assuntos públi-
cos, através da acumulação de um prestígio específico das letras. E o lado B? Não menos
frustrado do que o outro, em seus anseios de participação e privilégio, este é o lado impe-
rial, que vê o imaginário ameno de uma “República das Letras” como coisa do passado.
Para ele, a antiga doutrina aristotélica da “imitação da natureza” se confunde com o domí-
nio desta, de maneira que a linguagem poética se debruça sobre o seu material assim como
um império sobre um território. É o lado que, em contraste com o “estilo simples” prefe-
rido pelos árcades, volta-se agora para o “estilo médio”, a poesia didática acima da poesia
lírica, a busca de opulência da linguagem regida pela razão, ao invés da afetação de natura-
lidade como disfarce e senha para a distinção social. É o lado que despreza a idealização
pastoril da natureza (como alegoria da civilidade), em favor da sua descrição geórgica
(como alegoria do cultivo e da instrumentalização dela). É também o lado no qual se
afirmam algumas particularidades que pareceriam indiscretas no código mais estrito do
arcadismo: o ‘eu’ como natureza a modelar, cultivar e expandir, e a pátria como o campo
próprio dessa expansão. Neste hemisfério do Império lusitano, é o lado de Borges de
Barros, da ambigüidade entre a Bahia e o Brasil, porque é indubitavelmente o lado da
pátria, mesmo na dúvida sobre o que ela era ou poderia vir a ser.
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