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Editando vestígios de um 
romance inacabado: 
A hora do sétimo anjo, de Erico Verissimo 1

A edição de manuscritos e textos modernos, no Brasil, 
apresenta duas vertentes: a da crítica textual, com importantes 
contribuições da Universidade Federal da Bahia, graças ao 
empenho da professora Célia Telles e sua equipe, bem como 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e a dos 
estudos genéticos, em especial graças ao trabalho desenvolvido 
pelos professores Philippe Willemart e Telê Ancona Lopez, na 
Universidade de São Paulo. A organização de acervos literários 
expressivos em vários centros documentais do país, como a 
Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos 
Brasileiros, em São Paulo, o Arquivo de Escritores Mineiros, da 
UFMG, e o então Centro de Memória Literária da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
proporcionou novo impulso à área. Com investigações 

1Artigo primeiramente publicado em Arquivo, manuscrito e pesquisa. Organizado 
por Eliane Vasconcelos e Marcelo Santos. Rio de Janeiro: Fundação Casa de 
Rui Barbosa, 2014.
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vinculadas, de início, às linhas do Institut des Textes et 
Manuscrits Modernes, do Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), em Paris, gradualmente consolidou-se 
um pensamento brasileiro em torno da área, cujos rumos 
se diversificaram conforme as inclinações e tendências dos 
pesquisadores que se valeram dos prototextos e dos manuscritos 
assim postos à sua disposição.

O trabalho do Centro de Memória Literária da PUCRS, 
na época, orientou-se para a edição de textos esgotados e raros 
da literatura sulina, num molde simplificado da ecdótica, mas 
depois, ante as fontes primárias reunidas nos seus acervos, 
dedicou-se a estudar os vestígios físicos dos processos criativos, 
bem como do contexto histórico de produção e recepção das 
obras. O Acervo Literário de Erico Verissimo proporcionou 
a doutorandos e mestrandos, bem como a pesquisadores de 
diversos países, matéria para a investigação renovada do ato 
e do produto literário, não só do escritor brasileiro nascido 
em Cruz Alta, como também das questões implicadas no 
tratamento teórico e histórico da relação texto e prototexto. 

Um dos casos mais instigantes desse estudo genético é 
o do romance inacabado de Erico Verissimo, A hora do sétimo 
anjo. O escritor o iniciara em 1969, no intuito de completar 
a série de romances urbanos que o consagrou, desta vez 
dedicando-se à exposição do “baile de máscaras” da sociedade 
burguesa. Afirma ele:

Mas eu tinha em mil novecentos e sessenta e nove 
esboçado uma estória que se passava em Porto 
Alegre, e em que essa “dança com máscaras”  ia 
aparecer. O título era A hora do sétimo anjo, que é 
uma frase do Apocalipse de São João. [...] Fiz o 
esquema com desenhos, bonecos, cada um com 
seu drama... e com seus destinos cruzados. Estava 
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bem adiantado no plano do livro quando vi um 
dia, numa revista estrangeira, uma fotografia que 
me impressionou pelo que continha de simbólico 
(Verissimo apud Gastal; Przybylski, 1971).

A fotografia da revista Life representava uma greve de 
coveiros, com os caixões à frente, motivo que o fascinou 
e que daria curso à elaboração de seu último romance, 
Incidente em Antares. Dos esboços já delineados para A hora 
do sétimo anjo, Erico aproveitou algumas personagens e 
suas caracterizações, assim como a trajetória planejada, 
o que destituiu os prototextos de diversos elementos que 
proporcionavam a coesão do enredo e constituiu um 
problema a posteriori, quando a ideia voltou a persegui-lo, 
em 1973, enquanto escrevia suas memórias, narradas em 
Solo de clarineta.

Seus editores insistiam em que levasse adiante a 
narrativa autobiográfica, pressão que detinha seu projeto 
de retomar o romance antevisto. Na época, o escritor lia os 
existencialistas franceses, informava-se sobre o humanismo 
marxista, levado em parte pela simpatia com as ideias de 
Albert Camus, em parte pelo propósito de assumir uma 
posição de decidido repúdio à ditadura militar que se 
endurecia no país, em parte pela necessidade de denunciar, 
como sempre o fizera, as mazelas do capitalismo sentidas no 
cotidiano da população brasileira, desta vez em direção a 
uma visada social-democrata. 

Pretendia situar o romance em Porto Alegre, analisar 
a degenerescência da burguesia local, centrando o enredo 
num protagonista que morria poucos dias depois de iniciada 
a ação narrativa e que passava a vê-la do ângulo “onipresente 
e onisciente do morto” (Campos, 1971). A alusão a esse novo 
ponto de vista sugere uma homenagem às Memórias póstumas 
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de Brás Cubas, obra dentre as de Machado de Assis que ele 
apresenta como desconcertante, em sua Breve história da 
literatura brasileira (Verissimo, 1995, p. 73):

Brás Cubas descobriu um dia a “volúpia do 
aborrecimento”. Em sua opinião, o homem não 
é uma unidade, mas uma “errata pensante”... 
em permanente mudança. Mas para quê? 
Ninguém sabe. E, de vez em quando, o falecido 
autor interrompe sua narrativa só para cutucar 
maliciosamente o abdome do leitor. Numa 
espécie de parca consolação, diz que por sorte, 
quando tudo está dito e feito, o homem é 
dotado da capacidade de rir-se dos seus próprios 
tormentos.

A mutabilidade, o tédio, a autoironia seriam os motes para 
a constituição da personagem central do novo romance, como 
indicam as anotações que seriam parte de sua caracterização. No 
caderno (ALEV 04a0024-1970), há um segmento mais antigo, 
sem datação possível – Erico utilizava várias vezes, em tempos 
diferentes, o mesmo caderno de notas –, em que o escritor 
pensa num herói chamado Lúcio Pomar, poderoso industrial, 
que, depois de morrer, se tornaria um “olho prismático” que 
observaria a vida terrena com livre movimentação no tempo 
e no espaço. Ele veria seu funeral, perceberia como ignorou 
seus seres queridos e as pessoas decentes em favor do acúmulo 
de bens, constataria sua sede de poder, seu farisaísmo, e 
testemunharia impotente as complicações da vida moderna. 
A esse anti-herói, ele pretendia contrapor um poeta que se 
entregara à vida publicitária e se reificara (p. 61-63). 
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No caderno (ALEV 04a0007-1970), Erico nomeia o romance 
como Dança com máscaras, e esboça um esquema ideológico para a 
trama: trabalharia a deterioração de uma classe, as dissimulações 
sociais, construindo uma personagem que corporificasse a revolta 
de Camus. Tematizaria as contradições do momento, os avanços 
científicos e a miséria absoluta, a força do dinheiro e a salvação 
pelo amor (p. 138). 

Figura 2 – Primeiro esboço de A hora do sétimo anjo
Fonte: Verissimo (1970). ALEV 04a0024-1970.
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Observe-se que a primeira gestação do romance acontece 
como em outros textos do autor: uma biografia mínima, que aborda 
a sociedade industrial moderna. A focalização da história vem em 
segundo lugar e o conflito em seguida, com a introdução de um 
antagonista degradado, mas um humanista antes de tudo. A intenção 
de utilizar o ponto de vista do morto indica não só o intertexto com 
Machado, mas a aproximação ao absurdo peculiar de Camus.

Figura 3 – Esboço de Dança com máscaras
Fonte: Verissimo (1970). ALEV 04a0007-1970.



91

Ainda no mesmo caderno, fica-se sabendo que a ideia lhe 
surgira em 1966, quando o autor procurava uma história para uma 
personagem chamada Valentina P., acudindo-lhe o sobrenome Pomar 
e a condição de filha natural de Adriano Braga-Pomar. Ela seria 
escultora, por sugestão do amigo psicanalista Meneghini. O caderno 
contém fragmentos sobre as personagens, cronologias, ensaios de 
nomeação, dois elencos de personagens com desenhos e traços 
característicos e suas relações hierárquicas e roteiros básicos de ação. 

Figura 4 – Fragmento sobre personagens em Dança com máscaras
Fonte: Verissimo (1970). ALEV 04a0007-1970.

São anotadas referências filosóficas: Tillich, Kierkegaard, 
Sartre, Camus, Marcuse, Steiner, sobre o existencialismo; a 
Enciclopédia Britannica, sobre pottery – porque Braga-Pomar seria 
obcecado por uma ânfora grega – para futura consulta, ele expli-
cita o momento histórico, o suicídio de Vargas, mas o que o entu-
siasma são as potencialidades narracionais do Olho.
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Por esse segundo caderno, deduz-se que o projeto do romance 
vinha desde a época do final de O tempo e o vento e que a questão 
histórica, as mudanças do país com o fim da era Vargas e advento do 
governo Kubitscheck e, depois, do breve episódio de Jânio Quadros 
e João Goulart, dando ensejo ao golpe militar de 1964, estavam no 
centro das preocupações do autor. Todavia, essa primeira articulação 
do elenco de personagens-chave com a visão de mundo do 
protagonista sofre um impasse que se expressa no caderno seguinte 

Figura 5 – Esboço inicial de Dança com máscaras/Incidente em Antares
Fonte: Verissimo (1969). ALEV 04a0006-1969.
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(ALEV 04a0006-1969), em que ainda se mantém o título Dança com 
máscaras, mas adiante o reescreve como Incidente. 

Neste terceiro caderno, enfatiza-se a necessidade de que 
o romance seja muito brasileiro, mudando o cenário: seria 
o Rio, e a época, o agora. Levanta uma série de motivos: o 
café-society, um poderoso magnata da imprensa, a juventude 
desencantada, os grupos revolucionários, a droga, os jovens 
sérios e os playboys, tudo enquadrado pela luta pela vida. O 
problema do autor é dar corpo e individualidade a tanta gente 
nas poucas horas do funeral, mas acredita que o Olho poderá 
solucionar o caso. Entretanto, começa a desconfiar que esse 
narrador talvez não fosse o ideal, porque teria de selecionar o 
que vê, o que ouve, as ideias dos outros, de um modo com o 
qual ainda não atina.

Erico explica o novo título pela acidentalidade da morte do 
herói e reitera o plano ideológico: reificação da vida, sociedade 
de consumo, poder da propaganda e do Establishment, pensando 
em usar os Krupp como exemplo do espírito do capitalismo, 
que vai do lucro à tirania, de modo que recorre a um artigo 
de William Manchester sobre a família Krupp. Faz um sumário 
dos fatos da vida de Braga-Pomar, desde o diploma em 1929 até 
sua indecisão durante a revolução paulista de 1932, acabando 
por apoiar Getúlio Vargas, que o recompensa. Pensa no herói 
como um médico paulista, que faz amizade com Vargas e se 
estabelece no Rio como médico da moda, mas anota que não 
deve ser corajoso e sensual como Rodrigo Terra Cambará e sim 
mais refinado e hipócrita.

Um novo elenco é estabelecido: Pedro (Gama), um gaú-
cho com saudade da campanha e forte sentido de liberdade, 
Antístenes Juruá, um carreirista nordestino, Montesanto, um 
magnata de imprensa – ao estilo de Assis Chateaubriand –, 
Robespierre Robles, um fotógrafo traficante. O autor pre-
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tende ter uma personagem que represente o desapego e o 
amor ao próximo, talvez um contemplativo, e refaz Valentina 
como mulher independente, escritora, temerosa ante o novo 
amor, Pedro, por uma decepção anterior. O tempo da trama 
iria da madrugada da morte de Braga-Pomar à tardinha do 
dia seguinte, no enterro, percorrido pelo Olho, sem limita-
ções, seletivamente – para o que invoca a teoria bergsoniana 
da memória como esquecimento e do tempo como duração –, 
mas ainda não sabe como irá lidar com os panoramas e cenas. 
Evoca um texto de Aldous Huxley sobre mescalina para dar 
ao Olho a sensação de ser no outro, de modo que ele pode-
ria fundir-se às correntes de consciência visadas e reconstruir 
a história de cada um em flashbacks. No final, a visão se apaga-
ria e a Terra se tornaria remota.

Há problemas que se põem na constituição temporal da 
trama, que precisa trabalhar os anos 1960 e o passado desde a 
República Nova em um dia e meio, e na focalização, porque 
o recurso do Olho apresenta o risco de parecer-se com a 
perspectiva de Deus e perder a voz própria da personagem, 
obrigando também a uma seletividade que poderia tornar 
rarefeitos a ação e o caráter dos atores, como teria acontecido 
com Caminhos cruzados. Nota-se que Erico teme repetir-se 
quanto às personagens e quanto ao próprio romance social, 
sua marca registrada, e vê com progressiva cautela o uso de 
um narrador sobrenatural.

Além de um quarto caderno (ALEV 04a0029-1970), em 
que a maior parte das anotações é de pesquisa, resumindo o teó-
logo Paul Tillich, o existencialista cristão Gabriel Marcel, além 
dos escritos humanísticos de Marx, Marcuse e alguns comenta-
dores do marxismo, bases para a criação de uma personagem 
mística que ele denomina de Frei Pio e de fundamentação das 
ideias de Pedro, agora chamado de Martim Santana, o quinto 
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caderno (ALEV 04a0021-1970) já apresenta a primeira versão 
da história, com título modificado: O dia/hora do sétimo anjo. 
Nesse caderno, testa-se discursivamente alguns trechos da nar-
rativa e introduz-se, principalmente, um outro núcleo na his-
tória, o da família Kepler, cuja ação não está clara, parecendo 
girar em torno de uma herança.

Finalmente há um sexto caderno ALEV (04a0028-1972), 
portanto, anotado após a publicação de Incidente em Antares, de 
1971. Nele Erico examina as possibilidades de mudar o título, 
o que acarretaria a exclusão de Frei Pio, um monge que conhe-
cera num campo de concentração o músico Messiaen e seu 
Quarteto do fim do tempo. Também avalia a necessidade de alte-
rar o ponto de vista do Olho, pois Incidente em Antares traba-
lhara com a perspectiva dos mortos. Pensa então em não matar 

Figura 6 – Anotações de pesquisa para A hora do sétimo anjo
Fonte: Verissimo (1970). ALEV 04a0029-1970.
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Braga-Pomar e sim deixá-lo em coma, e usar a alunissagem de 
1969 como ponto focal.

Nesse caderno, ele torna o médico Braga-Pomar um vaidoso 
pedante, colecionador de mulheres, dá-lhe um filho suicida, 
Marcelo, mantém a filha natural, com o nome de Luciana (Valentina 
fora aproveitada em Incidente), agora pintora, informa que o herói 
foi embaixador e escreveu livros caídos no esquecimento, uma de 
suas mágoas. Suas primeiras ações seriam ir à exposição da filha, 
onde encontraria Felipe (ex-Pedro), iria ao médico Bicalho, onde 
o leitor ficaria sabendo que Luciana é sua filha; noutra cena olharia 
o retrato que Luciana fez do irmão morto e lembraria da confissão 
deste, que dava a entender sua homossexualidade e a intransigência 
paterna como causa. Entre outros eventos, incluindo a morte 
de um terrorista, que ele testemunharia, ocorreria seu derrame 
cerebral. Enquanto o homem pisa na Lua pela primeira vez, essas 
personagens são mostradas em situações sociais e íntimas variadas.

O sexto roteiro é o mais desenvolvido de todos. Como 
muitos elementos dos planos anteriores haviam sido aproveitados 
em Incidente, Erico experimenta novos ângulos, mantendo a 
matéria principal, a biografia de Mafra-Pomar. Abandonando a 
ideia do Olho, volta a um narrador onisciente, com focalização 
interna ou externa, mantendo uma perspectiva aérea para 
acompanhar os dramas cruzados do elenco de personagens, 
mesmo que o recurso lembre Caminhos cruzados. O cenário muda 
do Rio para Porto Alegre outra vez, mas na virada dos anos 1960-
1970, o que altera a conjuntura política, lançando a família Braga-
Pomar no auge da ditadura e trazendo à tona as implicações 
políticas do momento, de mistura com os problemas sociais 
emergentes: o tráfico de drogas entre os jovens, a prostituição e 
a pornografia em alta, a perseguição ao homossexualismo e aos 
chamados “terroristas” pelo regime, em contraste com o maior 
feito tecnológico do século, a conquista da Lua.
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Figura 7 – Primeiros manuscritos de A hora do sétimo anjo
Fonte: Verissimo (1975). ALEV 04f0082-1975.
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Na pasta contendo os esboços do romance (ALEV 
04f0082-1975), que não incluem rascunhos propriamente 
ditos, há muito material roteirístico e páginas manuscritas com 
fragmentos de cenas, a indicar que Erico pretendia, no ano de 
sua morte, retrabalhar o romance, valendo-se de elementos 
retirados dos vários cadernos de notas. Entre o material, 
ainda por organizar, encontra-se talvez o mapa mais remoto 
de esquematização das personagens, com figuras desenhadas 
em rabiscos azuis. Há nomes e iniciais que divergem daqueles 
encontrados nos cadernos, mantendo-se apenas alguns.

O núcleo de preocupações nesses esboços é ainda a 
caracterização das personagens, havendo poucas passagens de 
textualização dos roteiros, encontráveis com desenvolvimento 
em apenas quatro páginas. Esse prototexto de A hora do sétimo 
anjo testemunha sobejamente as hesitações e impasses da 
escrita de um romance. Desde o primeiro germe, em 1966, até 
as primeiras folhas do original, escritas em 1975, traz as marcas 
do momento histórico que cercava e cerceava o autor, durante 
um regime de exceção. Pesava sua responsabilidade ante um 
público do qual angariara o respeito político, com seu último 
texto publicado, Incidente em Antares, sucesso de vendas e de 
crítica. O escritor sentia a pressão por satisfazer as expectativas 
de seus editores, que haviam nele investido desde as primeiras 
obras e que esperavam dele a continuação de suas memórias, 
também recebidas com grande repercussão, e, principalmente, 
a angústia da influência de si mesmo, tentando não se repetir 
e responder às perguntas de seu tempo. É provável que a 
inovação desse romance fosse um mergulho nas relações entre 
o homem e o sentido de Deus, entre o horror do extermínio 
em suas várias faces e a paradoxal presença divina nos homens 
como seu título sugere.
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Figura 8 – Prototextos de A hora do sétimo anjo (1)
Fonte: Verissimo (1975). ALEV 01a0006-1975.
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Figura 9 – Prototextos de A hora do sétimo anjo (2)
Fonte: Verissimo (1975). ALEV 01a0006-1975.
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Edição de fragmento de A hora do sétimo anjo (ALEV 
01a0006-1975):2

- O senhor tem sensações de frustração?
- Sim, em mais de um sentido.
- Por que?
- Poderia ter sido um homem melhor.
- Então espera um prêmio pelo bom comportamento 
na outra vida.
- Não estou certo de que espero.
***
- Por que atuamos? Por que queremos parecer (ou 
ser) galantes, bravos, belos?
- Atuamos uns para os outros. Atuamos para o espec-
tador que está dentro de nós. Em última analise, atu-
amos para Deus.
- Mas o que é Deus?
- Deus não pode ser descrito em linguagem humana 
e à luz da lógica humana.
- Então me diga, como aceita a ideia da existência de 
Deus?
Frei Pio ergueu-se. Trouxe uma Bíblia encadernada 
num couro muito gasto, colocou-a sobre a mesa, 
estendeu as mãos emaciadas sobre ela e Caio 
não pôde evitar de perceber como se recortavam 
irregularmente.
- Perdoe-me por falar de mim mesmo. Fui ordenado 
quando tinha 23 anos. Estudei em Louvain. Quando 
rompeu a Segunda Guerra eu estava na França e *** 
Deus só pode ser entendido, ou melhor, sentido, em ter-
mos apocalípticos. Essa lição eu devo a um leigo que 
era um místico. Já ouviu falar em Olivier Messaien?
- Não. Creio que não. Por que?
- É um compositor francês moderno, ainda vivo. Nós 
nos correspondemos. Ele também esteve no campo 
de concentração. Nós sofríamos. O estômago tinha 
câimbras. Eu vomitava frequentemente.
Minha fé estava então em grave perigo. Fiz amizade

2Primeira publicação em Brasil/Brazil, v. 6, n. 10, 1993, p. 91-92. 
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com ele. Descobri que ele lia a Bíblia. Compôs um 
quarteto *** e um dia eles tocaram. Então senti 
Deus. Lembrei a passagem do Apocalipse de São 
João que inspirou a composição. Ouça.
Ele abriu 0 livro e leu: “Vi outro anjo poderoso, que 
descia do céu vestido de uma nuvem. Sobre a cabeça 
trazia o arco-íris, o rosto era como o sol e os pés 
como colunas de fogo e na mão tinha um livrinho 
aberto. Pondo o pé direito sobre o mar e o esquerdo 
sobre a terra, gritou com voz poderosa, como leão 
que ruge.
[...] levantou a mão direita para o céu e jurou por 
aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou 
o céu e tudo o que nele há, a terra e tudo o que 
nela há, o mar e tudo o que nele há: Já  não haverá 
tempo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando
tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, 
assim como anunciou a seus servos, os profetas”.
A composição foi chamada de Quarteto para o Fim do 
Tempo. Eu estava quase anestesiado pelo frio. Meus 
dedos estavam hirtos. Eu ouvia, olhando para o 
rosto dos intérpretes. Então vi os orgulhosos oficiais 
nazistas. Houve uma nota aguda, muito prolongada, 
do clarinete *** Essa foi a verdadeira revelação de 
Deus. Aquele grupo irradiava luz... Vi o espanto no 
rosto de nossos soberbos e cruéis carcereiros. Então 
recuperei minha fé.
Vi o fim do Tempo e solucionei o mistério de Deus.
Houve um silêncio. O sol estava se pondo. A cor dos 
morros [se adensava]. Caio pensava. [... ] / /




