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A gênese de O Senhor Embaixador e 
sua recepção1

Os acervos de escritores são atualmente as fontes primá-
rias mais autorizadas para a retomada dos estudos literários 
de uma perspectiva não essencialista. Seus documentos são o 
ponto de partida para a constituição ou a revitalização da his-
tória, da crítica ou da teoria literária. Assim atestam os origi-
nais datiloscritos de O Senhor Embaixador, os cadernos de notas 
de Erico Verissimo que contêm anotações pertinentes à gênese 
do romance e as cartas recebidas e remetidas com informações 
dos correspondentes sobre o contexto político à época de pro-
dução da obra. São complementares também a fortuna crítica 
da obra, que induz a determinadas representações históricas 
de seu sentido, e publicações na imprensa como entrevistas e 
reportagens reveladoras das instâncias de criação do romance. 

1 Este artigo é um extrato do capítulo “A materialidade do sentido e o estatuto 
da obra literária em O Senhor Embaixador, de Erico Verissimo”, integrante da 
obra As pedras e o arco: fontes primárias, teoria e história da literatura, de autoria 
de Regina Zilberman, Maria Eunice Moreira, Maria da Glória Bordini e Maria 
Luíza Ritzel Remédios, publicada pela Editora UFMG, Belo Horizonte, 2004. 



182

Tais documentos, pertencentes ao Acervo Literário de 
Erico Verissimo, todos de caráter primário, possibilitam testar 
a hipótese de que O Senhor Embaixador representa uma tomada 
de posição política de Erico Verissimo num período de crise 
institucional brasileira – 1964 – em que a cultura se volta para o 
engajamento social e em que o escritor vê seu país sob injunções 
internacionais que se relacionam com a experiência direta, na 
Organização dos Estados Americanos (OEA), da política externa 
norte-americana e soviética.

Quando Erico Verissimo começou a escrever O Senhor 
Embaixador, em 1963, já se processava o chamado boom da 
literatura latino-americana, expressão cunhada nos Estados 
Unidos para designar o novo romance real-maravilhoso que 
Alejo Carpentier e García Márquez praticavam. A presença física 
de Borges naquele país, através das conferências do escritor já 
então considerado o gênio das letras da América hispânica, 
encarregara-se de atrair a atenção não só do público norte-
americano, mas europeu, para essa seara recém-semeada. 

Embora na Biblioteca de Erico Verissimo conste um livro de 
autor latino-americano dessa fase – La región más transparente, do 
mexicano Carlos Fuentes, em terceira edição de 1960 – que ele 
recebeu com dedicatória do autor e que poderia tê-lo dirigido com 
similar criticismo e sátira para as questões latino-americanas, a virada 
de Erico para o novo gênero não parece ter sido determinada pelos 
reflexos do boom. Afinal, só em 1970-1971 ele escreveria Incidente 
em Antares, esse sim um romance ao estilo do realismo mágico 
consagrado por seus colegas de língua espanhola. Além disso, sua 
Biblioteca contém diversas obras de Márquez, Cortázar, Vargas 
Llosa, Borges, Onetti e outros, mas todos os exemplares pertencem 
a edições posteriores à publicação do romance de 1965. 

Nessa época, no Brasil, os interesses literários voltavam-se 
para a participação política e eventualmente revolucionária. Os 
Centros de Cultura Popular, de esquerda, disseminavam-se com 
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propostas de democratização e coletivização dos bens culturais. 
Adonias Filho arriscava um mergulho intimista no mundo 
cacaueiro com seu Corpo vivo (1963), Mário Palmério escrevia 
o turbulento e goiano Chapadão do bugre (1965), nas águas de 
Guimarães Rosa, Antonio Callado faria sucesso mais tarde com o 
combativo Quarup (1968), e Erico recém lançara, em1961-1962, 
os três últimos volumes de O arquipélago, em que a discussão de 
problemas sociopolíticos internacionais e nacionais centralizava 
o plano ideológico. 

Ao arrepio da tendência nacionalista e reivindicatória 
que a narrativa brasileira manifestava então, Erico Verissimo 
desvia-se até daquilo que ele próprio praticava, e que, em termos 
atuais, poderia chamar-se de metaficção historiográfica, de que 
O arquipélago fora a realização mais clara, com Floriano sendo 
desvelado gradualmente como autor de O tempo e o vento. O Senhor 
Embaixador não seria um romance voltado para a representação 
da nação ou de uma de suas regiões, denunciando problemas 
sociais ou econômicos, nem teria por cenário o país de seu autor, 
como toda a sua produção anterior. A história da criação do 
romance está contada no segundo volume de Solo de clarineta, 
além de algumas entrevistas, que revelam não só os passos do 
processo criativo, mas suas circunstâncias materiais. 

 História documental da criação do romance

Em suas memórias, Erico situa o início da elaboração do 
texto em janeiro de 1963. Decidira dedicar-se à narrativa de sua 
viagem recente à Grécia, que se intitularia Sol e mel, de que se 
encontram numerosos estudos e alguns roteiros em seu Acervo 
(ALEV 04a0034-1962). Olhava o caderno de notas com dese-
nhos de gentes, paisagens e estátuas, quando se percebeu “sem 
ideia conscientemente preconcebida”, desenhando um homem 
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de fisionomia indígena e chapéu gelô. Num processo associa-
tivo, evoca um diplomata com essas características, enfarpelado 
como para um casamento, encontrado por acaso numa Confe-
rência de Ministros do Exterior da OEA em Caracas, em 1954. 
A aparente incongruência suscitara um comentário racista de 
um amigo brasileiro, que Erico diz não ter comentado. Nove 
anos depois, a cena retorna e, abaixo do desenho, ele escreve 
O Senhor Embaixador. (Cabe mencionar que o desenho e o subtí-
tulo aparecem no caderno de notas ALEV 04a0020-1961). 

Figura 10 – Desenho referente ao Senhor Embaixador
Fonte: Verissimo (1961). ALEV 04a0020-1961.
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Outras confidências ao leitor referem que a ideia lhe viera 
à mente diversas vezes em sua estada na OEA em Washington, 
e que, depois do afloramento súbito, pôs-se por quatro horas 
a rabiscar possibilidades, disso resultando o plano da obra. Ele 
teria passado semanas pesquisando regiões da América Central 
e do Caribe para conceber a república de Nova Granada, nome 
de que desistiu porque existira uma região assim intitulada na 
América Espanhola e substituiu por Sacramento (numa alusão 
não conscientizada à Colônia de Sacramento, na fronteira entre 
Rio Grande do Sul e Uruguai, alvo de disputa entre espanhóis e 
portugueses no século XVIII). Desenhou num mapa da Centro-
América a ilha com seus acidentes e cidades e inventou sua história 
em uma semana. (Em fólio dos esboços de ALEV 04d0067-1963, 
há um mapa desenhado de Sacramento, sem, entretanto, o 
palimpsesto do mapa da América Central aí referido).

Em dois meses familiarizara-se com o novo país e as 
personagens. Queria com o livro estudar um modelo das 
repúblicas latino-americanas dependentes dos Estados Unidos 
e discutir um problema que o preocupava, o da participação do 
intelectual na política militante e numa revolução. Revela que 
atribuiu às personagens várias de suas doenças, gostos e hábitos 
pessoais, que tencionava dar ampla liberdade a suas criaturas e 
que o livro deveria ser desinibido e franco, narrado em estilo 
direto. O primeiro capítulo foi muito reescrito, e o rumo 
inicialmente cômico-satírico foi derivando para a seriedade. 
Até julho de 1965, os esboços perfizeram 900 páginas, das quais 
restaram as 600 do original (Verissimo, 2005a, p. 60-63). 

O que Erico não conta nas memórias é que, de 1963 a 1964, 
o intento de satirizar as banana republics e o intervencionismo 
americano sofre um abalo, em decorrência do golpe militar no 
Brasil. Em 17 de março de 1964, ele dirige carta à sua tia Iracema, 
com quem costumava manter correspondência assídua. Trata-se 
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da irmã de sua mãe, mulher de “sólida dose de senso comum”, 
esposa do chamado “tio clássico”, o advogado de São Gabriel, João 
Raimundo Prates da Silva, que introduziu Erico a leituras mais 
sérias – “seu universo interior tinha características cartesianas” – e 
que discutia com ele questões de filosofia e política até o fim da 
vida (Verissimo, 1996, p. 183-192). 

Na carta (ALEV 02a0331-1964), Erico demonstra sua 
preocupação ante os rumos políticos do País, o que se coaduna 
com suas declarações memorialistas na fase de gestação do 
romance que deseja denunciar a situação latino-americana:

Estou alarmado com as loucuras do Jango. Acho 
que este país precisa de muitas reformas, mas não 
exatamente as que ele preconiza e muito menos da 
maneira como ele quer fazer. Temo que ele acabe 
transformando o Brasil na Argentina de Perón, o 
que será uma desgraça. Costumo dizer que o país 
está doente, precisa duma operação, mas que infe-
lizmente no momento quem tem o bisturi na mão é 
um charlatão.

Essa má vontade para com o presidente eleito, partilhada com 
a tia fazendeira, o coloca numa posição ambivalente diante da 
eclosão do golpe militar e a derrota de Jango e seu apoiador 
sulino, Brizola. 

Em outra carta, de 26 de maio de 1964 (ALEV 02a0332-
1964), Erico confidencia à tia sua posição quanto ao que 
acontecia no Brasil então. Diz ele:

Aqui vamos, todos bem, contentes também com a 
derrota dos “cunhados”, embora ainda um tanto 
apreensivos quanto ao futuro próximo do Brasil. 
No que diz respeito ao futuro remoto, não tenho 
dúvidas. Seremos uma grande nação, quando nos-
sos netos forem adultos.
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O golpe, a essa altura, desenhava-se como uma ameaça ainda mal 
avaliada, sem efeitos perceptíveis para dois calejados habitantes 
de um Rio Grande onde a luta política e os golpes intestinos 
não eram eventos incomuns e onde os conhecimentos pessoais 
iam muito além das versões da história oficial. 

De qualquer forma, a ditadura se desenhava no horizonte 
tanto pelas “loucuras de Jango” quanto pelo golpe recém-
ocorrido. Certamente a ambiência social brasileira da época 
parecia desordenada e sem rumo, representando justamente 
o mesmo cadinho em que se fundiam as revoluções latino-
americanas então em curso e que deixavam Erico hesitante 
entre a necessidade urgente de mudança e a rejeição aos modos 
violentos de efetivação dessa mudança. Essa ambivalência 
se translada ao romance em processo, determinando uma 
profusão de reescritas, até a forma final. 

Os esboços do romance corroboram essa hipótese, pois 
reúnem perto das mencionadas 900 páginas entre roteiros, 
esboços fragmentários, estudos de personagens e cenas e 
esboços desenvolvidos (ALEV 04d0068-1965), tendo o primeiro 
capítulo inúmeras versões. Da história de criação do romance, 
conforme narrada nas memórias, pode-se asseverar que o 
estímulo do empreendimento criativo parte da experiência 
vivida, da história pessoal do seu autor, uma subjetividade 
situada, que se divide entre o jogo da fantasia livre e a pressão 
da realidade conhecida e interpretada. 

Ao mesmo tempo em que as vivências proporcionadas 
pela OEA e seus deveres diplomáticos levam Erico a pensar 
numa sátira da hipocrisia e artificialidade das relações 
interamericanas, a figura algo patética do índio em Caracas, 
mal-ajustado no seu fraque, cercado da zombaria do amigo, 
suscita um movimento de recusa do preconceito de certa 
forma compartilhado e uma operação compensatória: a figura 
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nada satírica e até épica de Gabriel Heliodoro Alvarado. Das 
confidências encontráveis em sua correspondência, pode-se, 
entretanto, depreender que a experiência desestabilizadora dos 
turbulentos anos 1960 anteriores ao golpe e do próprio golpe 
militar incentivam o escritor a relativizar a tomada de posição 
ideológica, e a corrigir o rumo inicialmente satírico do texto. 

É preciso assinalar que os esboços não apresentam 
muita abundância de ensaios quanto àquilo que Erico chama 
de um romance inteiramente franco, e que envolve as cenas 
de sexualidade explícita do texto, indiciando que o problema 
maior estaria, de um lado, pela quantidade de páginas a eles 
dedicadas, na construção do pensamento engajado de Pablo 
Ortega em contraste com a religiosidade alienada de Jorge 
Molina e, de outro, na figura observadora de toda a trama, a do 
repórter William Godkin, em que Erico presta uma homenagem 
indireta à independência e busca de objetividade da melhor 
imprensa norte-americana.

O depoimento circunstanciado das memórias de 1974 se 
repete em entrevistas da época de produção, com conteúdos 
semelhantes, o que indica que Erico se valeu delas para a 
redação de Solo de clarineta num legítimo recurso intratextual. 
Por exemplo, a José Ney, repórter do Jornal do Comércio, de 
Porto Alegre, em 1963, Erico confessa que estava por escrever 
um livro sobre sua viagem à Grécia, quando “adoeceu” do 
romance, que caracteriza como simbólico “de muitos países da 
América Central”. Informa que pretende usar sua experiência 
em Washington como diretor de Assuntos Culturais da OEA e 
que espera terminar no mesmo ano (1963).

Nas primeiras notas de pesquisa para a criação do romance, 
apresentadas em folhas soltas (ALEV 04d0068-1965), Erico 
demonstra sua preocupação extremada com a verossimilhança 
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das informações romanescas. Manuscritas ou datilografadas, suas 
buscas de dados podem ser organizadas nos seguintes blocos:

1) Resumos de livros (padre Lebret, sobre a situação mundial; 
Kafka: World and life).

2) Calendário por mês do ano de 1959 com fatos históricos de 
ordem mundial, local e do cotidiano.

3) Notas sobre a América Central e seus países (West Indies, 
Antilhas, Cuba, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicarágua, El 
Salvador), com regiões (Yucatan), cidades, lugares, geografia 
(mar do Caribe, vegetação e solos), geologia (vulcões, 
estalactite), clima, arqueologia, história (a civilização maia, 
o nicaraguense Sandino), situação econômica, investimentos 
estrangeiros (Sugar Emporium – uma das fontes citadas é 
Sartre –, West Indies Railway Company), produtos agrícolas 
(café, açúcar – com desenho de um moinho primitivo –, 
banana).

4) Notas sobre Washington, seus logradouros, monumentos, 
com destaque para as cerejeiras de Tidal Basin.

Em outro conjunto de prototextos (ALEV 04d0068-1965), 
as anotações são seguidas de indicações quanto a que parte ou 
personagem se referem. Eis alguns exemplos:

1) Notas sobre estilos de mobiliário – para a festa da embaixada 
de El Sacramento.

2) Transcrição da Sequência Veni, Sancte Spiritus, em latim, 
oração favorita de Molina.

3) Carta de pessoa não identificada de Washington sobre o 
Festival das Cerejeiras.

4) Notas sobre Nueva Granada, com o sobrescrito El Sacramento.
5) Memento para consultar “Clark’s book” sobre vida política, 

econômica e social de El Sacramento.
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6) Artigo de F. M. Esfandiary, do Texas Review, sobre costumes 
norte-americanos, com a indicação de que deve sustentar 
conversas de Pablo, Bill e Glenda.

7)  Notas sobre minas de prata e ouro, que seriam propriedade 
dos Ortega, com a decisão de que serão plantadores de cana-
-de-açúcar.

Essas anotações abrangem um leque muito extenso 
de levantamento de dados a partir da realidade da América 
Central e sobre Washington, evidenciando a busca de cor 
local para cenários que Erico conheceu em suas viagens, mas 
de que precisava apurar características detalhadas para evitar 
contradições ou esquematismos e garantir seu futuro romance 
de acusações, como as que haviam pesado sobre Saga, de que 
o autor se metera numa seara da qual não tinha nenhuma 
vivência e produzira um livro falso.

Já na fase final de entrega dos originais (maio), diz Erico a 
Eloí Calage, que o entrevista para o Correio do Povo em 1965, que o 
romance “talvez venha a ser a ovelha negra da minha obra”, mas 
logo se corrige, atribuindo à Noite essa condição, antecipando 
um determinado tipo de recepção (Noite não teria sido bem-
aceito por alguns amigos). Em todo o caso, Erico estabelece 
uma analogia entre os dois romances, muito provavelmente pela 
abertura de ambos aos aspectos noturnos do psiquismo. 

Perguntado sobre o que distinguiria o texto, responde 
que não se passa no Brasil, só tem uma personagem brasileira, 
e menor, e que é fortemente político e inclui uma revolução. 
Também declara que a demora em tentar o romance ambientado 
no meio diplomático norte-americano se deveu ao risco de 
artificialidade, que só o tempo superou e que “em matéria 
de estrutura e ritmo este é o melhor dos meus livros”. Os dois 
argumentos, o político e o revolucionário, não seriam elementos 
propriamente diferenciais, pois aparecem antes sobejamente 



191

em O tempo e o vento. A novidade é, pois, o internacionalismo 
sem a propalada artificialidade de Saga (a crítica nunca aceitara 
sua ficcionalização da revolução espanhola) e a estruturação 
autoconsciente.

O crescendo do enredo contrapontístico é o argumento 
de legitimação do romance no plano estético, sugerindo que 
Erico antecipa objeções, que a crítica futura levantaria, de 
que o livro se demorava na sátira e nas futricas e intrigas da 
primeira parte e se precipitava demais na segunda, como se 
o autor perdesse o pulso tanto na ambientação da história 
em Washington quanto no tratamento ficcional da revolução 
ao estilo cubano. Erico faz questão de observar que sabia da 
mudança de passo “de uma maneira pré-consciente e [que] é 
esta paciência misteriosa que constitui a parte mais importante 
do processo de criação literária”.

O comentário, além de autolegitimatório, incide sobre 
um dos temas repetidos dos depoimentos de Erico sobre seu 
processo criativo: a espera. Além de aguardar por nove anos a 
eclosão em texto daquela vivência seminal em Caracas, ele não 
apressa nem planeja antecipadamente o desenvolvimento 
de seu trabalho. O processo passa primeiro por uma pesquisa de 
fontes para familiarização com o cenário, seu povoamento com 
personagens provisórios, também estes com perfis intelectuais 
apoiados em fontes, para, num agenciamento mais associativo 
do que determinado por uma lógica prevista, chegar à trama, 
estruturada frouxamente em termos de sequências narrativas, 
mas muito cuidadosamente revista quanto à verossimilhança. 

Nessa entrevista, Erico conta que o primeiro capítulo, 
quinze vezes reescrito, dava a Godkin uma mulher chamada 
Dorcas que o fascinara por ser tipicamente americana, mas que 
ele sabia de antemão que não iria aproveitar. Mesmo assim, con-
tinuava escrevendo sobre ela, até que decretou sua morte. Ele 
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não explica o descarte da personagem senão em termos emo-
cionais, mas a recalcitrância em deixá-la de lado mostra que 
o equacionamento do modo de vida norte-americano ainda 
constituía um obstáculo para o escritor, antes um apaixonado e 
agora, depois da estada na capital daquele país, um desiludido.

O depoimento a Calage ainda cita a frustração do autor 
por não conseguir pintar, sublimada pelos desenhos rabiscados 
nos manuscritos, e sobre seus passeios a pé com Mafalda, por 
obra do coração enfraquecido, incluindo, bem no final, uma 
lista das leituras que fazia (Graham Greene, Dürrenmatt, Sartre 
e Camus) nesse período de pré-lançamento do romance, que 
iniciaria uma nova coleção da Globo, a Cruzeiro do Sul (1965). 
Não vem desmotivada a primeira informação, pois Pablo é 
um pintor e Godkin passa bom tempo a evocar a pintura 
renascentista de Veneza, o que autoriza a pensar que a literatura 
é, também, uma válvula de escape às repressões do autor. Os 
passeios com Mafalda estão muito próximos da informação 
sobre a substituição de Dorcas por Ruth e remetem aos passeios 
de Godkin por Washington, relembrando-a, criando, assim, uma 
analogia entre o casal da ficção e o da realidade. Por último, as 
leituras mencionadas reaparecem nos cadernos de notas, em 
especial as de Sartre e Camus, que têm trechos resumidos ou 
citados para fundamentar o desenvolvimento das decisões de 
Pablo quanto à sua participação na revolução de Sacramento.

A propósito do desfecho inusitado do romance – afinal, 
Pablo opta por manter-se com os revolucionários, mesmo 
abominando as matanças por eles promovidas –, Erico pondera 
a Celito de Grandi, repórter do Correio da Manhã, do Rio de 
Janeiro, em 1971, já mais distante do texto, que o romance 
não é só uma denúncia social e política, pois se fosse só isso, 
“acabaria virando panfleto, o que seria um desastre”. Afirma 
que desejou reproduzir o clima do mundo diplomático de 
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Washington e que o perigo de um romance político é “a fúria 
apocalíptica”, de cunho sectário. Para ele, obtém-se melhor 
efeito com a ironia, que, “quando bem dirigida, fere mais que 
a pura deblateração”. 

Esses comentários matizam para o público do período 
da ditadura militar a clara opção que o livro faz pelo regime 
revolucionário num país que apresenta analogias com todas as 
ditaduras latino-americanas e com o Brasil dos militares, inclusive. 
Deve-se lembrar que essa opção é extremamente sofrida em Ortega 
e que se opõe à heroicização também final do livro da figura do 
embaixador, representante desses regimes discricionários, mas 
em que Erico percebe uma sintonia com outros personagens seus 
também ambíguos, como Rodrigo Terra Cambará. 

O tema reaparece na entrevista a Norma Marzola, para a 
revista Manchete, do Rio de Janeiro, no mesmo ano de 1971, em 
que ele explica a vinculação com os problemas da atualidade 
de O Senhor Embaixador por sentir-se usualmente impelido 
por “uma espécie de culpa” a não omitir os aspectos sociais e 
políticos da vida que o cerca. Reafirma ele:

Claro que um escritor tem deveres e um deles é não 
fazer vista grossa a tais injustiças sociais ou certos 
problemas, por medo da crítica, da polícia ou dos 
partidos políticos. Mas não se deve esperar dum 
romancista que resolva em seus livros os problemas 
políticos, sociais e econômicos.

Na mesma entrevista, atribui a falta de sucesso mundial da 
literatura brasileira ao fato de ser escrita em língua portuguesa, 
isolando o país do continente sul-americano. Nos Estados Unidos, 
segundo ele, haveria oitocentos alunos de espanhol para cada um 
de português, o que explicaria a desvantagem internacional. Mas 
aponta que Machado, Freyre, Graciliano, Guimarães e Clarice são 
respeitados pela crítica e que um Jorge Amado é tão largamente 
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conhecido quanto os latino-americanos do realismo mágico. E 
lembra que o boom não aconteceu de repente e que já Rómulo 
Gallegos, com Doña Barbara, e Miguel Ángel Astúrias, com O Senhor 
Presidente, contavam com grande prestígio internacional muito antes 
disso. Como esse é um livro que a Biblioteca de Erico comprova ter 
sido lido por ele (ALEV 13a1231-1960), pode-se supor que até a 
similaridade do título é indício de intertextualidade.

A evidência, apontada por Bakhtin, de que não há texto 
sem intertexto, ou seja, que o processo de criação não se faz no 
vazio, fora de um ambiente literário movido pela história, em 
que ressoam múltiplas vozes sem que se perca a originalidade de 
cada uma (1981), se mostra em O Senhor Embaixador por diversos 
ângulos. Além do parentesco com o romance do realismo mágico 
no seu aspecto de recriação de uma alegoria das ditaduras latino-
americanas, o texto de Erico contém um lado intertextual digno 
de atenção porque foge à prosa, seu ambiente natural, e pontua 
toda a extensão da composição como elemento dialeticamente 
oposto à truculência da situação política, seja em Washington, seja 
em Sacramento. Trata-se da troca de haicais que ocorre entre Pablo 
e a japonesa Kimiko, componente estratégico da trama, objeto de 
extrema atenção compositiva de Erico. 

No caderno de notas (ALEV 04a0020-1961), por exem-
plo, há uma larga pesquisa e traduções de haicais japoneses e 
também diversas versões e experimentos de lavra de Erico Veris-
simo. Dentre as várias alternativas para o haicai “Outono”, as 
três abaixo aparecem na mesma página, em sequência:

Bosque de ocre
Borboleta amarela
Esquilo fulvo

No bosque d’ocre
Soam frautas de cobre
Caem folhas rubras

O esquilo fulvo
escuta as frautas rubras
no bosque d’ocre
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A versão central aparece com uma cercadura em lápis 
vermelho. Pode-se observar que a primeira versão, cujo 
esquema rítmico é – uu-/uu-uu-/u-u-, de quatorze sílabas, 
apresenta-se primeiro o cenário e depois dois vislumbres de 
movimento, indicados apenas pelos seres nomeados, todos 
da mesma tonalidade. Não há dêiticos. As assonâncias em 
cada verso são repetidas, quebrando-se o esquema no último, 
enquanto as aliterações jogam o /K/ contra o /L/. Na segunda, 
obedecendo ao esquema u-u-/-u-uu-/-u-u-, há quinze sílabas, 
também se inicia pelo cenário, mas há predicados de ação, uma 
gradação das cores, que se intensificam, e ao colorido unem-se 
sonoridade e movimento descendente. A melodia trabalha o 
contraste entre /o/ e /a/ e aprofunda-se no /u/, assim como 
mantém o contraste do /k/, não com /l/ mas com /f/ e /n/. 
Os encontros consonantais tornam a melodia mais densa, 
acompanhando a densificação das cores. Já a terceira versão 
prefere situar o mesmo local no último verso, retoma o sujeito 
do último verso da primeira versão no primeiro verso e modifica 
o segundo verso da segunda versão, de modo que há apenas 
uma ação e não duas. Também a adjetivação do último verso da 
segunda versão e o sujeito do verso anterior são apropriados e 
deslocados, de modo que há menos movimento, mantém-se a 
sonoridade do ambiente, e as cores se amenizam, embora sejam 
mais ricas do que as da primeira versão. 

Na versão final, publicada no romance (Verissimo, 1981, 
p. 314), o haicai aparece assim:

Bosque de cobre,
Borboleta amarela,
Esquilo fulvo.

A segunda versão, assinalada a vermelho, empresta o 
cobre das flautas ao bosque de ocre da primeira versão, preferida 
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pelo autor. É provável que o acúmulo de consoantes velares e 
fricativas, tornando pesada a sonoridade do texto, tenha sido o 
motivo do destaque – e do descarte. Veja-se que, na versão final, 
o primeiro verso recebe uma solução sonora melhor, mantendo 
o esquema – u-u/uu-uu-/u-u-, os versos constituídos apenas 
por sujeitos de uma ação apenas sugerida, as assonâncias em 
/o/ começam em tom mais posterior, avançam e no verso final 
sobem, acentuando o agudo do /i/ e retomam a quietude no 
/u/. Assim as aliterações jogam com as assemelhadas /b/ e /k/, 
contrastam com os /l/, /m/ em relação ao /r/, e com o /s/ e o 
/f/, iconizando sonoramente os movimentos dos sujeitos.

Esse processo de composição indica, em suas quatro 
etapas, em primeiro lugar que Erico Verissimo leu Bashô, o qual 
consta em uma antologia de haicais existente em sua Biblioteca 
(ALEV 13a1023-1954). Nesse mesmo caderno de notas, ele 
traduz assim um de seus haicais (da versão norte-americana):

O ar de abril freme
Nas folhas do salgueiro...
A borboleta flutua e balança

Erico, portanto, conhece o princípio fundamental dessa 
forma poética, que é o da captação impressionista de uma cena da 
natureza, insinuando, sejam ações ou sentimentos, antes de mostrá-
los, em versos de quatro, seis e quatro sílabas. Por outro lado, o 
processo de construção do verso é atento à melodia e ao ritmo da 
língua portuguesa, explorando diversas alternativas fônicas para 
obter o efeito lírico típico do haicai, a sensação de enlevo, a alegria 
da descoberta do sentido metafórico fixo e a instantaneidade da 
percepção coordenadas num espaço textual exíguo.

Por outro lado, o contexto do haicai definitivo o situa em 
contraste com a adesão plena de Pablo Ortega à revolução de 
Miguel Barrios. Enquanto Bill Godkin ouve feliz o amigo a ler 
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um comunicado do comando revolucionário pelo rádio, Kimiko 
se entristece ao pensar em Pablo e manda-lhe em pensamento 
um haicai criado ao olhar o outono de Washington da janela 
da Embaixada do Japão: “ficou a contemplar o jardim, onde 
esquilos corriam sobre a relva e subiam nas árvores, cujas folhas 
estavam agora cor de ouro ou dum vermelho de ferrugem” (p. 
314). Por sua vez, Gabriel Heliodoro, da janela da chancelaria, 
olha “para as folhas secas que o vento arrastava sobre a relva do 
parque” (p. 314), enquanto reflete sobre a derrota iminente 
de seu compadre Carrera.

As transições da cena da elaboração do haicai para a da 
depressão do embaixador ocorrem através da paisagem outonal 
do jardim da embaixada, vista pelos olhos saudosos de Kimiko 
e pelos desconsolados de Heliodoro, mas nenhum dos dois 
percebe ali o que o haicai manifesta. As duas vistas vêm pela 
voz do narrador e em nenhum dos casos ele deixa o registro 
objetivo: Kimiko vê esquilos correndo, árvores, relva e as cores 
amarelo e ferrugem; Gabriel vê relva e folhas ao vento, sem cor. 
Para os dois, o narrador reserva um outono de entristecimento, 
mas Kimiko transforma sua melancolia em prazer sensorial, 
sensibilidade e esplendor, enquanto Heliodoro só enxerga na 
paisagem a metáfora de seu estado mental. 

Essa habilidade em transitar de um estado a outro e 
de unir o desconexo por impressões sensoriais contrastantes 
é um dos processos de composição mais utilizados no 
romance. Recurso semelhante é utilizado entre os episódios 
de Molina preparando-se para o suicídio e depois desistindo 
ao autoanalisar sua vaidade, que o impedia de encontrar Deus 
no outro, e comendo um sanduíche com um copo de leite 
(p. 349), o que Pablo Ortega repete pensando em Roberto 
Valência e sua onipotência de revolucionário.
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Ainda no caderno de notas (ALEV 04a0020-1961), há o 
esboço de uma carta de Pablo Ortega, que na versão definitiva 
em livro sofre uma transformação significativa. A carta diz o 
seguinte:

Aqui estou, etc., lutando contra meu pai (destruiu o 
seu mundo), contra meu irmão (capitão do exército 
e continuador da dinastia) e contra um sistema de 
vida que eu repelia com o intelecto, com meu sense of 
justice, mas que aceitava e até amava com meus ner-
vos, meus hábitos... Destiny played a trick on me.

Às vezes pensamos que são as experiências sexuais 
que marcam o fim de nossa inocência. Tolo engano 
(vivemos a prolongar artificialmente a juventude 
criando com a fantasia um mundo de imagens, jogos 
e brinquedos. É o jogo do amor, da poesia, aventura 
intelectual, etc. etc.). Mas o que nos mata – e nos 
projeta na maturidade – é o encontro com a morte. 
Aqui estou eu em contato com ela. Still think this is 
my dever[?]. Last week: meu batismo de sangue. Ati-
rei com uma metralhadora. Vi caírem [?] soldados 
a vinte metros. Há dois dias num ataque atirei uma 
granada [...] contra um [...]. (Miguel wanted me as 
his Secr. But I asked [still the boy wants to be a hero] to 
entrar em ação). Well, matei. This is quite an experience. 
Now what? Miguel is quite a man. But once in a while, I 
ask myself [?] if he is not to become another Castro. Last 
week we had a discussão. We arrested a spy. It happened 
to be (as we found later) an army sargeant disguised as a 
shepherd. Julgamento sumário. As a member of the jury 
I opposed passionately. I offered myself to defend the man. 
I did it with vehemence. Barrios tried me last I [...] intel-
lectual. That was the only way. We had to use de [...]. I 
replied that this made us cruel. Now I think of victory with 
a certain apprehension. But alas! If he thinks so. This is 
my position, the only one. The situation in El Sacramento 
is unbearable. We must win. And we will. So as you see, I 
consider myself an adult sophisticated but now I realize that 
only now I have lost my innocence [...].
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 O esboço, mesclando duas línguas, como é habitual nos 
prototextos de Erico Verissimo, na versão final é inteiramente 
alterado. Torna-se um diálogo entre Pablo e Godkin, em que 
o primeiro narra como se engajou na revolução e como sua 
admiração por Barrios está sendo corroída desde que notou 
a influência do radical Valência sobre o líder revolucionário. 
Conta que defendeu um camponês acusado de tentar assassinar 
Barrios, sem conseguir impedir que fosse degolado por Roberto 
e o que sentiu depois de atacar de surpresa, à frente de um 
comando noturno, uma sala do 5º Regimento de Infantaria 
com metralhadoras e granadas e ter matado vinte soldados 
desprevenidos. Confessa que não consegue associar esse ato à 
sua ação revolucionária e que se assusta ao perceber que agiu 
como se matasse abstrações e não seres humanos. Lembra que a 
mãe se abalara porque ele perdera a inocência nos canaviais com 
Pia, mas pondera: “um homem, na realidade, perde a inocência 
não quando conhece a primeira mulher, mas quando mata pela 
primeira vez...” (p. 331). O episódio termina com o relato de 
uma discussão com Valência em que Pablo tenta provar que o 
caminho da violência desfigura a revolução, com o argumento de 
que “se uma ideologia não for mantida dentro de certos limites 
de moralidade, ela acabará por desumanizar-se. Deixa de ser um 
meio para se transformar num fim em si mesma” (p. 331).

Do esboço ao texto final, nota-se que foram aproveitadas 
as ideias de degradação causada pela situação de guerra e pelo 
radicalismo ideológico e a da perda da inocência, não pela iniciação 
sexual, mas pelo ato de matar. As cenas do ataque à vila e da 
execução do camponês são invertidas – obtendo o efeito de 
que Pablo de certa forma se sente igualado a Valência quando 
mata sorrateiramente – e a da discussão ocorre não com Barrios, 
mas com Valência, com o mesmo teor, mas maior impacto. Novas 
são as ideias de que na guerra homens se tornam abstrações (que 
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Erico retira da filosofia de Camus) e de que ideologias necessitam 
de limites éticos. Retira-se a alusão a Castro, o que revela o desejo 
do autor de manter El Sacramento como um lugar-símbolo, sem 
representar a história da revolução cubana, apesar de todas as 
similitudes.

No mesmo caderno (ALEV 04a0020-1961), há uma 
observação de Erico sobre o estilo de narração do romance a ser 
adotado. Diz ele: “First person: could be only P. Ortega. Would rob me 
from many opportunities which would make the novel richer”. Na página 
há perfis de Bill Updike (Godkin) com caligramas do seu nome. 
Aparece igualmente um primeiro roteiro das partes e uma lista 
de personagens:

As credenciais   Gabriel Heliodoro
A festa    Ernesto Villalba
Carrossel   Pablo Ortega
A montanha    Hugo Ugarte

Ele acrescenta em outra página: “Are you going to try a new 
stylistic approach? Maybe. It all depends on the ... what? Well...let us wait 
and see.” Segue-se texto sobre “As credenciais”. Em outra página, 
que apresenta um roteiro para “A montanha”, surge a pergunta 
do autor: “Como entrar na história?” Outras anotações esparsas 
referem ideias para diálogos, como esta: 

Partindo do que Gide diz de Martin du Gard 
(p. 324 – Histoire du Roman Français) falar nos 
romancistas que têm intimidade com o diabo. 
Pode ser um tópico para conversa entre Pablo 
Ortega e Orlando Gonzaga.

 É no mesmo caderno que, sob um retrato em caneta 
azul de Gabriel Heliodoro, de traços indiáticos e chapéu, Erico 
ensaia, em maiúsculas, títulos para o romance: Sua Excelência 
O Embaixador, Sua Excia. O Embaixador, S. Excia., O Sr. 
Embaixador e, finalmente, O Senhor Embaixador.
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Na caderneta de notas (ALEV 04a0016-1965), há outros 
pequenos esboços e desenhos de tipos relacionados ao romance, 
e, no verso de uma página de revisão de um segmento dedicado 
a Molina, abaixo de uma autocaricatura de Erico, há um estudo 
de capa apenas com letreiro e vinheta com um título em inglês: 
The Dark Ambassador. Fora e acima da capa, aparece Mr. Ambassador. 
Na capa da caderneta, entretanto, há um quadro em lápis de cera 
preto, vermelho e amarelo, já anunciando O Senhor Embaixador, 
o que provavelmente foi desenhado a posteriori, quando as notas 
foram se avolumando e houve necessidade de identificar o caderno. 

Essa evidência mostra que houve um momento em 
que o autor pensou em realçar a cor morena do indiático 
Gabriel Heliodoro, projeto abandonado por uma solução mais 
contundente: o pronome de tratamento Senhor, que introduz a 
personagem no meio diplomático cerimonioso, em contraste com 
a pessoa que Gabriel Heliodoro é. Possivelmente Erico estivesse 
estudando um título para a edição em inglês do romance, His 
Excellency, the Ambassador, publicada pela Macmillan em 1967.

 Na agenda (ALEV 04b0053-1961), onde igualmente se 
encontram notas sobre o romance, há um trecho da obra do 
teórico pós-moderno Ihab Hassan, Radical innocence, em que 
Erico dá atenção às ideias de ego opositivo e de ego ensimes-
mado, que caracterizariam o anti-herói moderno. O texto, em 
inglês, é o seguinte (primeira parte, de 18 a 21 de janeiro):

The movements of the self suggest the regions of tension and 
repose in our cultural life. Such movements have been the 
primary business of the novel since Q. (Don Quixote) jogged 
down the road with fat S. at his side. The hero, while life still 
beats in his fictive heart, mediates between self and world in 
that imaginative dialectic form we have agreed to identify 
as the novel.
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Obviously, a dark impulse of resistance permeates 
contemporary letters. Novelists are not afraid to admit it. 
[...] They would further agree that the contemporary world 
presents a continued affront to man, and that his response 
must therefore be the response of the rebel or victim, living 
under the shadow of death.

The contemporary “opposing self”, to be sure, has the 
powers of ‘“indignant perception”, has the “intense and 
adverse imagination of the culture in which it has his being 
that L. Trilling astutely perceived in the novelists of the last 
150 years”.

But the contemporary self is also post-romantic. It was not 
only born, like Little Dorrit, in prison, and it has not only 
made of its prison, like Axel’s, a fortress and mausoleum. 
It has been also discovering the strange secrets of all pri-
sons: that though their doors are never locked, no prisoner 
wishes to escape; that all avenues of escape lead to the same 
cell; that nothing may really exist beyond prison walls; that 
every gaoler is merely another prisoner in disguise. The con-
temporary self recoils from the world, against itself. It has 
discovered absurdity.

Ao simples exame desse excerto da obra de Hassan, 
pode-se notar que a noção de herói como mediação ficcional 
entre o ego e o mundo reaparece nas personagens de O Senhor 
Embaixador nos dois ângulos propostos pelo ensaísta. De uma 
parte, Gabriel Heliodoro e Pablo Ortega, Leonardo Gris, 
Barrios e Valência assim como Gonzaga e Godkin, cada um a 
seu modo, representam a resistência a certo estado de coisas na 
área da política, seja buscando a conservação ou extirpação de 
um Estado ditatorial. De outra parte, mulheres como Glenda 
Doremus, Kimiko Hirota, Clare Ogilvy, homens como Hugo 
Ugarte, Titito Villalba, os Vivanco, incapazes de modificar 
suas vidas falhadas, corruptas ou anódinas, encerram-se em si 
mesmos, prisioneiros de hábitos, vantagens, acomodações que 
a sociedade norte-americana incentiva. 
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Sobre o elenco de personagens, em vista dessa oposição 
de atitudes, paira uma atmosfera de fatalidade. Os amores 
não chegarão à plenitude, os ódios permanecerão destrutivos, 
os interesses serão mantidos com unhas e dentes, o idealismo 
revolucionário será derrotado pela real Politik, o capitalismo e 
o imperialismo norte-americanos se igualarão ao comunismo 
e totalitarismo sacramentenhos em truculência, a bravura 
individual, para o bem ou para o mal, será engolida pela 
engrenagem estatal. 

Esse quadro de referências sobre o anti-herói contemporâneo 
explica, em certa medida, a oscilação do romance entre duas 
personagens centrais, Gabriel Heliodoro e Pablo Ortega, já 
salientada por Maria Helena Zancan Frantz, em “O processo de 
desumanização de Gabriel Alvarado em O Senhor Embaixador” 
(1985, p. 48). Ambos são cercados pelo halo da simpatia do 
narrador, um pela visceralidade, pela espontaneidade com que 
manifesta sua dimensão animal, o outro, pela hesitação ética 
e existencial, que o desvia da imagem de perfeição do herói 
romântico e o humaniza enquanto intelectual a caminho do 
engajamento. Os dois, porém, também sofrem a ação do mundo 
hostil. Gabriel Heliodoro morre bravamente desafiando seus 
algozes revolucionários. Ortega, por defendê-lo, tem grandes 
possibilidades de segui-lo na morte, mas não abre mão de seus 
princípios, aqueles que, para ele, justificam a revolução, mas 
não as matanças. As motivações dos dois os prendem a suas 
respectivas situações, as quais não lhes oferecem qualquer 
meio de fuga. Como na trajetória de cada um o clímax final de 
bravura não legitima posições e ações anteriores – corruptas e 
cruéis no embaixador, pusilânimes no jovem secretário –, eles 
não se configuram como heróis, tornando a história um beco 
sem saída, inquietante e eventualmente chocante para o leitor.
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À época da elaboração do romance, 1963-1964, além 
dos autores já citados em sua entrevista a Eloí Calage, Erico 
lia, conforme indica sua Biblioteca: Pour un nouveau roman, de 
Robbe-Grillet, na primeira edição parisiense da Gallimard; Les 
mandarins, de Simone de Beauvoir, na sua 21ª edição; e, da mesma 
autora, La force des choses, na primeira edição. Essas leituras, em 
especial a de Robbe-Grillet, muito sublinhada, indicam que o 
escritor acompanhava os novos experimentalismos, denotando 
que a escolha do gênero realista e político não se devia apenas à 
acomodação num estilo próprio, mas a uma opção pensada, em 
que a força do movimento existencialista não estava ausente, 
com sua consciência da necessidade do engajamento social e 
sua defesa radical da liberdade. 

Em entrevista a Rosa Freire d’Aguiar, para a revista Man-
chete, em 1973, ao ser interrogado sobre suas personagens pre-
diletas, Erico reconhece que “identificou-se um pouco com o 
Pablo Ortega de O Senhor Embaixador” e confessa que não pôde 
“antipatizar com Gabriel Heliodoro, apesar de todos os seus cri-
mes”. Como aponta Guilhermino Cesar, em “Erico Verissimo 
e a historicidade”, artigo do Caderno de Sábado do Correio do 
Povo (1976), ante suas criaturas, “como criador, ele as absolve 
de todos os desfalecimentos da carne e da conduta moral, mas 
não dos crimes políticos, das violências físicas, das agressões 
gratuitas, da frieza de coração”. Exaltando-lhe o culto à simpli-
cidade, ao detalhe do cotidiano das gentes, Guilhermino lem-
bra que o escritor nunca “se subtraiu ao epos, ao que este tem 
de orgânico e vital, ao fato como projeção do indivíduo, como 
reflexo da ação na consciência embebida de historicidade”, e 
isso na segunda metade do século XX, em que a narrativa se 
afastou do acontecimento, em que “o nouveau roman, esse ilus-
tre morto, preferia até a arte de olhar à de contar”. 
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Na agenda (ALEV 04b0057-1959), há notas para a revisão 
do manuscrito de O Senhor Embaixador. A data da agenda, muito 
anterior à época de escrita do romance, indica que o autor se 
valeu de páginas em branco, restantes de anotações de O tempo 
e o vento, que ali constam igualmente.

Na página de 30 de junho, lembra que Don Alfonso 
Bustamante não é careca e que os dados sobre a situação política 
de Sacramento devem sofrer confrontação em todos os tópicos 
atinentes, o que retorna na página de 2 de agosto, quando anota 
para revisar a história de Sacramento por Pablo na Festa da 
Embaixada, especialmente à luz de outros fatos conhecidos por 
meio de Gabriel Heliodoro. Também ali manifesta a necessidade 
de checar as datas da história, mesmo que não apareçam no texto, 
e de incluir a cor local no coquetel, pondo generais da Junta 
Interamericana de Defesa falando com Ugarte e o subsecretário 
de Estado para Assuntos Latino-americanos falando inglês, “mais 
um negociante do que um diplomata”. 

Na página de 4 de agosto, indica como as personagens se 
dirigem umas às outras: Gabriel Heliodoro trata por senhoria 
Molina e tuteia Ugarte, Rosalía, Pablo, Clare, Michel (esses 
dois tratados por você) e Titito. Pablo trata por senhoria 
Gris, Gabriel Heliodoro e Molina, e por você Clare, Glenda, 
Titito, Ugarte (aparece com interrogação). Na página do dia 
5, lembra que deve revisar os títulos de companhias, grupos e 
organizações, como a United Plantations Co. (Uniplanco) e a 
Caribbean Sugar Emporium (El Emporio).

Uma nota na página do dia 6 de agosto adverte que o nome 
Ortega é paterno e Murat é materno, de modo que Pablo é Ortega 
Murat “sem y!”. Também anota que Pablo ganha mil dólares por 
mês como primeiro secretário e seu carro é um Thunderbird.

Na página de 9 de agosto, Erico faz um desenho a lápis 
de um perfil de um careca de bigode, possivelmente Don 
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Bustamante como não deveria ser, uma vez que na página 
seguinte nada indica que a figura se refira ao herói. Nessa 
página, sobre Gabriel Heliodoro, anota para lembrar que o 
nome da mãe da personagem nunca é mencionado, que tem 
cinco filhas, quatro casadas e que Rita é solteira. Em maiúsculas, 
destaca: “Não esquecer de fazê-lo citar – pelo menos uma vez ou 
duas – alguma frase de Lincoln ou fato da vida dele”.

Mementos sobre a família Vivanco aparecem sob o título: 
Os Vivancos, a saber: Rosalía: vagotônica; Pancho, cheio de cui-
dado ao limpar os óculos. De Glenda, lembra os “olhos cor de 
violeta”, de Molina, que “sonha ser embaixador no Vaticano”. 
Para a viagem de Godkin a Veneza, anota: “Veneza, cinzenta 
sob a chuva, os cavalos da basílica reluzentes. Que mais?”.

Por essas pequenas notas e mementos autorais, observa-se 
que, no estágio final do processo criativo, Erico Verissimo mani-
festa as seguintes preocupações:

1) que não haja incoerência na cronologia interna e no 
cruzamento das informações sobre a história de Sacramento 
fornecidas pelas personagens em diferentes momentos; 

2) que as características das personagens sejam evidenciadas 
consistentemente ao longo do texto: atitudes psicológicas, 
gestos repetitivos, cor dos olhos, cabelo, obsessões, detalhes 
da vida cotidiana, como salário, espécie de carro;

3) que não haja dúvidas sobre nomes próprios estrangeiros, 
grafia e siglas de nomes de organizações, nem uso 
inconsistente dos nomes das personagens em diferentes 
estágios da história;

4) que haja constância no uso de pronomes de tratamento 
para criar distâncias ou reduzi-las nas relações entre as 
personagens.



207

A festa na embaixada e a situação histórica de 
Sacramento são os dois momentos da narrativa em que o autor 
teme esquecer personagens ou produzir contradições por 
esquecimento. As demais precauções com o universo diegético 
residem em características físicas, morais ou de nome e idade 
das personagens, não havendo nenhuma nota sobre outros 
episódios do enredo.

No fichário (04e0044-1964), data provável da revisão 
inicial do manuscrito, há muitas notas sobre as personagens: 
Miguel Barrios (aparência física, fala, atitude mental); Leonardo 
Gris (ano de nascimento, exílio em Washington no ano de 1957, 
hora em que pede refúgio a Pablo, jeito de rir, advertência 
para checar descrição física e lembrar que seu apartamento 
fica no terceiro andar); Glenda Doremus (local de estudo e 
voz), Gabriel Heliodoro (ano de nascimento, olhos e atitude 
descritos através de Godkin, anotando: “Nem sequer terminou 
o curso ginasial” e eliminando a frase “seu lento e rascante riso 
de garganta”, a ser substituída por “voz de agradável timbre 
metálico” – lembra devoções a Lincoln e à Virgem); Godkin 
(ano de nascimento e lugar; em abril de 1959, trinta anos de 
Amalgamated Press; datas da entrevista com Carrera, casamento 
e morte de Ruth; voz; mania de morder a haste do cachimbo; 
viagem à Europa); Carrera (ano de nascimento, idade em que 
fez a revolução, que duraria seis meses, com a dedução de que 
esta teria começado em dezembro de 1904 e terminado em 15 
ou 20 de outubro); Kimiko Hirota (cabelos; indica: “Bruxa”, 
elimina “graça meio seca e parada de boneca” e refaz descrição 
do rosto como de boneca de porcelana suscetível de despertar 
sentimentos fraternos); Molina é quem tem mais notas depois 
de Gabriel Heliodoro.
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Também nesse fichário, mais detalhado, ressurge a preo-
cupação com a cronologia da história: adverte que no primeiro 
capítulo, Segunda-feira, 6/4/1959 – quando Alvarado desperta, 
está há cinco dias em Washington. Data de 1900 o início da dita-
dura de Chamorro e lembra (em duas fichas) que no seu governo 
abre o país às companhias norte-americanas. 1925 é a data da 
revolução contra Chamorro, que seria em 15 de junho, mas Car-
rera se precipita. Ela dura seis meses e termina em 20 de outu-
bro. Há duas notas diferentes sobre a “Noite Trágica” em fichas 
diversas: em uma, lembra que durante três dias e três noites Car-
rera permitiu, em 1925, saques, incêndios, etc. Na outra, sobre 
a história da República, quer checar esse dado com o relato de 
Pablo na Festa e acrescenta o fuzilamento de Juan Balsa. 

Outra ficha retoma a questão dos nomes, registrando 
seus antonomásios: Don Hermínio Ormazabal, arcebispo; Don 
Antônio Maria Chamorro, El chacal del Caribe; Don Dionisio 
Ortega y Murat. Há um significativo memento sobre clichês 
a serem evitados, citando-se “mirada afetuosa”, “enxuto de 
carnes”, “lancinantes dores de Molina”, “Franziu o cenho”, etc.

Volta igualmente à esquematização dos pronomes de 
tratamento, indicando: Godkin x Gonzaga, você; Godkin x 
Pablo, você - tu; Gabriel Heliodoro x Pablo, tu; Gabriel x Michel, 
você; pais de Pablo, tu; Pablo x Ogilvy, você; Ugarte x Titito, tu; 
Ninfa x Rosalía, tu; Pablo x Glenda, você; Pablo x Gonzaga, tu; 
Kimiko x Pablo, você.

No fichário, que não só serve de roteiro de revisão, mas 
inclui fichas com passagens a serem eliminadas ou substituídas, 
a preocupação maior, quantitativamente, é com a caracterização 
das personagens (especialmente voz, olhares, tiques), sua 
nomeação, a coerência das informações e datas, bem como das 
idades em relação a fatos. Reaparece a definição dos modos de 
tratamento entre as personagens, bem mais ampliada. Menção 
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em carta à tia Iracema situa o processo de revisão das provas “do 
novo livro” em março de 1965 (ALEV 02a0353-1965).

Os dois grupos de documentos apontam para dois 
problemas teóricos da narrativa: a manutenção da coerência 
lógica da fábula, que, ao nível da trama, se torna difícil de ser 
controlada pelo próprio autor, e a sugestão de que o exercício 
de narrar, ao sabor dos efeitos a serem causados sobre o leitor, 
foge do comando autoral. Conjugadas, essas dificuldades exigem 
que o texto seja submetido à prova de múltiplas revisões dos 
elementos fabulares para que a inteligibilidade do romance 
sustente a aparente desconexão dos segmentos narrados fora da 
ordem cronológica.

Movimentos da recepção

A carreira exitosa do romance, porém, indica que os 
cuidados do escritor surtiram efeito. O realismo satírico do 
cenário diplomático em Washington e o questionamento da 
revolução armada de El Sacramento atraíram as atenções 
da crítica, além de o lançamento da obra em 1965 fazer 
repercutirem nela os ecos do conflito recém-ocorrido entre o 
governo Kennedy e o regime cubano. A denúncia das ditaduras 
das banana republics latino-americanas apoiadas pelos Estados 
Unidos tornou-se o leitmotif dos críticos, funcionando como um 
estopim para a boa acolhida do público, que vivia já o primeiro 
ano do golpe militar de 1964.

Esse é o tom da resenha de Judas Isgorogota, em A Gazeta, do 
Rio de Janeiro (1965, p. 9), em que se anuncia o breve lançamento, 
em São Paulo, do romance, que teria tido “absoluto êxito” em 
Porto Alegre, augurando-lhe a possibilidade de receber o prêmio 
do Intelectual do Ano. Noticiando que o romance inicia “uma 
nova série de grandes obras internacionais – a Coleção Sagitário” 
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da Globo. O texto enfatiza que Erico, depois de fazer jus à sua terra 
em O tempo e o vento: 

[...] sai a campo para cumprir suas obrigações de 
escritor para com os povos latinos desta nossa Sub-
-América, pobres e empobrecidos, visceralmente 
presos às raízes de um colonialismo histórico que 
lhes ensombra os horizontes de suas possibilidades 
e esperanças, e amargura o nobre coração de tantos 
bravos sonhadores que, em tragicômicas arremeti-
das, lutam e morrem pela liberdade, sempre traídos 
pelos libertadores... 

Em carta de 21 de junho do mesmo ano, dirigida à sua 
tia Iracema, Erico refere o sucesso do lançamento no Rio 
de Janeiro “com tarde de autógrafos (uma fila imensa que 
levou quase três horas para passar por minha mesa)” e muitos 
compromissos de divulgação: “dei duas entrevistas à TV, dezenas 
às rádios e aos jornais” (ALEV 02a0588-1965). Outra carta de 9 
de agosto, endereçada aos “Queridos Faracos” (Erico manteve 
longa amizade com seu cardiologista e reitor da UFRGS, 
Eduardo Faraco, e esposa), refere que “em São Paulo quase me 
esmagaram durante uma sessão de autógrafos (sem fila) em que, 
durante 3 horas ininterruptas, assinei livros num total de 700” e 
termina com a observação “a carreira do Sr. EMBAIXADOR é 
espetacular” (ALEV 02a0484-1965).

Como epitexto, a resenha de promoção do romance 
traça um percurso de interpretação, preparando o público 
paulista e carioca, portanto, do centro do país, para a novidade 
do enfoque latino-americano, visto como expansão de um 
projeto já desenvolvido em O tempo e o vento, o que lhe confere 
legitimidade e induz a receber o romance com disposição 
similar à da obra-prima de Verissimo. A sugestão da possível 
premiação concorre para intensificar o potencial de atração da 
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obra, o que é ainda amplificado pelo argumento da semelhança 
com o momento político que o país vive.

Dois anos depois, Marion Turner Clarke, na resenha 
“Two novels about the world of Diplomacy” (1967), aponta a 
irregularidade das duas partes do romance: a da embaixada, 
cheia de intrigas e de “orgias sexuais das mais luxuriosas e 
desagradáveis com que se defrontou ultimamente” e a da 
revolução, “mais séria e completamente trágica”, concluindo 
que o livro é spotty e desnecessariamente ofensivo, mas conta 
uma boa história e mantém o interesse do leitor até o fim.

A reação escandalizada da comentarista de Baltimore 
é, entretanto, contrabalançada no mesmo mês por Dorothy 
Tyler, na resenha “This Latin Ambassador has a message for 
us” (1967). A autora sugere que o “excelente romance” de 
Verissimo poderia ser um manual informativo para o presidente, 
que naquele mês esteve entretendo representantes da América 
Latina com churrasco e fandango no Texas, aguardando uma 
conferência no Uruguai esperada como a mais importante do 
século para o hemisfério. Destaca aspectos pouco observados 
no texto: que a embaixada de Sacramento ficaria entre as da 
Bolívia e do Brasil; que Alvarado pode ser imaginado a partir dos 
retratos exibidos em Cranbrook; que Vassar deveria orgulhar-se 
de ter Clare Ogilvy entre as ex-alunas, e pode suspirar de alívio 
depois da longa voga de O grupo de Mary McCarthy; que Erico 
deu conferências sobre literatura brasileira na Universidade 
da California em Berkeley, mas que não constam entre as 
publicadas em 1945, que nem mencionam seu nome, “agora 
ilustre tanto no Brasil como em outras partes”.

É evidente o contraste entre as duas atitudes críticas. 
Uma manifesta repulsa pela franqueza sexual, mas aprecia a 
tragicidade da revolução encenada, num gesto mais de condes-
cendência, a fim de não parecer excessivamente puritana. A 
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outra reflete simpatia pelas denúncias e valoriza o texto por sua 
verdade histórica, misturando personagens com eventos reais e 
vendo na obra um alerta para o governo norte-americano. Os 
dois textos exemplificam a pluralidade do pensamento norte-
-americano, um dos fatores que levava Erico Verissimo a apre-
ciar aquela nação.

 No ano seguinte, o crítico Nereu Corrêa, em “O Senhor 
Embaixador: uma abertura para o romance ecumênico”, artigo 
do Caderno de Sábado do Correio do Povo (1968), aponta para o 
êxito do romance, “agora em 2ª edição (e 4ª impressão)” – três 
anos depois do lançamento, atribuindo-o não apenas a uma 
adesão aos esquemas tradicionais da narrativa –, aproxima-o 
nesse sentido de O Embaixador, de Morris West, da mesma época, 
sobre a guerra vietnamita –, mas principalmente ao retrato fiel 
da realidade política das ditaduras sul-americanas, na linha de 
O Senhor Presidente, de Astúrias. Apesar de ressaltar a linearidade 
como trunfo, Corrêa também analisa a composição, em que 
“passado e presente se entrelaçam na crista dos diálogos ou 
no simples monólogo interior”, num “cruzamento de planos”, 
detendo-se na função do “diálogo imaginário”, no caso de 
Molina com o professor Gris, técnica que, segundo ele, 

mostra não apenas o virtuosismo do autor, mas ainda 
a riqueza de recursos mobilizados para dimensio-
nar a história no tempo e no espaço sem quebrar o 
ritmo dinâmico da narrativa. 

 Para o crítico, o romance seria talvez um dos de mais 
difícil realização na carreira do escritor. “Tudo ali está fora de seu 
ângulo de visão”, sob a ameaça de fracasso, como ocorreu com 
Saga, mas a experiência estrangeira do autor, o contato com a 
civilização norte-americana, os temas vivenciados na realidade 
latino-americana teriam mantido de pé a obra. Evidência disso ele 



213

encontra no discurso de Gris na American University, que seria 
um desabafo também do autor. Entretanto, vê nele a “marca difícil 
da permanência”, pelo manejo plástico da língua, pela fusão do 
clássico com o moderno, pelo “perfeito acoplamento entre a ação 
e a análise”, pela espontaneidade das situações, 

que não se apresentam como acontecimentos 
fabricados pelo autor, mas sim como uma decorrência 
natural do caráter dos personagens e do seu 
entrosamento no fato histórico a que estão engajados.

Essa crítica avança na direção traçada por Isgorogota, 
justificando o sucesso do empreendimento latino-americano 
pela experiência do autor no assunto, mas acrescenta outros 
dados: a intertextualidade, a intersecção de planos narrativos, as 
temporalidades marcadas pelas vozes, o movimento narrativo, 
a fusão da ação com o comentário, a naturalidade dos eventos 
fictícios e a identificação entre Gris e Erico como seu alter ego. Todos 
os argumentos servem à consagração do livro e dosam o novo (a 
dificuldade de realização) e o velho (o fracasso de Saga, a criação 
de um porta-voz, já habitual na obra do autor).

Quanto a Gris, Erico se encarrega de mantê-lo à distância de 
si. Em carta ao amigo e companheiro de Editora Globo, Maurício 
Rosenblatt, de 19 de outubro de 1965 (ALEV 02a0523-1965), ao 
citar sua intensa atividade de conferencista convidado em Tucson, 
no Arizona, fala de um encontro na universidade sobre Brazil Today, 
concorridíssimo.

Havia tanta gente que tiveram de abrir uma porta 
corrediça que dava para uma sala lateral, que ficou 
também cheia. Havia gente pelos corredores. Senti de 
novo a estranha sensação de “segurar” uma plateia. Gris 
estava comigo mas – diferente do exilado – temperei a 
conversa com humor e cheguei a fazer desenhos no 
quadro negro. 
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Oito anos depois, o escritor Cyro Martins, em 1976, no 
capítulo “Meio chegado, meio distante do amigo Erico”, de 
Rodeio, testemunha o mesmo movimento dual da leitura de 
Corrêa: 

O Senhor Embaixador parece a princípio uma farsa, 
bem contada, brilhante, cintilando lantejoulas 
de ocasião, porém, à medida que suas misérias 
morais se articulam, a intenção da vertigem final se 
reforça(p. 123). 

Outro romancista, Adonias Filho, em 1969 (ALEV 
09b0330-1969), já apontara a dicotomia do livro entre o 
conservadorismo da forma e a ousadia temática, lembrando 
intertextos como Tolstói, no romance social, Henry James, na 
minúcia comportamental, e Forster na observação psicológica 
de condutas nacionais. Para Adonias, o embaixador é “uma 
das maiores personagens de Erico Verissimo”, e “se o conteúdo 
adquire repercussão social sem perder a validade literária, 
é porque há um romancista a dirigir o romance” (p. 102). O 
interessante é que todos projetam a efetividade do romance 
sobre a falha de Saga, como se uma noção discutível de evolução 
estilística e vivencial legitimasse suas apreciações.

 Em O pensamento político de Erico Verissimo, Daniel Fresnot 
(1977) afirma que “Sacramento representa, em grande medida, 
a América Latina, assim como Santa Fé simboliza o Rio Grande 
do Sul, e Antares, mais tarde, representou o Brasil” (p. 36). E 
cita uma carta que Erico lhe remeteu, em que este declara que, 
se antes via nos Estados Unidos uma nação admirável, depois de 
1946, com a Guerra Fria e as intervenções militares na Coréia, 
Vietnã, São Domingos, “agora, eu acredito no imperialismo 
americano, que antes me parecia um pouco de invenção da 
propaganda comunista (e acho que os comunistas não querem 
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enxergar o imperialismo soviético...)”. Sua intenção seria avaliar 
a continuidade desse processo (p. 55):

[...] à luz dos acontecimentos destes últimos cinco 
ou dez anos. Claro que muitos governos da América 
Latina têm a bênção do Irmão Maior... No caso de 
Sacramento era possível que se passasse o que se 
passou em Cuba. Julguei que isso tivesse ficado quase 
claro no romance.

Situando o romance numa linha de produção de caráter 
político, a crítica de Fresnot não soma outros dados a essa for-
tuna crítica, embora desvele uma intenção declarada do autor 
de denúncia dos imperialismos, o que nenhum crítico havia 
percebido em suas leituras. A sugestão fica inaproveitada por 
Fresnot, que acaba repetindo a interpretação canônica de que 
Sacramento é um signo da América Latina oprimida.

Embora Nereu Corrêa tivesse estabelecido a profundi-
dade do romance no plano ideativo, Márcia Ivana de Lima e 
Silva, em “A polifonia em O Senhor Embaixador” (1992, p. 111), 
afirma que a estrutura do romance responde à crítica de que 
o escritor reduziria suas personagens a tipos e não conseguiria 
aprofundar ideias. Para ela (p. 122):

[...] tanto o tratamento temático como a estrutura compositiva são 
concebidos de maneira multifacetada, a partir de uma distribuição 
equitativa dos papéis narrativos, o que configura uma ficção de 
características dialógicas, fortemente expressiva das contradições 
do mundo burguês.

Com base em Bakhtin e Uspenski, analisa a poética do romance 
de Verissimo nos planos ideológico, fraseológico, espaço-
temporal e psicológico e conclui que “a estrutura compositiva 
do texto é realizada de forma que os diferentes posicionamentos 
se inter-relacionem nos diversos planos, apresentando-se como 
vozes independentes e plenivalentes” (p. 122).
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 Carlos Alexandre Baumgarten vê, nessa pluralidade de 
vozes e seus juízos divergentes, uma estratégia para manter a 
imparcialidade do narrador e, com isso, um entrecruzamento 
produtivo entre ficcionalidade e História, em seu ensaio 
“O Senhor Embaixador: entre a ficção e a História” (1996). 
Propõe que, graças a essa atitude neutra do narrador, Erico 
consegue recuperar metaforicamente a história recente da 
América Latina em suas relações conturbadas com a América 
do Norte, sem abandonar a efabulação criativa e relativizando 
as radicalidades ideológicas. Para ele, os contatos entre esses 
campos ocorrem em dois planos: um “em que o dado histórico 
emerge da matéria puramente ficcional” e outro, em que são 
trazidos “para o âmbito da narrativa fatos e personagens com 
existência real e historicamente reconhecida” (p. 100).

Nessas leituras, subjaz um interesse teórico que leva a 
novos caminhos interpretativos. Tanto a afirmação da polifonia, 
quanto a análise da imbricação história-ficção, instituem a 
possibilidade de discussão do papel da literatura não apenas 
ante o discurso ideológico, mas também do ponto de vista 
performativo. A ética da escrita está implicada nas duas críticas, 
mas não é por elas trabalhada, ficando aberta a trilha para outras 
considerações. Uma delas seria, como sugere Itamar Even-Zohar 
(1999), a instrumentalidade de que o texto é imbuído ao ser 
reconhecido como um bem cultural capaz de organizar a vida, 
por obra de interesses de manutenção do poder. Nesse caso, a 
obra de Erico, entendida como polifônica e, por consequência, 
multiculturalista ou pós-colonialista, sendo exaltada como 
denúncia do imperialismo norte-americano e do totalitarismo 
“sacramentenho”, realçaria aquilo que o próprio autor então 
repudiava, ou seja, a possível falsidade na consideração da 
diferença de que os Estados Unidos hoje se investem.
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Olhar o processo criativo do romance a partir dessas 
concepções que se acumulam ao longo do tempo é igualmente 
ponderar sua eventual repercussão sobre a criatividade do 
escritor. Assim, se ao lançamento do romance Erico já merece 
a aprovação da crítica, exceção feita ao posicionamento algo 
reacionário da resenhista de Baltimore, pode-se imaginar 
que essa recepção o anima a produzir mais tarde O prisioneiro, 
mesmo correndo o risco de não escrevê-lo a partir de uma 
experiência da guerra do Vietnã. Os elogios à urdidura obtida 
repercutem sobre a trama não só dessa história de guerra, mas 
sobre a de Incidente em Antares, acolhendo certa quantidade 
de experimentalismo dentro da estética realista que sempre 
pautara o trabalho do escritor. Por outro lado, a valorização do 
engajamento do autor na luta contra o intervencionismo ianque 
reforça sua intenção de retratar as mazelas do mundo e do país 
em tintas menos sutis, acentuando um compromisso ético com 
os direitos civis, que redunda na sátira fantástica de Antares.

Interessante é o fantasma do presumido fracasso de 
Saga a assombrar as interpretações críticas, se é possível 
considerar fracassada a única tematização romanesca da 
Guerra Civil Espanhola da literatura brasileira. Igualmente 
chama a atenção a ambiguidade dos críticos ante a primeira 
parte do romance, voltada para a representação da hipocrisia 
da vida diplomática em Washington, em favor da segunda, 
de espectro revolucionário. A época estimulava a adesão ao 
revolucionarismo, pelo menos junto à crítica de esquerda, mais 
influente no Brasil, rebaixando a hábil tessitura das futricas 
e orgias dominantes em Washington, assunto talvez mais 
fascinante em termos de ilações sobre a microfísica do poder.

Percebe-se, pois, que a história da recepção, documentada 
no Acervo Literário de Erico Verissimo, constitui igualmente 
uma história das mentalidades, que se desenvolve e modifica ao 
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ritmo das mudanças políticas do país. O fato de que o sucesso de 
O Senhor Embaixador foi tramado a partir de uma oportuníssima 
resenha na imprensa do Centro do país não obscurece a 
trajetória de leituras coincidentes no elogio à construção e 
ao comprometimento do livro. Essa unanimidade demonstra 
a efetividade da proposta autoral, dirigida por um empenho 
ético como revela a carta citada por Fresnot. 

Se na sua execução Erico teve de trabalhar por ensaio 
e erro, como atestam os esboços inúmeros contidos nos fólios 
preservados, quase ao acaso, portanto, como se perdesse de 
vista a intenção inicial e deixasse o próprio ímpeto da matéria 
histórica e de suas vivências pessoais orientar sua composição, 
ao dedicar seu esforço maior à busca de verossimilhança, 
consegue contornar o abismo existente entre imaginação e 
fato, reinventando no trajeto Washington-Sacramento a história 
dolorida da América Latina. 


