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Entreato: os expoentes da cultura literária

Na primeira década do século XX, prosperaram e se consolidaram os
planos de Machado de Assis e de José Veríssimo, entre outros, reunidos em
torno da Revista Brasileira para a fundação de uma instituição inteiramen-
te consagrada às letras no país. Nesses anos, a Academia Brasileira de Le-
tras (ABL), a “Torre de Marfim”, nas palavras do seu mais importante fun-
dador, tornou-se o nível máximo de consagração e reconhecimento intelec-
tual em todo o Brasil (Ventura, 1991). Planejada para receber ‘os artistas da
palavra escrita’, a Academia, criada em 1897 aos moldes da Academie
Française, definiu nos seus estatutos que os seus membros deveriam pos-
suir obra de indiscutível valor literário (El Far, 2000). Não se pleiteava abso-
lutamente que fossem partidários ou simpatizantes de qualquer corrente
política ou escola filosófica, e, “limitada e aristocrática por natureza”, a
agremiação, situada na sede da Revista, na rua do Ouvidor, reunia os seus
membros exclusivamente para tomar chá e conversar sobre literatura. As
reuniões realizavam-se para defender o talento dos que já tivessem dado
suficientes “provas de amor pela palavra escrita” (José Veríssimo. ‘A Acade-
mia Brasileira: sua razão de ser, seu programa’, Renascença, n. 18, ago. 1905,
p. 61). Os membros da agremiação literária precisavam ser todos ‘homens
de letras’, ou seja, na sua própria acepção, necessitavam ter adquirido o
foro incontestável de escritores por intermédio da imprensa ou de livros.

3

Nada como o inútil para ser artístico. Daí o desocupado flâneur
ter sempre na mente dez mil coisas necessárias, imprescindíveis, que podem

ficar eternamente adiadas.
Paulo Barreto – João do Rio (1997)
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A Academia foi criada para que as letras se tornassem uma profissão
remunerada e reconhecida aos olhos da elite culta brasileira. Forçosa era,
portanto, a consolidação de uma identidade comum a uma camada muito
diversificada e ampla de homens de letras, cuja atividade era tida, na pró-
pria ocasião, como excessivamente genérica e amorfa.

Como vimos no capítulo anterior, nesses anos, seu único espaço de
exercício intelectual minimamente sistemático era a imprensa. E nela, a
labuta oferecida aos homens de letras tendia a ser cada vez menos literária
no sentido tradicional: no lugar do trabalho completo e culto do letrado, a
rapidez das informações do redator; no lugar de discursos, longos textos
ou tratados, mais e mais reportagens e entrevistas com frases breves em
curtos parágrafos.1

Desse modo, a identidade dos homens de letras e os atributos da sua
atividade intelectual começaram a ser discutidos porque percebia-se a sua
proliferação como ‘diária’. Foi contra essa ‘vulgarização’ da atividade lite-
rária que os criadores da Academia Brasileira e seus demais simpatizantes
passaram a se opor.

José Veríssimo, por exemplo, além de ter sido um dos fundadores da
casa, foi também um dos maiores defensores do tipo ideal do letrado como
um artesão, ou como um ‘vocacionado para as letras’. Veríssimo se batia
vivamente contra a atividade literária feita às pressas ou como “um pas-
satempo de desocupados” (Elísio de Carvalho. ‘José Veríssimo’, Renascença,
n. 33, nov. 1906, p. 179). A literatura deveria ser, nos seus termos, uma
ocupação e não um deleite para as horas de lazer. Sua posição, cada vez
mais notória, era: nem tão poucos privilegiados a desfrutar de descomu-
nais mercês e prestígio social, nem tantos incapazes a subtrair-lhes as
vantagens.2

Nesse encaminhamento, parece razoável supor a seguinte propor-
ção: para a crescente padronização da linguagem literária imposta pelos
jornais admitindo homens de letras tão polivalentes, mais proeminentes
tornaram-se, por seu turno, as preocupações estéticas dos acadêmicos.3

Aliás, estavam mesmo ciosos da definição de regras para a escrita literá-
ria, da reformulação da ortografia e do uso de uma linguagem mais apro-
priada ao gênero de discurso que produziam     (El Far, 2000). Ao pretender
circunscrever o perfil da atividade que realizavam, caracterizaram, no
mesmo sentido, os requisitos prévios para os seus praticantes: qualidades
de correção moral, de elegância na escrita e de talento a ser abalizado
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segundo os critérios de uma instituição composta pelos seus mais notá-
veis representantes (José Veríssimo. ‘A Academia Brasileira’, Renascença, n.
18, ago. 1905, p. 62) – homens de letras, tais como Machado de Assis e
Coelho Neto, herdeiros, por sua vez, de José de Alencar, Bernardo Guima-
rães, Joaquim Manuel de Macedo e Franklin Távora. Resumindo, os aca-
dêmicos supunham que já era tempo de dar lugar à livre expressão do
gênio criador (José Veríssimo. ‘Machado de Assis’, Renascença, n. 23, jan.
1906, p. 3).

Uma Nova Idéia de Literatura

A emergência da idéia de literatura como expressão da alma, como a
arte de escrever e de aprazer, com indispensáveis artifícios de invenção, de
ficção e de cuidadosa composição individual, tal como “uma renda nítida
e delicada nas mãos da mais paciente bordadeira”,4 levou a uma redução
do amplo e antigo significado da palavra.

De acordo com José Veríssimo, a literatura não passava da “repre-
sentação fictícia da nossa vida e sociedade”, uma “novidade da imagina-
ção”, ou a “felicidade e beleza da expressão”, e, mesmo ainda, o “culto da
forma e da beleza no verso”.5 E todos esses preceitos deveriam ser tomados
como verdadeiros dogmas estéticos. A essa altura, o ‘literato’ foi passando
a ser um criador de vida, um autor de ficção a quem dever-se-iam exigir
virtudes de imaginação, de composição de linguagem e de estilo; preocu-
pações exclusivamente artísticas e ciosas da forma escrita. E escrever, nes-
se caso, não era fazer corresponder pensamentos a palavras, mas chegar,
através da imaginação, ao coração dos homens, revelando-lhes os seus
sentimentos em comum (José Veríssimo. ‘Machado de Assis’, Renascença,
n. 23, jan. 1906, p. 1-2).

Desdobrando esse argumento, aos ‘literatos’ se opunham os “supér-
fluos do mundo das letras”, como nas palavras de Veríssimo, os burocra-
tas e servidores do bem público, os homens de ciência, os bacharéis, sem
contar ainda os políticos, professores, diplomatas, homens da sociedade e
os jornalistas. Todos com as suas respectivas ocupações, mas insistindo
em fazer as vezes de poetas e escritores.6 E só seriam beneficiados na sua
falsa fama de homens de letras pelo caráter açodado daquela “literatura
apressada”, “literatura sem livros”, “literatura de folhetos, sem nenhuma
característica que lhe dê[sse] realce ou valor” (José Veríssimo. ‘A Academia
Brasileira: sua razão de ser, seu programa’, Renascença, n. 18, ago. 1905,
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p. 51, 62). E Veríssimo ainda ponderava – a despeito da novidade do, en-
tão, recente surgimento dos decadentistas, parnasianos e simbolistas, por
exemplo, a grande maioria dos presumidos homens de letras da ocasião
nada tinha a dizer. Segundo ele, faltavam-lhes talento, gênio, disposição
especial do espírito, e mesmo o preparo intelectual ou um mínimo de fa-
miliaridade com o ofício que usurpavam sem exercer dignamente (Elísio de
Carvalho. ‘José Veríssimo’, Renascença, n. 33, nov. 1906, p. 178).

Com todas essas discussões que sugeriam um estreitamento da no-
ção alargada e corrente de literatura como ‘conhecimento’, a própria ex-
pressão ‘homem de letras’ começou a tornar-se inadequada para, ao me-
nos, denotar o trabalho realizado pelos literatos – escritores que, gradual-
mente, passaram a ser reconhecidos como os “focos geradores de leves
pensamentos”, pelo seu talento para produzir poesia, romances, crônicas,
contos, ficção, enfim, arte. O que, em outros termos, significava cultuar a
livre inspiração, a beleza, as emoções, os sentimentos e a douceur de vivre.
A ‘literatura’, portanto, seria a mais pura liberdade de movimentos, a ins-
piração engendrando a arte, a imaginação recriando o ideal, a bela e cuida-
da forma que reveste as idéias. Toda obra literária teria por obrigação ser
uma ‘jóia’ lapidada e atraente (Sud Mennucci. ‘Uma nova expressão de
arte’, Revista do Brasil, n. 37, jan. 1919, p. 3-7).

Sucede que essa tendência literária acabou culminando na preocu-
pação estética da fase chamada por Lúcia Miguel-Pereira de “sorriso da
sociedade”, tal como a definira originalmente Afrânio Peixoto. E longe do
perfil de “frívolos e deslumbrados” que a historiografia insiste em lhes
imputar, esses homens de letras, cada vez mais “puros literatos”, como
passaram progressivamente a se autodesignar,7 estavam, na verdade, a
assumir que produziam ficção, que se deixavam conduzir pela imaginação
e que o seu ofício era fundamentalmente recreativo, de ‘correção’ e de
‘idealização’ da realidade, assim como de deleite e de prazer na criação
artística (Sud Mennucci. ‘Uma nova expressão de arte’, Revista do Brasil, n.
37, jan. 1919, p. 6).8 Nas palavras do próprio Peixoto (apud Miguel-Perei-
ra, 1988: 248), em 1940,

a literatura é como o sorriso da sociedade. Quando ela é feliz, a sociedade,
o espírito se lhe compraz nas artes e, na arte literária, com ficção e com
poesia, as mais graciosas expressões da imaginação. Se há apreensão ou
sofrimento o espírito se concentra, grave, preocupado, e, então, histórias,
ensaios morais e científicos, sociológicos e políticos são-lhe a preferência
imposta pela utilidade imediata.
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E essas preocupações estéticas acabaram arrematando a ABL e parte
de seus membros. Parecia-lhes claro de que deveriam representar, sobretu-
do, a beleza; único tema de inspiração para ‘puros literatos’. Nada mais
leal, diga-se de passagem, ao legado e aos preceitos artísticos dos princi-
pais fundadores da agremiação.

É claro que todo esse esforço não impediu a eleição de letrados de
outras formações intelectuais como o próprio Afrânio Peixoto. Toda essa
identidade profissional comum que lutavam para forjar e firmar acabou
sendo posta duramente à prova com a entrada na ABL de notáveis sem
produção que caracterizasse rigorosamente o fazer literário – poesias, crô-
nicas, romances ou prosa. Mesmo alguns de seus membros, grandes cele-
bridades nacionais do período, não se sentiam plenamente à vontade na
casa, alegando, tal como o fizera Rui Barbosa, não serem literatos no sen-
tido rigoroso do termo.9

A eleição de Oswaldo Cruz em 1912, por exemplo, desencadeou um
grande debate, na imprensa e na própria agremiação, sobre os verdadeiros
significados das noções ‘homem de letras’ e ‘literato’, e de quais seriam os
seus requisitos e atributos. A criação da Sociedade Brasileira dos Homens
de Letras em 1914, com vistas a transformar a carreira literária numa
profissão que exigisse formação prévia em cursos, congressos e conferên-
cias, só corrobora a amplitude de todas essas discussões no meio letrado
do período (Broca, 1975). E não eram poucas. Essas mesmas insinuações,
sátiras e brigas já deixavam transparecer, exatamente, uma maior
especificidade da idéia de literatura.

Como criação artística, a escrita literária deveria obrigatoriamente
inventar, criar novas cenas, salientando as “feições diversas e múltiplas de
nossa gente”, principalmente da sua sociedade mais ‘civilizada’, ou seja, a
que habitava o Rio de Janeiro, contando e enfeitando histórias sobre os
seus salões, sobre as suas ruas calçadas, sobre as suas novas fachadas, as
roupas dos janotas, enfim, sobre a face mais cosmopolita do Brasil (Elísio
de Carvalho. ‘José Veríssimo’, Renascença, n. 33, nov. 1906, p. 179).10 Na
sua produção, mais conhecida como ‘beletrista’ pela amenidade dos seus
temas, prevaleceu a exaltação do espírito de civilidade da cidade, no dizer
do período, finalmente liberta do “seu desagradável aspecto colonial, de
suas casas sem arquitetura, beiradas de telhados despejando a água da
chuva sobre umas ruas tortuosas, estreitas e mal calçadas” (João de Barros.
‘Crônica’, Renascença, n. 2, abr. 1904, p. 41). Ao assumirem o cunho de
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exaltação da modernidade, tal como no célebre slogan “o Rio civiliza-se”,
da coluna mundana O Binóculo, de Figueiredo Pimentel, os literatos persis-
tiam no intuito de se mostrarem civilizados aos olhos estrangeiros.

A sociedade brasileira, na verdade a carioca, à semelhança da parisiense,
também seria, do ponto de vista desses literatos, policiada, culta, cidadã e
perfeitamente digna de definir o que de mais belo eram e possuíam (José
Veríssimo. ‘Machado de Assis’, Renascença, n. 23, jan. 1906, p. 3). A ordem,
a beleza e o bom gosto que reinariam na cidade seriam, na sua definição, a
mais primorosa matéria-prima para o entusiasmo poético florescer e “em
imprevistas combinações de nuvens e de cores, formar quadros extraordiná-
rios, surpreendentes”, e, acima de tudo, únicos, originais (Elísio de Carva-
lho. ‘José Veríssimo’, Renascença, n. 33, nov. 1906, p. 179).11

A sua profissionalização como literatos pode ser mesmo relacionada
à própria mudança na circulação dos bens culturais, então destinados a
um público urbano emergente. Sugestivas são também as redefinições tanto
das noções de autoria, de obra e propriedade intelectual quanto as varia-
ções na recepção das idéias, até então relacionadas à oralidade (Ventura,
1991). E naquela configuração, como já se sabe, o verbo fácil era ainda um
indício de inteligência. Mas, com o estabelecimento de uma produção mais
sistemática voltada para os jornais, deu-se o início da discussão sobre a
fixação de normas e regras para a escrita, que na imprensa deveria ser
mais ‘comedida’ e ágil. Os jornais contribuíram, assim, com novos ele-
mentos, para a crise da cultura retórica dos bacharéis e demais ‘espíritos
instruídos’.

De fato, os literatos, ao intentarem fazer frente ao crescente privilé-
gio público do jornalismo, começaram, no mesmo movimento, a discutir
os fundamentos do seu vocabulário, a pertinência do seu ofício e os gêne-
ros mais apropriados à redação de textos ficcionais. Pretendia-se o total
afastamento estilístico da padronização dos jornais, e sua ênfase em notí-
cias. É importante observar também que toda essa defesa da liberdade da
forma literária por parte de alguns acadêmicos, como José Veríssimo e
João do Rio, por exemplo, não os opunha unicamente aos publicistas e
jornalistas. Grande parte da reação dessa literatura que se profissionalizava
deu-se contra o realismo-naturalismo – corrente intelectual vista por es-
ses literatos como “uma horrível vulgaridade”, se não mesmo como uma
“verdadeira depravação estética” (Elísio de Carvalho. ‘José Veríssimo’, Re-
nascença, n. 33, nov. 1906, p. 179).12
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As Tensas Relações entre a Literatura e a Retórica

O naturalismo se expandiu nos meios letrados brasileiros a partir da
Escola de Direito do Recife pelos idos de 1870 (Miguel-Pereira, 1988). E
com a sua proeminência, a aliança entre 'letras' e 'saber científico', própria
à configuração mental enciclopédica, começou a apresentar os seus
primeiros sinais de 'crise'.

A geração naturalista recusava, de modo contumaz, o que chamava
de ‘o engano do romantismo’. Segundo os naturalistas, a literatura ro-
mântica consistiria na simples manifestação de um ponto de vista, de um
ângulo essencialmente pessoal. O que se passava a realçar era a atitude de
objetividade na descrição da vida social observada e o comprometimento
da atividade literária com o desenvolvimento do país (Martins, 1946;
Coutinho, 1969; Costa, 1967, 1989; Leite, 1976; Lima, 1981; Candido,
1988; Mota, 1992).13

O movimento literário engendrado pela geração de 1870 pretendia
significar uma ‘virada anti-romântica’, segundo a qual os chamados ‘valo-
res artísticos’ não deveriam sequer ser considerados (Ventura, 1991; Picchio,
1997).14 Para essa corrente intelectual, a experiência literária deveria ser
indissociável da análise realista. Com o realismo, a literatura, na verdade,
renegou ‘a arte de bem dizer’, que, no passado, inclusive, tinha sido a sua
própria razão de ser, e essa abjuração manifestou-se quando se pretendeu
associar linguagem literária à transparência da realidade observada. Em outras
palavras, ‘retórica’ e ‘literatura’ se afastaram nesse período naturalista.

Entre o romantismo no século XIX e o modernismo no século XX,
houve um esforço pela autocaracterização da literatura, e seu ápice foi a
oposição entre os escritores de estilo faustoso e aqueles que primavam
pelo lado instrumental das suas obras.15 Antagonismo este que fez nascer
entre os literatos do novecentos a necessidade de defender preceitos artís-
ticos tanto contra o jornalismo e contra o uso da terminologia científica
consagrada pelo naturalismo quanto ainda contra o partidarismo em ques-
tões políticas e sociais, motivação alçada ao máximo em 1902 com o
lançamento de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha.

No dizer de Veríssimo, por exemplo, aquela literatura de Cunha e
Aranha era excessivamente monotemática. Ao exigir o estudo do sertão ou
do ‘verdadeiro Brasil’, atinha-se por demais “às regras fixas, às fórmulas
apodícticas e aos rigores dos interesses sociais” (José Veríssimo. ‘Machado
de Assis’. Renascença, n. 23, jan. 1906, p. 3). E com isso, beneficiava os



68

‘charlatães’ que     esconderiam, por trás do pleito fácil e do calor da hora, a
sua ausência de idéias e de talento para exercer a profissão literária. No
seu entender, a literatura como arte deveria ser absolutamente livre, só
exigindo do artista talento e sinceridade. Sua missão suprema era levar às
almas emoções superiores. Para tanto, o artista deveria ser totalmente
espontâneo, capaz de escolher seus temas sem estar submisso a qualquer
tipo de ingerência externa. E tudo isso porque se moveria numa esfera total-
mente autônoma (e quase sagrada) de produção de pensamentos – a arte.

Como se vê, a corrente literária classificada usualmente como frívo-
la pretendia, tão-somente, fazer da literatura prosa de ficção. Queria, tão-
somente, fazer da literatura uma arte. E, diga-se logo, não se faz menção
a uma simples moda literária, mas a uma efetiva mudança no gosto dessa
elite letrada que pleiteava a especificação da literatura como uma arte
desinteressada. Enquanto isso, mas no mesmo movimento, passavam a
associar, cada vez mais, os sisudos temas sociais ao universo da ciência.

O que se quer salientar é que tanto a crítica do realismo-naturalis-
mo ao romantismo quanto a recusa do realismo-naturalismo pela corren-
te literária prosa de ficção foram, na verdade, os primeiros sinais do afas-
tamento entre os discursos literário e científico. Nesse processo, destaca-
se, sobretudo, o espanto manifestado quando da preconização em se ob-
servar de perto o que se procura modificar e aperfeiçoar, rejeitando o senti-
do romântico de selecionar da realidade toda a vulgaridade e feiúra; movi-
mentos indissociáveis da reformulação do próprio conceito de literatura.16

E toda essa discussão levou a uma redefinição mais estrita da palavra,
cujo conteúdo forte passou a ser o de ‘arte de ficção’. E arte com o uso de
muitos adjetivos, hipérboles, vocativos e sinônimos. Recurso legitimado
também pelo fato de estarem vivendo um período de transição, quando da
expressão oral tinham passado aos domínios da expressão escrita [Paulo
Barreto – João do Rio. ‘Raimundo Correia’, s.d.: 319].

Na verdade, os literatos estariam tão-somente pelejando para se famili-
arizar com a palavra impressa. E tantos custos porque o discurso oral, seu
recurso preferido, seria, além de mais apropriado para transmitir a beleza,
uma verdadeira composição musical com palavras cheias de vida, livres, “sol-
tas de todas as cadeias, capazes de por si só definir, pintar e colorir” o mundo.
Constituiriam, na verdade, a própria encarnação da sensibilidade humana.
De outro modo, à vista da oralidade, a expressão escrita seria morta, passível
de prisão e controle [Paulo Barreto – João do Rio. ‘Coelho Neto’, s.d.: 54].
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Por conta disso, seguiam justificando o emprego de tantos ‘guisos’
naquela literatura. O emprego de adornos lingüísticos não passava do de-
sejo de fazer coincidir palavras com ‘idéias onomatopaicas’, vibrantes,
pulsantes e que, só assim, pela sonoridade, poderiam comunicar senti-
mentos [Paulo Barreto – João do Rio. ‘Coelho Neto’, s.d.: 54].

Com isto, aparentemente ‘voltamos’ ao mais forte signo do padrão
de produção intelectual dos bons e velhos homens de letras – a sua lingua-
gem ‘empolada’. Mas só aparentemente. Ao ser conotada como a ‘arte de
escrever e aprazer’, a literatura beletrista efetivamente ainda foi passível,
inúmeras vezes, e já o veremos, de confusão com a retórica. Aliás, as
antigas associações sinonímicas entre ‘retórica’ e ‘humanidades’ de um
lado, e ‘humanidades’ e ‘literatura’ como ‘conhecimento’, de outro, eram,
como se já discutiu, muito fortes. Não causa espanto, portanto, que tão
sólidos significados não tenham sido apagados, assim de uma hora para
outra, nem da semântica, tampouco da história do uso da palavra. Acres-
cente-se a isso, a censura naturalista ao romantismo, então definido como
o ‘exagero da imaginação’ e a ‘pieguice da linguagem’. Nessa configura-
ção, retórica, literatura romântica e literatura beletrista pareciam fazer
parte de uma mesma cadeia ininterrupta e indistinta de faladores e escri-
tores aparatosos e exagerados.

A bem da verdade, a ABL e sua ‘estética sorriso da sociedade’ robus-
teceram mesmo a notoriedade pública dos homens de letras de palavreado
vistoso, contribuindo ainda mais para o largo alcance das suas atribui-
ções. O seu esplendor público foi realçado pela criação e fortalecimento da
casa, essa instância de consagração intelectual que, no limite, só reforça-
va a sua imagem de fiadores da civilização entre os brasileiros, posto que,
como consta dos seus estatutos, eram os maiores expoentes da cultura
nacional. No entanto, pretendentes a definir mais estritamente o trabalho
literário como expressão artística, a ABL e sua ‘estética’ foram duas peças
fundamentais para o definitivo ocaso do padrão generalista de cultivo da
inteligência, cooperando para o processo de especialização intelectual que
começava a se delinear naqueles anos. E, ainda que tenha sido frustrada
admitindo membros tão polivalentes, a ABL precipitou uma percepção da
literatura como uma atividade especificamente artística. E tudo isto, sem
a menor pretensão enciclopédica.
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Notas

1 Coelho Neto no seu romance A Conquista, de 1899, expressa através de um dos seus
personagens a indignação de um literato ao ser confundido com um jornalista: “(…)
Em verdade nada temos de jornalistas. (…) fazemos romances e contos” (apud Ma-
chado Neto, 1973: 80).

2 É conhecida a recusa de Veríssimo em continuar na própria Academia após a eleição,
em 1911, do engenheiro Lauro Müller, ministro de Transportes e Obras Públicas do
governo Rodrigues Alves. Definindo a literatura como a “arte da palavra” e como as
“boas e belas letras”, renunciou ao cargo de secretário da ABL. Sobre a sua especificação
para a atividade literária, ver Veríssimo (1907: 3-4). Sobre o autor, ver Barbosa
(1974) e Ventura (1991).

3 Paulo Barreto [s.d.], mais conhecido como João do Rio, no seu livro O Momento Literário
apresenta uma enquete feita entre os literatos sobre o papel do jornalismo na chama-
da ‘arte literária’. Quase todos foram unânimes em afirmar o desserviço prestado
pela falta de apuro, pela pressa, pelo empobrecimento da escrita nos jornais da cidade
do Rio de Janeiro.

4 Palavras de João Luso (apud     Broca, 1975: 221-222).
5 José Veríssimo, exatamente, já começava a chamar de “filósofos” todos os pleiteadores

a espíritos enciclopédicos. E mesmo para ele, a pretensão à gerência de uma gama tão
variada de pensamentos de todos os tipos causava estranheza. Sobre Farias Brito,
“filósofo”, declarou: “Confesso que sempre me pareceu singular e esquisito o caso
deste homem” (apud Costa, 1967: 371).

6 Argumento rigorosamente semelhante foi apresentado por Olavo Bilac em discurso
no Palace Teatro em 1904, ocasião em que foi aclamado ‘O Príncipe dos Poetas Brasi-
leiros’. Sobre o discurso, ver Machado Neto (1973: 127).

7 Como por exemplo, Medeiros e Albuquerque (‘Paulo Barreto no tempo de Wenceslau’,
Revista do Brasil, n. 18, jun. 1917, p. 20); Amadeu Amaral (‘Em torno de Machado de
Assis’, Revista do Brasil, n. 27, abr. 1918, p. 357) e Miguel Mello (‘José Veríssimo’,
Revista do Brasil, n. 27, abr. 1918, p. 409).

8 Na verdade, pode-se argumentar que o próprio Machado de Assis já defendia a
definição da literatura como evasão e recriação da realidade. Rejeitando o chamado
‘imperativo nacionalista’ defendido por Sílvio Romero para a produção literária,
fazia equivaler ‘nacionalismo’ a ‘provincianismo’. Machado de Assis dizia ainda que
sua inspiração era nada menos que o ‘homem universal’ (Lima, 1986; Velloso, 1988).

9 Essa afirmação de Rui Barbosa foi, inclusive, registrada nas atas das reuniões da
Academia em 8 de maio de 1919 (El Far, 2000: 91). Sílvio Romero expressou descon-
tentamento semelhante: “Conheci, sem esforço e para meu mal, que, se não sou ao pé
da letra um cientista, não me cabe também a denominação de literato, no sentido
restritíssimo que este qualificativo tem entre nós” [Paulo Barreto, s.d.: 36].

10 Esse molde ‘arte da palavra’, de Peixoto e João do Rio, entre outros, não foi incorporado
por todos os letrados do período, é certo. Registre-se, pois exemplo maior não há, que
o clássico livro de Euclides da Cunha, lançado em 1902, foi recebido no meio intelec-
tual do período como a fonte mais genuína de exposição de um ambiente pouco
conhecido e, ainda, como a origem e matriz da divisão de dois Brasis: o do litoral e o
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dos sertões. A dicotomia ‘país real’ (o dos sertões) e ‘país legal’ (o do litoral) redundou
na representação da inconsistência do trabalho intelectual levado a cabo pela estética
‘sorriso da sociedade’, pretenso fruto da proeminência das idéias estrangeiras impor-
tadas e do desdém pelos ‘verdadeiros’ problemas nacionais. E a vertente intelectual
oriunda do naturalismo, nas suas aproximações entre literatura, ciência e temas
sociais, está na origem do processo de constituição e institucionalização das ciências
sociais no Brasil (Queiroz, 1979; Vilhena, 1997; Lima, 1999).

11 Sobre a produção literária daquelas décadas versando sobre a cidade, a beleza, a
liberdade da imaginação e as benesses modernas, podem-se citar: Coelho Neto. Rap-
sódias. Rio de Janeiro: Garnier, 1911;  Coelho Neto. Jardim das Oliveiras. Porto: Chardron,
s. d.;  Coelho Neto. A Conquista. 3.ed. Porto: Chardron, 1921; Coelho Neto. Livro de
Prata. São Paulo: Liberdade, 1928;  Coelho Neto. Vida Mundana. 2. ed. Porto: Chardron,
1924;  Coelho Neto. A Capital Federal. 5. ed. Porto: Chardron, 1924;  Sud Menucci. Alma
Contemporânea: ensaios de estética. 2.ed. São Paulo: Cultura Brasileira, s.d.; Paulo Barreto
(João do Rio). A Alma Encantadora das Ruas. Rio de Janeiro/Paris: Garnier, 1910; Paulo
Barreto (João do Rio). Cinematógrafo. Porto: Chardron, 1909; Benjamin Costallat.
Mademoiselle Cinéma. Rio de Janeiro: Costallat & Micollis, 1921; Benjamin Costallat.
Fitas... Rio de Janeiro: Costallat & Micollis, 1924; Gonzaga Duque. Graves e Frívolos: por
assuntos de arte. Lisboa: Livraria Clássica, 1910; Álvaro Moreira. Boneca Vestida de
Arlequim. Rio de Janeiro: Pimenta de Mello, 1927; Raul Pederneiras. Cenas da Vida
Carioca. Rio de Janeiro: Editora Jornal do Brasil, 1924; Raul Pederneiras. A Máscara do
Riso. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1917; Bastos Tigre. Arle-
quim. Rio de Janeiro: Tip. Fluminense, 1922; Bastos Tigre. Fonte da Carioca. Rio de
Janeiro: Livraria Leite Ribeiro, 1922; Afrânio Peixoto. A Esfinge. Rio de Janeiro: Fran-
cisco Alves, 1911.

12 Na oposição ao realismo, os literatos julgavam se aproximar dos artistas europeus
que, na segunda metade do século XIX, preconizaram o ideal da ‘arte pela arte’. E
nessa moderna concepção devem-se ressaltar a premissa da liberdade do artista
frente às ingerências da política e das necessidades do cotidiano, e a sua definição
estrita – a arte deveria ser feita pour plaire au goût. Assim, rejeitando tanto o primado
da reprodução da realidade na linguagem literária quanto o partidarismo político, os
literatos brasileiros remetiam-se ao ideal da beauté, de Baudelaire, à “perfeição do
estilo”, preconizada por Flaubert, os Goncourt, Anatole France e Mallarmé, assim
como ainda ao tema da absoluta inutilidade da arte defendida por Oscar Wilde.
Quanto a este último, por exemplo, Paulo Barreto (João do Rio) publicou todo um
elogio da sua concepção estética resumida na fórmula: “A revelação final é que a
mentira, isto é a narrativa das belas coisas falsas, constitui o fim da arte” (‘O Breviário
do Artificialismo’, Renascença, n. 13, mar. 1905, p. 137-139). Quanto aos artistas
europeus, versando sobre a antinomia entre arte e utilidade social, podem-se consul-
tar também Febvre (1936), Cassagne (1959), Benda (1975), Kempf (1977), Karl (1988),
Rollemberg (2000), Beaumarchais, Couty e Rey (1994) e Christin (2003).

13 Essa premissa, no entanto, não os opunha (ao contrário do que pensavam) aos
românticos. Como bem argumenta Lima (1999), com o naturalismo há mesmo uma
superposição da descrição realista com a valorização da literatura como a constru-
tora da nacionalidade.
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14 A propósito, vale citar as célebres polêmica e condenação feitas por Sílvio Romero a
Machado de Assis e a José Veríssimo, cujas obras pecariam, segundo ele, pela ausên-
cia de contornos políticos e pela dubiedade da suas posições como literatos e brasilei-
ros (Barbosa, 1974; Ventura, 1991).

15 Os chamados ‘literatos boêmios’, os outsiders de então, também tiveram atuação
preponderante na valorização dos produtos literários, participando dos grupos que
fundaram as revistas ilustradas, e isso por força das reclamações que lançavam às
permissivas admissões na ABL. Para tanto, basta lembrar o mais ácido e mordaz
dentre todos eles: Afonso Henriques de Lima Barreto (Broca, 1991; Sevcenko, 1995;
Velloso, 1996; Gomes, 1999).

16 Os parnasianos e os simbolistas foram os mais chocados com a uniformização da
linguagem literária e com a objetividade requeridas pelo naturalismo. Não à toa,
foram os que mais apelaram para a ornamentação narrativa do discurso, assim
como foram os que mais defenderam a idéia de ‘artesanato literário’ (Candido, 1997).
Cabe acrescentar que o naturalismo engendrou uma discussão sobre a especificidade
da atividade literária também na França. Ao pretender aplicar na literatura os méto-
dos das ciências naturais, Zola acabou por precipitar a mais estrita definição dos
preceitos artísticos na escrita literária (Charle, 1979; Chevrel, 1982). Mesmo na França,
inclusive, com o sucesso do naturalismo nas suas associações com o então triunfan-
te discurso científico, também atribuíram-se frivolidade e esnobismo à arte, acusada
ainda de ser “moralmente inautêntica". Cf. Sennett (1999).


